
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

 

 

Tânia Pessoa de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sagrado e o ritual vividos em um grupo de Danças Circulares Sagradas de Findhorn 

sob o enfoque de Carl G. Jung e Roy A. Rappaport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doutorado em Ciências da Religião 

São Paulo 

2014 



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 

 

 

 

Tânia Pessoa de Lima 

 

 

 

 

 

O sagrado e o ritual vividos em um grupo de Danças Circulares Sagradas de Findhorn 

sob o enfoque de Carl G. Jung e Roy A. Rappaport 

 

 

 

 

Doutorado em Ciências da Religião 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, como exigência parcial para obtenção 

do título de Doutora em Ciências da Religião 

sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo 

Rodrigues da Cruz. 

 

 

 

 

São Paulo 

2014 



ERRATA 

LIMA, T.P. O sagrado e o ritual vividos em um grupo de Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn sob o enfoque de Carl G. Jung e Roy A. Rappaport. 2014. 

278 f. Tese (doutorado) - Ciências da Religião – Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Página Linha Onde se lê Leia-se 

10 08 realização dela realização em todas as áreas da 

vida 

10 23 DCS Danças Circulares Sagradas - 

DCS 

11 22 América latina América Latina 

16 32 pois na presente pesquisa mas na presente pesquisa 

17 09 identificar o trajeto de valoração 

da dança  

identificar o trajeto de valoração 

do sagrado na dança 

17 11 e seus possíveis rumos e seus possíveis rumos, 

conforme tem sido entendidos 

pelos praticantes. 

35 30 ... a Idade Média (...) a Idade Média 

38 09 ... dançam ao luar (...) dançam ao luar 

44 13 localidades o aspecto localidades, o aspecto 

47 34 até 1973. até 1973, mas retornou e está 

vivendo lá novamente. 

80 nota 61 Gwyn Peterdi, mexicana Gwyn Peterdi, estadounidense 

89 17 em círculo onde os membros acontece em círculo, onde os 

membros 

89 20 O fechamento O fechamento se dá 

96 10 René Girard para René Girard 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca examinadora 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

  



Ficha catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIMA, Tânia Pessoa. 

O sagrado e o ritual vividos em um grupo de Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn sob o enfoque de Carl G. Jung e Roy A. 

Rappaport/Tânia Pessoa de Lima – 2014. 

278f. :il. 

 

Tese (doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-

PUC-SP, Departamento de Ciências da Religião, 2014. 

 

Orientação: Prof. Dr. Eduardo Rodrigues da Cruz. Departamento 

de Ciências da Religião. 

 

1.Sagrado. 2.Ritual. 3.Danças circulares. 4.Jung. 5.Rappaport. 

I.Título. 

 

 

 



Agradecimentos 

Agradeço à Lei que a tudo e a todos rege, pela oportunidade de estar viva neste lugar e 

neste tempo. 

À minha família, não somente pela compreensão nas inúmeras vezes que eu não estive 

presente nos passeios e nos encontros, pois estava concentrada na execução deste 

trabalho, mas, também, por me transmitir, de inúmeros modos, sua certeza em minha 

capacidade, mesmo e principalmente, nas minhas dúvidas. 

Ao meu pai por ter sempre me inspirado a buscar o conhecimento, acadêmico ou não. 

Aos meus Irmãos e Amigos pela fraternidade, ensinamentos e vivências fundamentais 

para a realização deste trabalho. 

Ao meu orientador, por ter mantido o foco do meu tema de pesquisa, mesmo quando para 

mim ele parecia nebuloso, sempre “segurando uma tocha” que clareava o sentido a seguir. 

Também pelo seu respeito a tudo o que escrevi, pela leitura minuciosa, pelas críticas e 

sugestões. Agradeço, especialmente, pela disponibilidade para responder rapidamente à 

todas as minhas solicitações e para ler meus escritos até o último momento. Por não 

conhecer os orientadores do departamento, eu pedi a Deus que me colocasse com aquele 

que fosse o melhor para mim e para meu tema de pesquisa. Sei que fui atendida. 

À Laura Villares de Freitas pelo apoio ao meu trabalho com as Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn no Instituto de Psicologia da USP. Também, pelo seu apoio ao meu 

caminho de pesquisa, pelas sugestões de leituras, pelas dicas, conversas, parceria e, 

principalmente, por ter apostado em mim. 

Ao grupo que participou como voluntário desta pesquisa, pela disposição de estar na roda, 

semana após semana, vivendo o processo do grupo. Também pela sua paciência e 

disposição para contar no gravadorzinho seus relatos. 

À todos aqueles com os quais dancei de mãos dadas, pela amizade, acolhida e 

possibilidade de vivenciar momentos inesquecíveis. 

Aos meus amigos que souberam esperar, pacientemente, que eu voltasse a poder aceitar 

convites para passeios e pelo apoio durante todo esse tempo. 

Ao Instituto de Psicologia da USP pelo apoio a este trabalho, em especial à Odete que 

cuidou e recebeu as pessoas interessadas em participar dos vários grupos de Danças 

Circulares Sagradas e que me acolheu em sua sala, mesmo quando eu ia lá para nada, 

apenas para conversar e, então, lembrávamos do que mais importa na vida. 

Aos povos com suas maravilhosas músicas e danças de roda. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pela bolsa 

concedida durante três anos, sem a qual essa pesquisa teria sido muito difícil. 



Resumo 

 

O objetivo principal da presente pesquisa é revelar nos depoimentos dos 

participantes das Danças Circulares Sagradas de Findhorn a vivência do sagrado e situar 

o papel dessa vivência para o indivíduo e para a cultura contemporânea. 

Danças Circulares Sagradas de Findhorn é o nome dado à prática das danças de 

roda e outras formações de danças em grupo, sejam elas tradicionais ou coreografadas na 

atualidade, e que acontecem conforme o movimento iniciado por Bernhard Wosien, tendo 

como espírito a proposta de trabalho em grupo da Fundação Findhorn, na Escócia, onde 

foram lançadas e obtiveram crescimento, e a partir de onde foram difundidas para 

diversos países. Em Findhorn, tais danças ganharam formato ritual e foco último na 

vivência do sagrado, embora acolham propósitos diversos. Contudo, as pesquisas 

realizadas até então não se ativeram ao foco principal, caminho esse escolhido nesta 

pesquisa. 

As teorias de Carl G. Jung e de Roy R. Rappaport serviram de suporte teórico no 

que se refere às concepções sobre o sagrado e o ritual, além de se levar em conta algumas 

análises sobre o panorama relativo ao modo de ser religioso na contemporaneidade. 

O método utilizado foi o qualitativo, e os dados foram obtidos por meio do trabalho 

de campo do qual a pesquisadora participou. A pesquisa foi feita em um grupo formado 

para esta finalidade e conduzido pela pesquisadora, em quinze encontros semanais, de 

duas horas cada. Os relatos foram gravados em áudio e transcritos. Os dados foram 

organizados e tratados pela técnica de construção de discursos do sujeito coletivo de 

Lefèvre e revelaram que o sagrado foi vivido no grupo pesquisado como um processo 

composto por três elementos. O primeiro se refere à vivência de dois estados de 

existência, ou seja, um que se liga à vida cotidiana e outro a uma ordem mais ampla. O 

segundo trata da vivência de reunião num grande organismo do qual o participante se 

sente fazendo parte, como se unido a um ser maior, configurando-se como uma vivência 

de unidade abrangente. O terceiro elemento se fez presente pela disposição da consciência 

de apreender os sentidos suscitados pela vivencia, podendo extrair dela elaborações 

relativas à própria vida, portanto com ampliação da consciência. 

Para o indivíduo, essa vivência do sagrado pode possibilitar a percepção de outro 

centro da personalidade distinto da consciência, com vislumbres da vivência de totalidade 

e unidade e algum relacionamento com o self, aspectos importantes para o processo de 

individuação. Para a contemporaneidade e sem que seja preciso se filiar a uma religião, 

esse tipo de experiência pode significar a retirada da santificação ou projeção do sagrado 

de contextos não flexíveis, a recolocação do sagrado no que é central e que unifica a 

humanidade, no sentido de eternidade e de verdade. Isso favorece a adaptação 

ecossistêmica, fundamental para a continuidade da vida humana. 

 A Dança Circular Sagrada de Findhorn está relacionada às danças circulares das 

comunidades afastadas dos centros urbanos, provavelmente carregadas de elementos 

sagrados e religiosos. Seu funcionamento está afinado com características do modo de ser 

religioso na contemporaneidade e nas grandes cidades. Quando o consumo de práticas de 

danças circulares tem como objetivo apenas os estados numinosos, interpretados 

equivocadamente como se fossem o sagrado, poder levar à compreensão de que o sagrado 

é algo trivial que não necessita do trabalho da consciência. Nessa situação, e embalados 

por tendências da modernidade tardia, o termo sagrado pode ser utilizado de modo 

impreciso. 

 

Palavras-chave: sagrado, ritual, danças circulares, Findhorn, Jung, Rappaport. 

  



Abstract 

 

The present research is aimed at reporting the testimonies of the participants of the 

Sacred Circle Dances of Findhorn regarding the experience of the sacred, and defines the 

role of this experience for the individual and for contemporary culture.  

Sacred Circle Dances of Findhorn is the name given to the practice of the dancing 

in round formation and other group dances, whether traditional or recently 

choreographed, which are held according to a movement started by Bernhard Wosien, 

with the spirit of the group work proposed by the Findhorn Foundation in Scotland, where 

they started, developed, and spread to many countries. In Findhorn, such dances achieved 

status of ritual and were focused on the experience of the sacred, although several 

purposes are accepted. However, studies conducted so far have not been dedicated to the 

basic focus, which is the path we choose to follow. 

The theories of Carl G. Jung and Roy R. Rappaport were used as theoretical support 

in what concerns the conceptions of sacred and ritual, besides taking into account some 

analysis on the overview of the way of being religious in contemporary times. 

 The method used was qualitative, and data were gathered in the work field which 

the researcher participated. The research was performed in a group formed especially for 

this purpose and conducted by the researcher, in fifteen weekly meetings of two hours 

each. The reports were audio-recorded and transcribed. Data were organized and handled 

by building the technique of Lefèvre’s Discourse of the Collective Subject. It was 

revealed that the sacred was experienced in the group studied as a process consisting of 

three elements. The first refers to the experience of two states of existence, that is, one 

that connects to the everyday life and the other to a wider order. The second deals with 

the experience of meeting a large body which the participants feel they are part of, as if 

attached to a greater being configured as an experience of comprehensive unit. The third 

element was present through the arrangement awareness of learning the meanings posed 

by living, and elaborations on their own life can be extracted from it, thus guaranteeing 

greater awareness. 

For the individual, the experience of the sacred can enable the perception of another 

personality, different from consciousness, with glimpses of the experience of wholeness 

and unity, and some relationship with the self, which are important aspects for the process 

of individuation. As for contemporary times, and with no necessity of joining some 

religion, this kind of experience can mean the removal of the sanctification or projection 

of the non-flexible context sacred, the replacement of the sacred in what is central and 

unifies humanity in the sense eternity and truth. This scenario favors the ecosystem 

adaptation that is essential for the continuity of human life. 

The Sacred Circle Dance Findhorn is related to the round formation dances from 

communities far from urban centers, probably born of sacred and religious elements. The 

operation is in connection to the characteristics of the religious way of being in 

contemporary times and in large cities. Practices of circle dances aimed only at numinous 

states, mistakenly interpreted as if sacred, would lead to the understanding that the sacred 

is something trivial and does not require some work of consciousness. In this manner, and 

packed by late modernity trends, the sacred term may be used imprecisely. 

 

Keywords: Sacred, Ritual, Circle dances, Findhorn, Jung, Rappaport. 
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Introdução 

 

 

A presente pesquisa nasceu das indagações surgidas durante a prática de 

coordenar, desde 2006, grupos vivenciais de Danças Circulares Sagradas, destinados à 

população em geral, no Instituto de Psicologia da USP. Durante os encontros, 

frequentemente, os participantes têm relatado vivências percebidas como relativas ao 

sagrado. Isso tem se repetido nos diferentes grupos, semestre após semestre e motivou a 

presente pesquisa. 

Não poderia deixar de mencionar o interesse pessoal já que ele é o motor, a energia 

psíquica que impulsiona a realização dela. Complementar ao interesse em contribuir para 

o crescimento da ciência, está a minha motivação pessoal, cujo foco principal não está 

nas Danças Circulares em si, mas na compreensão do que me acostumei a chamar de 

“Leis da Natureza”. Este interesse veio dos anos de infância, quando meu pai me ajudou 

a perceber, durante nossas conversas sobre os ciclos da natureza, que em tudo há um 

concatenar de causas e efeitos, encaixáveis numa lógica para além do meramente racional 

a ser vislumbrada e pertencente sempre a uma lógica orgânica do universo. Esta iniciação 

ao mundo dos fenômenos me levou a buscar outras iniciações. Lampejos desta harmonia 

ou dança do universo me despertam intenso interesse pelo conhecimento, me fazem ter a 

sensação de estar encaixada num propósito maior e de pertencer a tudo o que é vivo e que 

está em constante transformação. As Danças Circulares Sagradas de Findhorn vêm ao 

encontro desta motivação, assim como o estudo e o aprofundamento a respeito delas. 

Iniciei como participante de rodas de Danças Circulares Sagradas em 1994. A 

primeira vez que participei de uma roda foi durante a finalização de um encontro dos 

alunos de especialização em Cinesiologia: Integração Físio-psíquica no Instituto Sedes 

Sapientiae, que se deu com DCS. Lembro que me senti bastante fascinada com a 

experiência e, algum tempo depois, procurei um grupo regular conduzido por Renata 

Ramos da Triom1, com quem passei alguns anos dançando. Eu estava em busca de 

movimentos harmônicos para o corpo e para a alma. Queria uma atividade que trouxesse 

um sentido maior do que apenas o lazer ou a ocupação de horas vagas. Assim como os 

demais participantes, fui sendo introduzida neste contexto e vivendo momentos de intensa 

conexão com o que também identifiquei como sagrado. A partir disso, procurei me 

                                                           
1 Triom Centro de Estudos, Livraria e Editora. 
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aprofundar, tanto no curso de formação para coordenar rodas como focalizadora2 de 

Danças Circulares, como também participando em diversas outras rodas, com 

focalizadores nacionais e estrangeiros. 

Essas vivências estão em conformidade com o espírito do movimento das Danças 

Circulares Sagradas, iniciado por Bernhard Wosien (1908-1986, alemão, bailarino e 

coreógrafo). Elas visam em última instância, não somente os benefícios para a saúde 

individual e coletiva, mas a experiência do sagrado3 e seus benefícios. 

As Danças Circulares Sagradas chegaram ao Brasil nos anos 90 e hoje se multiplicam em 

muitos parques e espaços. Não existe uma definição oficial para elas. Para a presente 

pesquisa elaborei a seguinte definição: Danças Circulares Sagradas é o nome dado à 

prática das danças de roda (e outras formações de danças em grupo, tais como a espiral, 

linhas, o serpentear) sejam elas tradicionais ou coreografadas na atualidade, e que 

acontecem conforme o movimento iniciado por Bernhard Wosien, tendo como espírito a 

proposta de trabalho em grupo da Fundação Findhorn4 (Escócia), onde foram lançadas, 

obtiveram seu crescimento e a partir da qual foram difundidas para diversos países. A 

partir deste ponto elas serão denominadas pela sigla DCSF –Danças Circulares Sagradas 

de Findhorn, a fim de diferenciar de outras propostas com danças em roda. 

Durante a minha prática também fui observando a proliferação de cursos de DCSF 

em diferentes locais e a multiplicação da oferta de rodas abertas nos parques de São Paulo, 

além da intensa comunicação das pessoas envolvidas com DCSF nas redes sociais e os 

inúmeros convites para participar de novas rodas que vão surgindo pelo Brasil e na 

América latina. Cresceu, então, o interesse em tentar compreender o que esse movimento 

em forma de DCSF significa para as pessoas e o que ele representa na atualidade. 

Para tanto fui em busca das publicações e pesquisas realizadas. Encontrei as 

seguintes pesquisas e artigos diretamente relacionados às DCSF: três pesquisas de 

doutorado, sete dissertações de mestrado e sete artigos encontrados em consulta feita as 

bases de dados Index Psi Revistas Técnico-Científicas, SciELO, LILACS, Portal 

Nacional BVS Brasil em Saúde e Biblioteca Virtual da FAPESP, com as palavras Danças 

Circulares e Circle Dance, realizada em 30 de março de 2013. 

                                                           
2 Pessoa responsável por manter o foco do grupo no sagrado e que, geralmente, coordena as demais 
questões do grupo e ensina as danças. 
3 O conceito de sagrado foi construído como resultado das discussões e consta no capítulo 4. 
4 Fundação Findhorn é uma associação sem fins lucrativos, existente no norte da Escócia, onde se cultiva 
o modo de vida comunitária e de partilha. É também uma ecovila e um centro de educação espiritual. 
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Além destes artigos há outros, que foram publicados em revistas não indexadas 

ou em páginas de sites relacionados ao assunto e destinadas a convidar novos 

participantes e congregar os já incluídos. Existem diversos outros textos em páginas que 

divulgam as DCSF, mas estes não foram considerados como artigos científicos e sim 

como fonte. Em geral, eles tratam da história inicial deste movimento e fazem referência 

a temáticas envolvendo o sagrado, o holismo, a cura, a paz e a cooperação. Há também 

alguns trabalhos de conclusão de curso de graduação e de especialização que também não 

foram incluídos no presente texto. 

A respeito das pesquisas e artigos encontrados e observando a sua sequência de 

publicação constatei que: 

 O primeiro trabalho acadêmico no Brasil sobre DCSF foi um mestrado 

realizado no Programa de Ciência da Religião da PUC de Goiás (FÁTIMA, 2001). O 

foco da pesquisadora foi a importância da DCS na sua dimensão ritual, não tendo se 

aprofundado na experiência do sagrado. 

 No ano seguinte Berni (2002) defendeu um mestrado no Programa de 

Ciência da Religião da PUC-SP. Ele associou as DCSF ao New Age. Nas experiências 

dos participantes identificou a possibilidade destes vivenciarem estados alterados de 

consciência e de perceberem uma forma de transcendência, que eles entendem como 

sagrado e ligação com a divindade. 

 Em 2004, o mestrado de Sabella, na Psicologia Clínica da PUC-SP, 

pesquisou os efeitos das DCSF e de algumas técnicas expressivas corporais 

confirmando a capacidade dessas atividades melhorarem a qualidade de vida de seus 

participantes. 

 Em 2005, Hebling defendeu a primeira tese de doutorado sobre as DCSF. 

Isso aconteceu na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. Ela verificou que 

as DCSF auxiliam na ressignificação, na imagem corporal, na qualidade de vida e na 

religiosidade e que isto pode contribuir para um melhor ajustamento psíquico e para 

a melhora no estado geral da pessoa. 

 Em 2006, foi publicado um mestrado, um doutorado e um artigo sobre as 

DCS. O mestrado (POYARES, 2006) defendido no Programa de Ciência da Religião 

da PUC-SP apontou que elas podem ser um meio para levar adiante o ensino religioso 

porque desenvolvem a flexibilidade e a escuta aberta para o diferente e para o outro. 

O doutorado (OSTETTO, 2006) defendido na Faculdade de Educação da 
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Universidade Estadual de Campinas, com foco principal na formação de educadores, 

apontou que as Danças Circulares podem ajudar na formação integral dos professores 

na medida em que elas são outra forma de linguagem que desaloja a consciência do 

controle, que se constituem numa meditação em movimento. A questão do sagrado 

nas Danças Circulares aparece apenas de passagem em seu trabalho. O artigo 

publicado neste ano (FLEURY, & GONTIJO, 2006) buscou identificar os benefícios 

destas danças na vida de idosas. 

 Em 2007, o mestrado de Leonardi, defendido na Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto (EERP), em Enfermagem Psiquiátrica, objetivou compreender os 

sentidos e valores para a existência, atribuídos por portadores de transtornos mentais 

em um CAPS, ao participar de DCSF. A experiência de ser e conviver em grupo, em 

relações humanas mais positivamente significativas foi o destaque. Também foram 

publicados dois artigos nesse ano. Um deles (SOUZA et. al., 2007) apontou os 

benefícios da DCSF para o desenvolvimento pessoal e coletivo e a possibilidade delas 

serem usadas como ferramenta pedagógica. No outro artigo (OSTETTO, 2007) o foco 

foi a formação de educadores. Ele explorou as DCSF como propiciadoras de um 

espaço para o adulto, aluno de pedagogia, vivenciar a criança interna.  

 Em 2008, Couto defendeu seu doutorado na Universidade Metodista de 

Piracicaba, área de Educação, no qual buscou nas DCSF sua relação com o sagrado e 

com a educação a fim de abrir espaço para o novo, para as manifestações da 

autocriação, em que o aluno comunga a arte, o mito, sendo sensibilizado na dimensão 

do sagrado e da poesia. Sua revisão teórica inclui, além de outros autores, as ideias de 

Mircea Eliade e a relação da dança e com o sagrado. Nesse ano também foi publicado 

um artigo (CATIB et. al.2008) que relaciona as DCSF com a qualidade de vida de 

idosos. 

 Em 2009, um artigo de Ostetto apontou a necessidade de cultivar o “ser 

sensível” do adulto educador e articulou as DCSF como ferramenta para tal. 

 Em 2010, um mestrado (CATIB) foi defendido na Universidade Estadual 

Paulista Júlio Mesquita Filho, Instituto de Biociências, Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Motricidade, que tratou de identificar matrizes presentes nas danças 

indígenas dos Guarani M’bya da Aldeia do Aguapeú e também presentes nas DCSF. 

Nesse mesmo ano um artigo (OSTETTO, 2010) associou o conceito hindu de dança, 

como forma ancestral de magia que transforma a personalidade do dançarino, com o 
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papel do educador, propondo que as DCSF, assim como no mito hindu, possam 

contribuir com o processo de encantamento dos professores. Teixeira e Souza (2010) 

também publicaram um artigo nesse ano, o qual investigou o processo de auto-

organização do comportamento de crianças quando colocadas para solucionar 

situações-problema no contexto das Danças Circulares. 

 Em 2012, Barcellos defendeu seu mestrado na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colocando foco no processo de dançar 

junto nas DCSF e seus reflexos na constituição da pedagogia do sensível. 

 Alguns meses após o levantamento das publicações e pesquisas acima 

apresentadas, em agosto de 2013, um doutorado (BONETTI, 2013) foi defendido no 

Programa de Ciência da Religião da PUC de Goiás, cujo foco foi verificar a 

sobrevivência da simbologia da serpente, como temática mítica da deusa mãe, nas 

Danças Circulares Sagradas. 

Percebi que as pesquisas e artigos sobre as DCSF se ativeram ao seu potencial 

como propiciadoras de melhoria na qualidade de vida e como ferramenta pedagógica. Em 

geral elas tiveram como intuito entender os benefícios da DCSF e o foco principal foi a 

saúde ou a educação. O sagrado, quando apareceu nas discussões, foi colocado como um 

dos aspectos desses benefícios. As áreas de pesquisa que procuraram se aproximar dessas 

danças foram: a Ciência da Religião (FÁTIMA, 2001; BERNI, 2002; POYARES, 2006; 

BONETTI, 2013), a Educação (COUTO, 2008; BARCELLOS, 2012), a Psicologia 

Clínica (SABELLA, 2004), as Ciências Médicas (HEBLING, 2005), a Enfermagem 

Psiquiátrica (LEONARDI, 2007) e a Ciência da Motricidade (CATIB, 2010). Os artigos 

estão direcionados à qualidade de vida (FLEURY & GONTIJO, 2006; CATIB et. al., 

2008) e à educação (SOUZA, 2007; OSTETTO, 2007; OSTETTO, 2009; OSTETTO, 

2010; TEIXEIRA E SOUZA, 2010). 

As pesquisas e artigos produzidos fora da área de Ciência da Religião não se 

propuseram a aprofundar o tema do sagrado. Mesmo sem esse foco, a pesquisa de Couto 

(2008) trouxe as ideias de Eliade relativas ao sagrado e de autores próximos a esta 

temática. As contribuições que mais atentaram para o sagrado foram encontradas nas 

pesquisas em Ciência da Religião. Fátima (2001) pesquisou a dimensão ritual nas DCSF 

e Poyares (2006) o ensino religioso por meio das DCSF. A dissertação de Berni (2002) 

voltou-se mais para o referido tema. Ele trabalhou historicamente a relação das DCSF 

com o movimento New Age. Identificou na experiência dos participantes a possibilidade 

destes vivenciarem as danças como uma técnica transpessoal, carregada de elementos 
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arquetípicos, que promovem estados alterados de consciência. Constatou que os 

participantes podem melhorar sua qualidade de vida, já que conseguem se tornar mais 

próximos de si mesmos, descobrindo potenciais e transformando bloqueios, devido à 

melhoria da circulação da energia psíquica entre o ego e o self. No que se refere ao sagrado 

sua pesquisa aponta que os participantes percebem uma forma de transcendência que eles 

entendem como ligação com a divindade, experimentando o sagrado no local onde a roda 

de danças está acontecendo. Essa pesquisa deixou como lacuna a descrição e 

caracterização mais acurada do que os participantes vivenciam como sagrado, bem como 

sua relação com a época contemporânea. 

Quanto à abordagem teórica, as pesquisas de mestrado e doutorado desenvolvidas 

utilizaram, preferencialmente, os referenciais de Mircea Eliade (BERNI, 2002; 

HEBLING, 2005; POYARES, 2006; COUTO, 2008; BONETTI, 2013), de Carl Gustav 

Jung (BERNI, 2002; HEBLING, 2005; POYARES, 2006; OSTETTO, 2007) e de 

cientistas sociais tais como Edgard Morin (FÁTIMA, 2001; BERNI, 2002; 

BARCELLOS, 2012), Marcel Mauss (FÁTIMA, 2001; CATIB, 2010) e Rudolf Otto 

(BERNI, 2002). 

Embora possam ser encontrados diversos trabalhos acadêmicos relativos à dança 

sagrada, dança religiosa e dança folclórica, é interessante notar que, provavelmente, não 

há trabalhos acadêmicos escritos fora do Brasil sobre as Danças Circulares Sagradas de 

Findhorn. Há livros escritos pela filha5 de Bernhard Wosien, e de modo póstumo por ela 

organizado sobre ele e já traduzidos no Brasil. Também há publicação a este respeito feita 

por Anna Barton6. Estas publicações mantem como direcionamento o relato da história 

das DCSF, de seus fundadores e os benefícios que elas podem proporcionar, estando 

voltados para a divulgação e esclarecimento aos praticantes. Esse caráter local pode 

apontar, para uma relativização da importância das DCSF ou para outro fator que merece 

ser pesquisado e que se refere à relação entre a cultura brasileira, a cultura contemporânea 

e as DCSF, pois aqui elas estão se tornando cada vez mais presentes. Este caráter merece 

ser objeto de estudo de pesquisas futuras. 

Mesmo com estas pesquisas publicadas no Brasil permaneceu a indagação sobre 

a vivência do sagrado nas rodas de DCSF. Assim, o foco maior de interesse da presente 

pesquisa está em uma área pouco explorada e delicada das Danças Circulares Sagradas 

de Findhorn e que está relacionado com o sagrado. Esta palavra geralmente cria um 

                                                           
5 Constam nas referências bibliográficas os livros de Bernhard Wosien e Marie-Gabriele Wosien. 
6 Também mencionados nas referências bibliográficas. 
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campo de tensões entre os participantes, que, ou ficam procurando justificar seu uso ou 

nem sempre lidam com esse assunto. Algumas rodas preferem denominar-se de Danças 

Circulares dos Povos, outras se chamam apenas de Danças Circulares. No Instituto de 

Psicologia da USP, onde levo adiante rodas a cada semestre, também não é confortável 

usar a palavra sagrado e divulgamos como Danças Circulares dos Povos ou, simplesmente 

Danças Circulares. Esta “retórica antirreligiosa contemporânea” (GORDON, 2011, p. 7) 

parece estar presente, em maior ou menor grau, em alguns círculos acadêmicos e em 

certos grupos na cultura atual. 

Por outro lado, o conteúdo destas rodas ultrapassa a mera aprendizagem e prática 

de danças de roda. Há um formato ritual que emoldura e conduz a experiência de dançar 

de mãos dadas, um centro da roda ornamentado com flores, velas e outros elementos 

significativos. Com frequência os participantes revelam experiências significativas que 

consideram relacionadas ao sagrado, embora o movimento das DCSF não se denomine 

como uma religião, seita ou qualquer outra expressão que as afilie a alguma religião, ou 

à área religiosa. 

Embora nas teses, dissertações e artigos ainda não tenham sido encontrados 

aspectos controvertidos em relação ao objeto desta pesquisa, encontramos uma lacuna 

significativa no que se refere ao sagrado, que é tão central na proposta destas danças, pois 

ele é o fator provavelmente mais significativo para que as DCSF mantenham o foco na 

proposta originária e também sua distinção das danças folclóricas, fazendo jus ao seu 

nome. Por este motivo a presente pesquisa pretendeu focar-se nos relatos sobre a vivência 

do sagrado. Embora ao longo da pesquisa possam aparecer referências a outros aspectos 

das DCSF, isso será feito para circunscrever o tema central que é a vivência do sagrado 

que elas parecem promover, procurando entender o que está implicado nesta experiência. 

As DCSF permitem inúmeras abordagens de pesquisa, em diferentes campos do 

conhecimento, tais como a arte, a educação, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a 

educação física, a terapia ocupacional, entre outras. Elas reúnem em si as danças, seus 

diferentes passos e estilos, e a cultura de diferentes povos e épocas. A expressão corporal, 

os aspectos neurofisiológicos relativos aos movimentos, também são fatores relevantes. 

O papel da música é outro fator fundamental, em seu ritmo, melodia e harmonia, bem 

como o conteúdo das letras tradicionais ou contemporâneas. O focalizador também exerce 

papel relevante nas DCSF. Todos estes aspectos merecem pesquisas aprofundadas, pois 

na presente pesquisa não irei me deter neles. Vou me deter nas diferentes expressões que 

os participantes utilizaram para relatar vivências na roda, a fim de identificar, nestes 
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relatos, a vivência do sagrado, procurando entender o que isso significa para os indivíduos 

e para a época contemporânea. 

Parto da hipótese de que o sagrado é vivenciado no grupo de DCSF por meio de 

aspectos que podemos entender como numinosos. É provável também que a consciência 

exerça um papel importante para lidar com o vivido. Foram considerados como fatores 

relevantes: o fato de ser uma vivência em grupo; de acontecer num formato de ritual e de 

ser uma dança mandálica. 

Foram objetivos secundários desta pesquisa: 

• identificar o trajeto de valoração da dança ao longo da história; 

• reunir dados significativos a respeito da história da DCSF, da sua chegada ao 

Brasil e seus possíveis rumos; 

• elencar as principais discussões sobre o sagrado e o ritual fora da esfera da 

Psicologia e associadas à Ciência da Religião; 

• levantar algumas das discussões que têm sido feitas sobre o sagrado e o ritual na 

contemporaneidade. 

Estes estudos pareceram relevantes pois as DCSF não pertencem a nenhuma 

instituição religiosa e nem mesmo há uma centralização em forma de associação ou algo 

parecido, mas fazem referência à vivência do sagrado. Portanto, na área da Ciência da 

Religião esta pesquisa pode trazer contribuições para o alargamento do campo de estudo 

sobre o sagrado. Também considero que esta pesquisa pode se associar a outras que tratam 

das motivações religiosas na atualidade, trazendo elementos para ampliar a compreensão 

de aspectos destas tendências. O presente trabalho também pode, sempre de modo 

cooperativo, se alinhar ao lado de outros na contribuição à própria delimitação e 

ampliação dos contornos e do conceito de sagrado. Talvez esta pesquisa também seja um 

dos modos de estreitar o diálogo entre a Ciência da Religião e a Psicologia de Jung, 

estabelecendo ou renovando “pontes” por onde o conhecimento de ambos os campos 

possa transitar e ser fertilizado. 

Por outro lado, pensar uma pesquisa que favoreça não somente a ciência, mas 

também a comunidade pesquisada me parece justo. Assim, esta pesquisa também visa 

contribuir com os praticantes de DCSF. Entendo que ela pode contribuir no sentido de 

tornar mais nítidos os contornos da DCSF, trazendo elementos a respeito do que aproxima 

e do que afasta as DCSF de outras propostas com danças em roda. Parece que, atualmente, 

algumas iniciativas com Danças Circulares “pegaram carona” no impulso do movimento 

das DCSF e têm se constituído como grupos com dois dos três eixos: danças e circulares. 
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Isso não precisa ser um problema em si, mas precisa ser conhecido por seus diversos 

grupos a fim de que possam tomar decisão frente à possibilidade de levar adiante dança, 

dança em círculo/roda, ou dança circular sagrada. Tudo isso sem que uma proposta possa 

excluir ou se achar melhor que outra, mas que todas elas possam se reconhecer e assumir 

suas características e potenciais diversos. Por outro lado, também pode ser uma maneira 

de preservar o eixo do sagrado de sua diluição e “desenraizamento” da proposta inicial 

de Bernhard Wosien e da Fundação Findhorn. A presente pesquisa pode auxiliar no 

crescimento do movimento das DCSF, entre outras maneiras, através do delineamento 

dos fatores que descrevem e delimitam sua prática. 

A fim de atender aos propósitos da presente pesquisa inicialmente busquei 

informações sobre a história da dança, que compõe o primeiro capítulo. A seguir, no 

capítulo dois, reuni dados sobre o surgimento da DCSF, em especial o trabalho de 

Bernhard Wosien, as características da Fundação Findhorn, as principais pessoas que 

foram responsáveis pela expansão dessas danças e a chegada delas ao Brasil. Para este 

capítulo, também realizei entrevistas com algumas pessoas que conduzem rodas de 

DCSF, que contribuíram com suas visões a respeito de pontos relevantes. Este capítulo 

finaliza com algumas reflexões sobre as tendências e perspectivas para as DCSF. No 

terceiro capítulo, a partir de pesquisa bibliográfica, elenquei algumas das principais 

contribuições acadêmicas a partir do século XX sobre o sagrado e o ritual fora da esfera 

da Psicologia, de autores associados à Ciência da Religião. Também levantei as principais 

discussões que têm sido feitas sobre o sagrado e o ritual na contemporaneidade. No quarto 

capítulo, escolho dois pensadores como pilares para compreender o sagrado e o ritual e 

apresento suas ideias: Carl G. Jung e Roy A. Rappaport. Neste ponto, e tendo como 

suporte o pensamento deles, construo uma definição de sagrado para esta pesquisa. 

Montei e conduzi um grupo de DCSF com voluntários para esta pesquisa. Os encontros 

foram gravados e transcritos. O método e os depoimentos estão no capítulo cinco. Nele 

também consta a análise dos dados, tendo em vista a vivência do sagrado nas DCSF. Ela 

foi feita com base nas teorias de Jung e de Rappaport e levando em conta características 

da contemporaneidade. 
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1 - História da dança - alguns elementos básicos. 

 

Estamos dançando desde a Pré-história. Mesmo que os passos não sejam 

conhecidos, que a música seja estranha ou esteja ausente, geralmente somos capazes de 

saber que alguém está dançando. Sabemos o significado da palavra “dança”, mas 

dificilmente conseguimos explicar o que ela é. Suas definições, nem sempre existentes 

nos textos que tratam sobre ela, tentam se aproximar do fenômeno, mas podem ser 

questionadas como incompletas. 

Talvez seja difícil definir o que é a dança porque ela surgiu quando não havia 

palavras. Ela se situa tanto antes, como além da linguagem verbal. Tem o poder de 

comunicar aquilo que é indizível. A dança fala uma língua que a razão não abarca em sua 

totalidade, fala a língua do sentimento, da intuição, do corpo, que é seu meio de expressão. 

Ela pode ser definida como uma expressão corporal sobre estados emocionais, ou 

como a forma mais antiga de comunicação e de arte. Pode ser entendida como movimento 

rítmico desvinculado do tema trabalho, ou como a sequência ritmada de gestos e passos, 

executada geralmente ao som de uma música, ou mesmo na ausência desta. A dança é a 

arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma 

harmonia própria. Marcel Mauss (1967, p.109) propõe que dança é técnica: “a dança é 

uma técnica do corpo que comporta um movimento estético”.  

Há esforços para definir a dança, mas causam certa insatisfação para delinear o 

fenômeno. Curt Sachs (1943, p.16) critica as diferentes tentativas de se defini-la, 

mostrando exemplos de outras atividades que preenchem os requisitos da definição, mas 

que não são dança. Por exemplo, quando se diz que dança é mexer o corpo, numa cadência 

de movimentos e ritmos, ele diz que remar ou andar se encaixam na definição, mas não 

são dança. Quando a definição diz que é movimento rítmico desvinculado do trabalho, 

ele aponta as danças com propósito mágico que, portanto, não se encaixam na definição, 

já que a magia pretende obter um resultado. Ele contesta as definições. Para ele 

A dança é a mãe das artes. A música e a poesia existem no tempo; a pintura e a escultura no espaço. 

Mas a dança vive no tempo e no espaço. O criador e o criado, o artista e sua obra, se tornam nela 

uma coisa única e idêntica. Nos desenhos rítmicos do movimento, no sentido plástico do espaço, 

na representação animada de um mundo visto e imaginado, tudo isso cria o homem em seu corpo 

por meio da dança, antes de utilizar a substância, a pedra e a palavra para destinar a manifestação 

de suas experiências interiores (SACHS, 1943, p.13). 

 

Sachs não acha que a dança seja apenas arte. Na sua concepção a dança une a 

separação da alma com o corpo, une a livre expressão das emoções e a rigidez da conduta 

estabelecida, marca um nexo entre a vida social e a manifestação da individualidade, do 
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jogo, da religião, do combate e do drama; ela desfaz todas as distinções e não há arte que 

possa fazer tudo isso. 

É no êxtase da dança que o homem tem uma ponte sobre o abismo que existe entre nosso mundo 

e o outro, o reino dos demônios, dos espíritos e de Deus. Cativado e presa da fascinação, rompe as 

prisões que o atam a terra, e trêmulo sente estar em consonância com a harmonia universal (Ibid., 

p.14). 

 

Então ele arrisca uma definição de dança afirmando e comentando que 

A dança é simplesmente a vida em um nível superior: essa afirmação compreende seu caráter de 

alcance universal e seu significado último (...). É uma definição difícil de formular; dizendo a 

verdade, em uma análise profunda, talvez seja impossível (Ibid., p.15). 

 

Para exemplificar a dança como vida em um nível superior ele se refere ao Deus 

Shiva que teria criado o mundo dançando em círculos, com ritmo divino. Ele lembra que 

para o chinês a harmonia cósmica se originou na dança, onde os planetas e os deuses 

giram dançando no universo. 

Para Roger Garaudy (1980) a comunicação proporcionada pela dança é aquela 

entre os homens e aquilo que transcende a própria existência. A partir da etimologia da 

palavra dança nas línguas europeias (danza, dance, tanz) que viriam da raiz tan, que 

significa em sânscrito “tensão”, ele propõe que dançar “é vivenciar e exprimir, com o 

máximo de intensidade, a relação do homem com a natureza, com a sociedade, com o 

futuro e com seus deuses” (p.14). 

Tanto Garaudy (op. cit.) como Sachs (1943) enxergam a dança com papel 

transcendente, ou seja, ela conduz e expressa a vida naquilo que ultrapassa os contornos 

profanos. Mais do que controlar o que o ser humano desconhece, a dança seria uma 

maneira de acessar outros níveis de existência. 

Como aponta Izabella Marengo (2007, p. 60) a experiência do sagrado impregna 

todas as esferas da vida humana e não deixaria de estar presente na dança, já que esta, 

com frequência, emprestou-se como veículo da experiência do sagrado. Marengo afirma 

que nas várias sociedades tradicionais as cerimônias religiosas e os acontecimentos 

importantes para a comunidade nunca se desenrolavam sem a dança. 

Míriam Mendes (1987, p.5) ajuda a distinguir quaisquer movimentos e gestos do 

que seria a dança. Ela acredita que o homem primitivo tinha consciência de que, para 

dançar, precisava de um efeito mágico, obtido quando executado dentro de certas regras 

e medidas, embora nem sempre aparentes, mas que se transformavam em dança. Eles 

teriam, então, descoberto o ritmo em seus corpos, no ambiente e na dança. Campos e 

Lemos (2008) falando sobre a dança, enfatizam seu caráter não apenas de comunicação 
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por um meio não verbal, mas também um modo de entrar em harmonia com a divindade. 

Então 

Supõe-se, com base nas representações e com base nas danças ainda praticadas em culturas 

arcaicas, que os movimentos corporais, a exemplo de giros realizados em grupo ou em torno de si 

mesmos, teriam como objetivo induzir o bailarino a entrar em êxtase e estabelecer comunicação 

com espíritos protetores de seu clã, de sua raça, de seu povo. Em suas raízes, portanto, dançar foi 

não somente uma forma de comunicação não verbal com outros indivíduos, mas associada ao 

mágico, ao êxtase, era uma tentativa de comunicação com os mortos e, mais amplamente, um 

tentame de se elevar espiritualmente e entrar em harmonia com a divindade, seja qual fosse a 

configuração que ela assumisse (p.2). 

 

Lia Robatto (1994) aponta diferenças em relação à dança originada do 

extravasamento de emoção e a dança de êxtase e possessão. Sobre a dança tribal ela 

aponta que se dá num contexto em que geralmente não há uma distinção entre o espaço 

de uso cotidiano e o espaço destinado a rituais. Nele o dançarino e o espectador não 

ocupam papeis diferentes e interagem, participam da mesma unidade. Neste caso a dança 

é o extravasamento de energia e emoção. Ela também pode ser um modo de adquirir 

energia e emoção de outro nível de realidade. O círculo é a figura preferencial e Robatto 

(Ibid.) entende que isto se deve ao fato de que ele é a melhor representação do tempo que 

é visto como eternidade. Mas, quando a dança passa a ter o caráter de êxtase e possessão 

ela afirma que o espaço tende a ser sacralizado e, portanto, diferente do espaço cotidiano. 

O dançarino e o espectador não transitam mais livremente por estes papéis e limites 

passam a diferenciar os espaços de ambos. 

Essa diferenciação entre dança de extravasamento de emoção e dança de êxtase 

feita por Robatto (Ibid.) pode auxiliar a compreender a dança do ser humano da era Pré 

Histórica. No princípio, talvez os humanos dançassem como forma de extravasamento de 

emoções, tendo evoluído para o êxtase e a possessão. As danças de possessão são comuns 

nas religiões afro-brasileiras e uma das versões do seu mito de criação conta que Olorum, 

o Deus supremo, começou a movimentar-se e criou o ar e a água, ou ele era o ar e, 

movimentando-se, surgiu a água. A partir desta dança entre o ar e a água criou-se uma 

fusão da qual surgiu a lama. Encantado continuou dançando e da lama surgiu uma bolha 

vermelha. Ele soprou nela o seu espírito e o seu hálito deu-lhe vida. Dessa relação 

apaixonada teria nascido o primeiro ser vivente: Exu, a força vital, princípio de todas as 

coisas criadas. O articulador entre o mundo espiritual e o carnal. Após Exu vieram os 

outros Orixás e deles o restante do mundo. É como dizer que toda a criação provém da 

dança. 

Umberto Galimberti (2003) concorda com esse caminho ao dizer que,  



22 
 

Na verdade, antes que o divino fosse enrijecido no conceito de Deus e o sagrado separado do 

profano, também Platão concordava que ´foram precisamente os deuses, que nos foram oferecidos 

como companheiros de dança, que nos presentearam o ritmo e a harmonia como expressões de 

prazer´ (p. 212). 

 

Apoiando-se em Ernst Cassirer, Susanne Langer (1980, p. 186) entende que a 

dança é governada pelo sentimento imaginado, pela capacidade humana de expressar algo 

que não seja abarcado pela conceituação, mas que acontece por meio de uma intenção. 

Para ela não é simplesmente descarga emotiva o que pode originar a dança, mas sim a 

imaginação. Ela se opõe à concepção segundo a qual a dança surge originalmente pelo 

êxtase, pelo extravasamento de energia e emoção. Ela vê na dança a intenção de 

comunicar algo que a linguagem verbal não tem capacidade, por ser linear e ordenada. 

Para ela a dança não proporciona a vivência do sagrado, mas procura expressá-la. 

A dança é, de fato, o negócio intelectual mais sério da vida selvagem: é a visualização de um 

mundo além do local e momento da existência animal da pessoa, a primeira concepção de vida 

como um todo - contínua, vida supra pessoal, pontuada pelo nascimento e pela morte, rodeada e 

alimentada pelo resto da natureza. Desse ponto de vista, a evolução pré-histórica da dança não 

parece, em absoluto, estranha. É o próprio processo de pensamento religioso que gera a concepção 

de ´Poderes´ enquanto os simboliza. Para a ´consciência mítica´ essas criações são realidade e não 

símbolos; as pessoas não sentem que eles são criados pela dança, em absoluto, mas que são 

invocados, adjurados, desafiados e aplacados, conforme o caso (LANGER, 1980, p. 199-200). 

 

Independente dos elementos dramáticos ou rituais o primeiro movimento da dança 

é, para Langer, “a criação de um reino de Poder virtual. Êxtase não é outra coisa que o 

sentimento de entrar em tal reino” (Ibid., p. 201). Divergindo de Langer, entendemos que 

a dança tanto pode ser um modo de comunicar algo por uma linguagem diferente da 

verbal, a linguagem da dança, como pode levar à experiência de algo que não pode ser 

claramente expresso de modo verbal. 

Para Robatto (1994) é necessário contextualizar, ou seja, incluir o cotidiano, olhar 

o mundo de maneira ampliada, conectar-se com o imaginário e o inconsciente, para 

entender o que é a dança e para construir uma obra de dança. Para tanto é necessário olhar 

para os elementos da dança, ou seja, para o espaço, a forma, o tempo e o movimento. 

Compreende que eles interagem na linguagem coreográfica com funções diferentes no 

conjunto da obra. 

Interessante notar que a Neurociência mostra, em suas pesquisas, que o dançar 

ativa e está ligado à área cerebral responsável pela fala. Steven Brown e Lawrence M. 

Parsons, na reportagem concedida para a Revista Scientific American Brasil, intitulada 

“A neurociência da dança” comentam: 

É interessante observar que durante todos os movimentos usados em nosso estudo, identificamos 

ativação em uma região do hemisfério direito correspondente à área de Broca no hemisfério 

esquerdo. A área de Broca é uma região do lobo frontal classicamente associada à produção da 
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fala. Nos últimos dez anos, pesquisas revelaram que a área de Broca também contém uma 

representação das mãos. Essa descoberta reforça a assim chamada teoria gestual da evolução da 

linguagem, cujos defensores argumentam que a linguagem evoluiu inicialmente como um sistema 

de sinais antes de se tornar vocal. Nosso estudo está entre os primeiros a demonstrar que o 

movimento das pernas ativa a área do hemisfério direito correspondente à área de Broca, o que dá 

mais sustentação à ideia de que a dança se inicia como uma forma de comunicação representativa 

(2008). 

 

Também podemos associar a dança à necessidade humana de movimento. Carl 

Gustav Jung (Vol. VIII/2, 1984, p. 53, §240) relaciona entre os instintos, o impulso para 

a ação. O instinto surge no ser humano como um dado já psiquificado, ou seja, manifesta-

se numa estrutura psíquica complexa, na qual as causas coletivas (cultura, civilização) e 

individuais confluem. Ou seja, o impulso para a ação surge transformado em desejo de 

viajar, amor à mudança, desassossego, comportamento lúdico, e também poderíamos 

acrescentar, a dança. Assim a dança se manifesta de acordo com um determinado contexto 

cultural, social, histórico e psíquico. 

A dança também pode ser entendida como uma forma de expressão, uma 

linguagem. Em sua origem seria uma linguagem que antecede a consciência, uma 

linguagem que inclui o corpo, os sentimentos, a percepção da natureza e dos ritmos 

presentes em tudo (LANGER, 1980, p. 200). 

Em resumo, este tópico falou a respeito da dificuldade de definir o que é a dança 

e algumas abordagens que tentam compreendê-la e que falam dela como algo mais do 

que arte, como a própria expressão, extravasamento e comunicação da experiência difícil 

de ser comunicada de outras formas. Há outras abordagens que procuram entende-la a 

partir de distinções e separações de elementos: quaisquer gestos versus dança; dança de 

êxtase versus dança de possessão; vivência do sagrado versus expressão pela dança 

previamente imaginada e portadora de intenção; compreender a dança pelo estudo do seu 

espaço, sua forma, seu tempo e seus movimentos; a dança atendendo ao instinto de 

movimento e, finalmente, como forma de expressão e, portanto, como linguagem. 

Passamos, em seguida a percorrer aspectos principais no que se refere à origem da dança 

e, posteriormente, sua história. 

 

1.1 - Origem da dança 

 

Parece que o ser humano dançou e vem dançando desde sempre. Paulatinamente 

essa expressão deve ter ganhado ritmo e, com uma ordenação no tempo e no espaço, 

passou a ser imitada pelos demais membros do primitivo grupo. 
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Como aponta Antônio José Faro (1986), é difícil “determinar hoje em dia quando, 

como e porque o homem dançou pela primeira vez” (p.13). Mesmo que a origem da dança 

não seja facilmente definida, Amlen (2010) assinala que a dança é um dos rituais mais 

antigos na religião e a dança circular, em particular, tem sido a mais comumente 

ritualizada durante toda a história. 

A origem da dança está relacionada ao êxtase e ao entusiasmo, segundo Garaudy. 

A dança, como toda arte, é comunicação do êxtase. É uma pedagogia do entusiasmo, no sentido 

original da palavra: sentimento da presença de Deus e participação no ser de Deus. Certamente é 

nisso que está a “graça” da dança. A “graça” no sentido ao mesmo tempo estático e religioso do 

termo: presença do espírito na carne (GARAUDY, 1980, p. 24). 

 

Para Maria-Gabriele Wosien “Como toda obra de arte, a dança também nasceu do 

fogo original do entusiasmo, cresceu no escuro do inconsciente e só aos poucos 

amadureceu para a perfeição, através das forças da consciência” (2002b, p.19). 

A dança, devido ao seu registro ancestral, sua antiguidade e persistência na 

experiência humana, provavelmente exerce forte influência no estado da consciência. 

Esta cena provavelmente atualiza uma imagem enraizada nas profundezas da psique 

humana, trazendo consigo a enorme carga de energia a ela relacionada, ou seja, atualiza 

uma imagem primordial. 

A imagem primordial é, do ponto de vista causal das Ciências Naturais, um sedimento mnêmico, 

um engrama (...) produzido pela condensação de inúmeros processos mutuamente semelhantes. 

Em primeiro lugar, é uma condensação e, portanto, a forma típica fundamental de uma determinada 

vivência psíquica, sempre corroborada (JUNG, Vol. VI, 1991, p. 515). 

 

Conforme aponta Jung (Vol. VII/1, 2005, § 159), os resíduos da nossa história 

como espécie humana, quando ativados, são os que maior poder e autonomia têm sobre a 

consciência, formada há menos tempo e menor, possuindo-a. A energia ainda bruta desses 

resíduos precisa ser confrontada e atualizada, em consonância com a necessidade dos 

indivíduos, da sua época e das condições de vida, pelo esforço da consciência, que nesse 

processo de comunicação se amplia e retoma sua autonomia. As imagens primordiais ou 

arquetípicas serão um assunto do capítulo quatro. 

É possível supor que a dança foi uma das primeiras formas de comunicação, 

contribuiu para gerar a cultura e por esta foi transformada ao longo do tempo. A cultura, 

a dança e a comunicação como características da espécie humana, provavelmente se 

desenvolveram simultaneamente e continuam se transformando num processo contínuo. 

É difícil atribuir intenção consciente para as danças do período longínquo da 

história humana. É mais provável que elas inicialmente aconteceram sem o controle e 

planejamento e foram, aos poucos, sendo associadas às intenções práticas, ligadas a 
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sobrevivência, ou seja, como forma de comunicação. Também, é provável que nossos 

ancestrais também teriam associado as danças ao ritmo da natureza e à capacidade de 

poder exercer alguma forma de controle sobre ela. Fatima (2001) levanta a hipótese de 

que  

No princípio era o ritmo, e o ritmo era o movimento. Os homens e mulheres mais antigos 

instintivamente descobriram o ritmo do universo: o sistema solar onde planetas e estrelas se 

moviam, as estações do ano, o dia e a noite, a lua e o sol. Os vegetais e os animais nasciam, 

cresciam e morriam. As marés subiam e desciam. O coração batia, o sono seguia-se à vigília (...). 

Tudo tendo uma duração, acontecendo em intervalos regulares, o tempo fluindo. Nossos ancestrais 

primitivos vivenciaram e testemunharam essa ordenação natural, descobrindo um ritmo interno e 

um ritmo externo, se movimentaram em concordância com ele, sendo esse o momento mais 

longínquo da dança (p. 31).  

 

As danças, ao conectarem o homem com os ritmos naturais, pela imitação ou pela 

entrada na cadência do ritmo existente em tudo, durante o êxtase, foram provavelmente 

sentidas como mágicas. Essa fusão pode ter sido identificada como identidade com a força 

maior que rege os ciclos, posteriormente chamada de divina. Também deve ter auxiliado 

na compreensão dos fenômenos naturais e das forças individuais. 

Conforme discute Hanna (1988) a dança intensa, vigorosa, pode levar a um estado 

alterado de consciência através da frequência de onda cerebral, adrenalina e mudanças de 

açúcar no sangue.  Essas ações proporcionam uma fadiga que diminui a raiva ou alivia a 

depressão.  O movimento rápido pode induzir catarse e viragem, um estado de vertigem.  

A dança induz estados alterados de consciência, que podem ser percebidos como 

numinosos. 

Para Maria-Gabriele Wosien (1996, p.11), a dança imitativa visa alcançar a 

identidade com o observado para poder entender seu funcionamento e, assim, poder 

alterá-lo. Então, como cerimônias mágicas, as danças ensinaram, uniram membros do 

grupo e criaram experiências propícias para a compreensão dos fenômenos naturais. Além 

disso, a identidade com estes ritmos, gerada pela dança, criava a possibilidade de alterar 

o curso deles, visando a proteção e a melhoria das condições de vida do grupo. 

Podemos entender que a dança era o ato criador e transformador, a comunicação 

com uma esfera percebida como grandiosa e conectada a tudo o que é movido e 

transformado pelo ritmo. Ela organiza a comunidade e recria o mundo. Conforme aponta 

Berni (2002, p.19) essa dança mágico-mimética teria sido a primeira dança sagrada.  

A dança, cadenciada, produtora e produzida pelo ritmo, não estava separada da 

música, acessada por meio de sons do próprio corpo e, posteriormente, por instrumentos. 

Conforme apontam estudiosos, a dança, a música e o sagrado, que nasceram unidos, 

posteriormente sofreram a especialização (tão presente atualmente em todos os ramos do 
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conhecimento e da atividade humana) e se tornaram elementos distintos e diversos em 

seus universos particulares, vindo a formar o que hoje conhecemos como Dança, Música 

e Religião. 

 

1.2 - Breve história da dança no ocidente 

 

A partir de registros encontrados supõe-se que o homem dançava desde a pré-

história. Mas esta afirmação tem sido questionada, já que é um período bastante longo e 

com escassos registros encontrados. Os documentos deste período estão espalhados em 

museus pelo mundo e retratam em pinturas presentes em rochas, vasos e utensílios 

domésticos a presença da dança. Assim podemos entender que a dança faz parte da vida 

do homem desde tempos mais remotos, embora não se possa afirmar categoricamente a 

data de seu início. 

Paul Bourcier (1987), em seu rigor de não ir além das constatações evidentes e 

procurando não imaginar sistemas de ritos mágicos, como ele acha que é frequente neste 

tipo de registro, seleciona apenas quatro documentos que sugerem a existência da dança 

neste período Pré Histórico, durante o Paleolítico Inferior. 

O primeiro documento é a figura de Gabillou, gravada 12000 anos A. C., 

encontrada numa gruta na Dordonha, com o corpo inclinado, supostamente estaria dando 

um salto no lugar. 

O segundo é a figura de Trois-Frères, datado de 10000 A.C., encontrada próxima 

a Montesquiou Avantès. Semelhante a esta, várias outras figuras foram encontradas, 

datadas de épocas posteriores. Bourcier avalia que o personagem está executando um giro 

sobre si mesmo e conclui que os efeitos psicossomáticos deste giro devem ser o que todos 

sentem, ou seja, uma perda do sentido de localização, vertigem, desapossamento de si 

mesmo e um êxtase. Sobre este giro Bourcier acrescenta o seguinte comentário: 

(...) é preciso notar que em qualquer parte do mundo e em qualquer época, inclusive na nossa, as 

danças sagradas, através das quais os executantes pretendem colocar-se num estado em que 

acreditam estar em comunicação imediata com um “espírito”, se executam através de giros. Os 

xamãs, lamas, derviches, exorcistas muçulmanos, feiticeiros africanos giram sobre si mesmos em 

seus exercícios religiosos, o que os leva a um estado de transe provocado pela dança, como o do 

dançarino de Trois-Frères (Ibid., 7). 

 

Ele conclui esse comentário interrogando-se sobre a existência de algum mito 

nesta época e constatando que a dança, desde seus primórdios, conduz além do simples 

movimento. 
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O terceiro documento é o “semicírculo de Saint Germain”, datado na mesma 

época que o anterior, é o fragmento de um círculo de ossos onde se pode ver a silhueta de 

um homem que estaria dançando. 

O quarto documento, a roda de Addaura, datado de 8000 A.C., época em que as 

representações de grupo começam a ser frequentes, foi gravado na gruta de Addaura e  

(...) apresenta uma roda de sete personagens dançando em torno de dois personagens centrais que 

se contorcem no chão – um deles parece estar na posição de ponte. Estes últimos são itifálicos, 

enquanto os outros não o são (...) O movimento vai da direita para a esquerda, ou seja, é o da 

direção aparente dos grandes astros, o sol e a lua. (...) todas as rodas espontâneas, mesmo as das 

crianças de nossos dias, giram na mesma direção. Trata-se aqui da mais antiga representação da 

dança de grupo. No atual estado de nossos conhecimentos, a roda é o movimento primitivo da 

dança coral (Ibid., p. 8-9). 

 

E ele termina esse comentário dizendo que a roda tem as virtudes de uma dinâmica 

de grupo. Nela haveria uma excitação nervosa recíproca, um abandono de uma parte da 

identidade pessoal em proveito da identidade do grupo. Para ele “a dança nos períodos 

mesolítico e paleolítico está sempre ligada a um ato cerimonial que coloca os executantes 

num estado fora do normal” (Ibid., p.9). 

Conforme aponta Faro (1986), o ser humano no Paleolítico estava ocupado todo 

o tempo com sua sobrevivência, em um mundo cheio de perigos não conhecidos. Portanto 

a dança “provavelmente veio da necessidade de aplacar os deuses ou de exprimir a alegria 

por algo de bom concedido pelo destino. (...) a dança nasceu da religião, se é que não 

nasceu junto com ela” (FARO, 1986, p. 13). 

Parece que os homens das cavernas dançavam em círculo, embora sem uma 

coreografia de grupo e sem contato entre os dançarinos. Sachs (1943, p. 151) afirma que 

as danças circulares com coreografias de grupo surgiram simultaneamente neste período. 

O padrão rítmico estava presente.  

É surpreendente a constatação de que os primeiros registros da dança mostrem 

danças circulares, e que seu propósito talvez estivesse além do movimento, buscando uma 

comunicação e união com um espírito ou ordem, que percebiam como maior ou superior. 

No período Neolítico o homem aprende a reproduzir plantas, domesticar animais 

e estocar alimentos. Antes somente predador, agora se torna também produtor. Passa a 

produzir cerâmicas e começa a aprender o trabalho cooperativo. Descobre a vida 

sedentária como alternativa para a vida nômade, ao iniciar a agricultura e a criação de 

animais. Formaram-se os primeiros aglomerados e as tribos. É o início das cidades, com 

os grupos mais poderosos do que a família. 
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A dança e os rituais foram se aprimorando. Iniciaram as construções sagradas. A 

classe sacerdotal, que devia manter o contato com a divindade protetora, formaliza atos e 

rituais, que deixam de ocorrer ao acaso das inspirações individuais. As classes, 

especializadas em funções, passam a exercer papéis diferentes. As danças também são 

personalizadas em cada grupo. Segundo Boucier (1987), a partir do Neolítico, quando o 

homem passa a ser também produtor, os grupos passam a ter cada vez mais membros e a 

se organizar. Características próprias de cada grupo vão sendo definidas, assim como as 

danças, que passam a ser identificadas com rituais e com a divindade protetora do lugar, 

isto é, se tornam danças totêmicas. Esta transformação é entendida por ele como o início 

da erosão do sagrado, já que a dança passa a ser compreendida como um ritual cívico, 

componente da liturgia, integrada à vida da cidade em formação. 

A dança, como componente indispensável dos ritos sagrados, aparece associada 

às festividades agrícolas e aos ritos da passagem do ano. Diferentes culturas e religiões 

têm, ou tiveram, nas danças um importante meio de atingir ou de se unificar com o divino. 

Quando iniciaram-se os movimentos migratórios, segundo Bourcier (1987), os 

grupos invasores provavelmente impunham ou incorporavam aos seus ritos a cultura dos 

invadidos. As máscaras, que estavam presentes desde o início, continuaram pertencendo 

às danças, que agora também eram feitas em vários círculos concêntricos, ou em linhas, 

com homens e mulheres em lados opostos. As danças de pares, de abraço e do ventre 

também tiveram seus rudimentos implantados neste período. 

Embora os registros sobre as danças agrárias tenham sido encontrados em menor 

número, as danças guerreiras aparecem com frequência, com a existência de divindade-

tótem protetora do lugar e do grupo. Através da dança os humanos também representavam 

o que era importante em suas vidas. 

No período Neolítico também aconteceram mudanças significativas no 

desenvolvimento humano. A expressão que, em sua imitação e êxtase, trazia a experiência 

relativa aos temas primordiais, pela fusão com a natureza, possibilitava o uso da magia e 

da feitiçaria na busca de domina-la. Mas no Neolítico passa a servir também para manter 

uma ideia, um conceito. Essa passagem dá abertura para imensas mudanças que 

culminaram no desenvolvimento da civilização humana na face da Terra.  

Conforme relata Bourcier (1987), 

A partir de então, assiste-se a uma mudança no sentido da dança: da identificação com o “espírito”, 

conseguida pela dança de giro, passa-se a uma liturgia, a um culto de revelação e não mais de 

participação, a um ato cívico, porque integrado à vida da cidade e comandado por ela (p.12). 
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Surgiram, então, os ritos e cultos. E neles a ideia de poderes e forças sobre-

humanas. 

Questionando as publicações sobre a história da dança que creditam às origens 

dela tempo e lugar indefinidos, com expressões vagas tais como “desde sempre”, “tão 

antiga” e outras, Bragato (2012) defende que a dança surgiu com o estilo de vida 

sedentário e o início da agricultura, no Neolítico. Mas, para Boucier (1987) a dança surgiu 

antes do Neolítico e ganhou o espaço do rito no Neolítico. 

Considerando que os animais não humanos também têm suas danças, mas que eles 

são solistas nelas, é possível, segundo Bragato (2012), diferenciá-las da dança humana, 

pois ela possui uma gramática repleta de um “vocabulário de gestos e movimentos, com 

padrões recorrentes desafiados pela nossa capacidade de recursividade, da capacidade de 

realização da sintaxe” (BRAGATO, 2012, p. 2). Bragato entende que a dança humana 

teria que ser possível num período em que nós tivéssemos despertado nossa criatividade, 

inventando “utensílios, formas sociais e ideias pelas quais entendemos a capacidade 

moderna de produzir cultura” (Ibid., p. 3). 

Fundamentando sua hipótese sobre o período de surgimento da dança, Bragato 

recorre ao papel dela no surgimento da sociedade humana. Levantando considerações a 

respeito das recém surgidas necessidades de organização, proteção, manutenção e 

transmissão dos primórdios da cultura, nos grupos cada vez maiores de humanos no 

Neolítico, ele atribui à dança um papel fundamental justamente na criação e 

desenvolvimento da cultura e não apenas como resultado da mesma. Para isso ele recorre 

a registros arqueológicos que mostram que a dança era um tema recorrente do oitavo ao 

quarto milênio A.C., sendo um dos fatores principais na vida das vilas e comunidades, 

antes da formação dos primeiros estados. Depois aponta a constatação de que, com o 

florescimento das sociedades urbanas do Oriente Médio, as cenas de dança perdem sua 

proeminência, sua posição de destaque, não aparecendo mais imagens corriqueiras nos 

registros arqueológicos. No seu entender, 

Quando não havia escola e escrita e a vida é regrada pelo calendário, celebrações e comemorações 

se rotinizam como mecanismos básicos à transmissão de educação e conhecimento. Neles, a dança 

é uma persistente e cotidiana ferramenta na vida das primeiras comunidades modernas pré-estatais 

(BRAGATO, 2012, p. 10). 
 

E mais adiante ele acrescenta considerações em torno da dança como linguagem 

na manutenção de um grupo: 

Se a linguagem nos conecta como membro de um determinado grupo, diferenciando-nos de outros 

primatas, o mesmo se realiza quando conseguimos desenvolver uma organização vernacular de 
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gestos e movimentos provendo-nos a oportunidade da partilha de conhecer e experienciar o que 

outras espécies não podem fazer (Ibid., p. 11). 

 

Assim, embora ele coloque o surgimento da dança num período recente, atribui a 

ela uma importante função na constituição dos grupos humanos e na criação e 

desenvolvimento da cultura. 

Na Idade Antiga, há registros da existência de danças nas regiões junto ao mar 

Mediterrâneo e no Oriente Médio. Segundo Garaudy já era possível encontrar dois tipos 

de danças: as sagradas e as profanas. Ele supõe que  

No Egito de seis mil anos atrás, quando a noite chegava ao final e, com a madrugada, se apagavam 

os astros cuja dança celeste era a própria imagem da ordem da natureza, o homem, angustiado por 

não mais perceber esta imagem, entrava em cena para manter a ordem celeste, imitando-a: 

começava então a dança da estrela da manhã, com suas rondas; e este balé simbólico, 

contemporâneo do nascimento da astronomia, ensinava aos filhos do homem, pelo movimento 

figurado dos planetas, as leis que regiam o ciclo harmonioso dos dias e das estações, as leis que 

permitiam prever e, portanto, controlar as cheias do Nilo, tornando-as já não destrutivas, mas 

fecundantes, com a preparação, em tempo útil, de diques e canais (1980, p.14). 

 

Um motivo ornamental em bronze, chamado pelos arqueólogos de “haste de 

estandarte”, foi muito encontrado no início dessa era. Mostra um círculo de homens 

dançarinos e, provavelmente, era “uma roda referente a um rito cósmico, sem dúvida 

solar” (BOURCIER, 1987, p.14). 

Bourcier (1987) acredita que as danças nas festas religiosas do povo Egípcio eram 

dedicadas principalmente a homenagear Osíris, o deus da vegetação, porque a agricultura 

já estava presente. Ele sugere que havia danças sagradas, danças de liturgia funerária e 

danças para divertimento. No Egito os arqueólogos encontraram pinturas rupestres de 

danças, em especial as que representam uma roda em torno de personagens mascarados e 

outra representando uma roda de mulheres que se dão as mãos. Nos túmulos são vistas 

pinturas de dançarinos e dançarinas, aparentemente especializados, acompanhando os 

cortejos fúnebres e guiando os defuntos até o limiar de sua vida no pós terra. Nos templos 

os baixos relevos mostram procissões coreográficas. O Deus era recebido pelas 

sacerdotisas-dançarinas nos templos. As danças profanas eram executadas pelos escravos, 

que dançavam para entretenimento dos seus senhores e convidados. 

Para Backman (1952, p. 4) no antigo Egito a dança era muito mais do que uma 

maneira de se divertir, ela era muito difundida como aspecto fundamental em rituais e 

celebrações, reverenciando os deuses e também com atos cívicos, nos festejos, na 

educação e no treinamento militar. Para Guerra (2009, p. 87), nas inúmeras culturas a 

dança foi associada à espiritualidade e ela era entendida como facilitadora do contato com 

os deuses. Backman (1952, p. 2) entende que os sacerdotes no Egito antigo representavam 
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e ensinavam o movimento figurado dos planetas e as leis que permitiam prever e, 

portanto, controlar, as cheias do Nilo, por meio de elaboradas coreografias de dança. As 

danças fúnebres tinham uma coreografia em formato de procissão, com movimentos 

feitos em linhas retas e desenhos geométricos. As danças aparecem registradas nos 

afrescos das tumbas e em papiros. Neles, há cenas de mulheres tocando e dançando. A 

existência de muitos instrumentos musicais espalhados nas coleções dos museus por todo 

o mundo, assim como o registro de figuras femininas de Deusas e Sacerdotisas dançando, 

também confirmam esta atividade entre os Egípcios na Antiguidade.  

As danças, para os gregos antigos, eram instrumento de educação, em vários 

aspectos. Dançar era importante para desenvolver o autocontrole e a agilidade na guerra, 

conforme recomendava Platão. Havia danças com armas, que se destinavam aos jovens 

em preparação para futuras batalhas. Elas também eram muito importantes no teatro, nos 

cultos e nas festividades. 

Um mito da criação na Grécia antiga conta que o universo surgiu da dança 

primordial da deusa Eurínome, que, dançando, gerou o cosmo. As danças teriam sido 

ensinadas pelos deuses aos mortais, para que os honrassem e se alegrassem. Nos Mistérios 

de Elêusis, na antiga Grécia, eram celebradas danças rituais e iniciáticas. 

Para o povo grego a dança era vista como forma de expressão espiritual, de essência religiosa; um 

dom dos imortais e um meio de comunicação com eles. Acreditavam no poder das danças mágicas 

e o politeísmo dos gregos possibilitava grande número de oportunidades para dançar em honra aos 

seus deuses. Nas cerimônias e cultos a dança tinha um papel muito importante: era por meio dela 

que o corpo e o espírito permaneciam interligados, pois acreditavam que o corpo também era um 

meio para se alcançar o equilíbrio mental, o conhecimento e a sabedoria (FIGUEIREDO, 2006, 

p.69). 

 

Anéis de ouro e afrescos em Cnossos mostram dançarinas girando sobre si 

mesmas. Em terracota encontra-se a imagem de mulheres dançando em roda, enquanto 

outra toca a lira, ou mulheres encapuzadas dançando em torno de uma árvore. 

A dança dionisíaca seria a dança mais antiga conhecida na Grécia. Para Bourcier 

(1987) ela era uma dança irracional, que exalta o individualismo e teria sido subordinada 

pela sociedade a fim de preservar o sistema social. Então, para ele, ela era no princípio 

uma dança de loucura mística, depois teria se tornado cerimônia litúrgica de forma fixa e 

inscrita no calendário, depois se tornou cerimônia civil, antes de se tornar ato teatral e 

dissolver-se na dança de diversão. Bourcier entende que esta trajetória é uma lei universal 

da erosão do sagrado na passagem do paleolítico para a época da produção. 

Sobre as forças dos deuses presentes nas danças gregas Maria-Gabriele Wosien 

(2002b) relata que 
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Apolo também foi adorado como o criador da dança de roda e líder das musas, como princípio 

organizador, que concede ao trabalho artístico a clareza e a visão de conjunto. Dionisio, por outro 

lado era a divindade pulsante, a tensão e o relaxamento como elementos dinâmicos do êxtase. 

Dentre os dois deuses, Orfeu corporificava o anseio humano, a alma que busca a redenção (p.8). 

 

Contando sobre a dança cretense, do labirinto de Teseu, Maria-Gabriele Wosien 

fala sobre as danças de labirinto, que em movimentos de girar realizavam “a penetração 

em uma zona da morte e sua superação pelo poder do amor. Recuando até um modelo 

original, as danças significam o ritual de consagração de um grupo, sob a condução de 

um herói divino” (Ibid., p. 25). 

Quando o teatro grego nasceu, as danças religiosas eram centrais. As peças 

chamadas tragédias eram compostas por hinos e danças. Elas continham enredos e 

objetivavam homenagear Dionísio. Havia também música alegre e dança nas peças 

chamadas sátiras, nas comédias gregas. “Para os gregos, a dança era a essência religiosa, 

dom dos imortais e meio de comunicação com eles (...). Está presente na celebração dos 

mistérios” (BOURCIER, 1987, p.22). Portanto não haveria iniciação sem dança para os 

gregos. Ele explica que a dança é divina porque dá alegria e forma o cidadão completo. 

E Bourcier termina este relato da dança para os gregos dizendo: “Povo admirável que não 

separou o corpo do espírito, para quem o corpo também era um meio de conquistar o 

equilíbrio mental, o conhecimento, a sabedoria” (Op. cit., p.23). 

Os romanos conquistaram a Grécia em 197 A.C. e alguns em posição de comando 

eram desfavoráveis a dança. Cícero dizia que a dança só estava presente entre os homens 

loucos ou embriagados. As danças trazidas pelos etruscos, que dominaram Roma do 

século VIII ao VI A.C, eram de origem agrária, mas já teriam perdido o sentido original. 

Desde o início da República também são descritas danças que tinham apenas a função de 

recreação. Talvez por isso as autoridades fossem tão contrárias a elas. Durante o Império 

a dança voltou à moda e era praticada até por mulheres da classe alta, mas seu sucesso se 

deu mais nos jogos de circo e nas danças de banquete, que eram executadas por cortesãs 

ou por Messalina e seus companheiros de devassidão.  Talvez este seja um dos motivos 

que desestimulou os romanos a darem continuidade à dança grega. 

 

1.2.1 – A dança no contexto hebraico-cristão 

 

Bourcier (1987, p. 17) relata que os registros da dança entre os hebreus deste 

período são difíceis de serem encontrados porque sua religião os proíbe de representar 

seres vivos, o que era considerado uma idolatria e uma violação dos mandamentos. 
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Bourcier recorre a referências bíblicas, nos Salmos, onde aparecem algumas citações a 

respeito de danças, como, por exemplo, “Louvemos Javé através de cantos e danças”. As 

danças de fileiras aparecem em Êxodo XV, na vitória de Javé (Juízes, XI, 34), na vitória 

de Davi sobre Golias (I Samuel, XVIII, 6-7), e outras. Sobre as danças entre os hebreus 

Bourcier (1987) destaca que, 

Em primeiro lugar a dança hebraica surpreende pelo seu caráter paralitúrgico: não inscrita no ritual 

das celebrações, parece ser abandonada à espontaneidade da multidão; no entanto, é praticada num 

contexto religioso. Por outro lado, seu conteúdo é vago, mas seus esquemas se inscrevem em 

limites rígidos: rodas, danças de fileiras, giros. Quando se trata de nabis e de multidões em 

peregrinação, parece ser uma espécie de socialização de transes individuais. É preciso observar 

que, única em seu contexto cronológico, é praticada sem máscaras, indubitavelmente devido a 

interditos religiosos. (Ibid., p.17). 

 

Algumas passagens na Bíblia são exemplos da presença da dança nos primeiros 

tempos do hebraísmo: Miriam, irmã de Arão e profetisa, dançou e cantou ao som do 

tamboril, comemorando a passagem do mar Vermelho (Êx. 15,20-21); na festa anual do 

Senhor, em Silo, as mulheres dançavam em coro (Jz. 21,19 ss.); durante o transporte da 

Arca para Jerusalém, o rei Davi comemorou bailando nas ruas da cidade (2 Sam 6,14 ss.); 

a dança como meio de louvor a Deus aparece no livro dos Salmos (149,3 e 150,4). 

No período neo-testamentário, em Atos de João, que teria sido escrito em conjunto 

com Atos de Pedro, Paulo, André e Tomé, por um autor de nome Leucius Charinus, que 

viveu na Síria e teria sido discípulo de João, Jesus reuniu seus apóstolos e fez uma dança 

circular, antes do seu julgamento pelos judeus. O texto obedece às linhas mestras do 

Gnosticismo, nele encontramos o Hino anterior à Paixão. 

Nesta dança Jesus 

(...) chamou os discípulos a se juntarem em um hino de amor ao Pai. Ele ordenou que eles 

formassem um círculo e enquanto os discípulos se seguravam pelas mãos, ele se mantinha em pé 

no centro do círculo. Ele ordenou que respondessem Amém, enquanto ele cantava um hino. 

Enquanto isso o círculo dos discípulos girava em torno dele. (BACKMAN, 1952, p. 145)7. 

 

É preciso registrar que essa dança de Jesus não pertence ao que é considerado 

como registro histórico. Se por um lado a imagem do deus criador dançante é estranha 

para a iconografia bíblica, por outro lado algumas figuras de anjos e de santos dançantes 

foram aceitas e divulgadas pela arte cristã (WOSIEN, 2004, p. 90). Um exemplo é o santo 

dançante São Gonçalo. Canonizado em 1561, teria pregado e operado supostos milagres 

por todo o norte de Portugal. Um santo festeiro que trabalhou pela conversão das 

                                                           
7 Tradução livre da autora. He exhorted them to join him in a hymn of praise to the Father. He ordered 
them to form a ring and, whilst the Disciples held each other by the hand, he himself remained standing in 
the middle. He ordered them to answer ‘Amen’ whilst he sang a hymn. Meanwhile, the ring of disciples 
moved around him. 
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prostitutas com dança. Sua devoção por meio de danças se perpetua no espaço social e 

geográfico mineiro, como vivência religiosa-profana, assim como as Festas Juninas, para 

São Pedro, Santo Antônio e São João, preservadas pela cultura popular, sempre com 

música e dança (CALDEIRA, 2008). 

Antigas danças religiosas dos romanos mantiveram seus resquícios em vilarejos 

ingleses. Nesses vilarejos as pessoas, em especial as crianças, dançam em torno de um 

mastro com fitas para homenagear a chegada da primavera.  

Na Idade Média a Igreja Católica conquistou e manteve grande poder. Este poder 

se estendia à vida econômica, pois possuía muitas propriedades; à vida política e jurídica, 

já que influenciava nas decisões e na elaboração de leis; no funcionamento social, pois 

estabelecia padrões de comportamento e moral para os cidadãos. Seus representantes 

proibiram as danças teatrais por acharem que seus movimentos eram muito sensuais. 

Apesar disso, as danças permaneceram presentes entre as pessoas do povo, nas aldeias e 

feiras. Os artesãos e dançarinos ambulantes mantiveram vivas as danças. “A dança 

religiosa da Idade Média era uma herança popular que nunca deixou de ser suspeita para 

as autoridades eclesiásticas. É também verdade que, por manifestar a espontaneidade 

individualista, a dança não se enquadra de forma nenhuma nos cânones” (BOURCIER, 

1987, p.46). 

Tanto no concílio de Toledo, em 587, como no decreto do papa Zacarias, em 774, 

as autoridades eclesiásticas se manifestaram contra o que eles chamaram de movimentos 

indecentes da dança carola. No difícil tempo da Guerra dos Cem Anos (1337 até 1453, 

aproximadamente) e diante da peste negra, que dizimou um terço da população da Europa, 

as danças de roda, carolas, manifestaram-se como danças macabras, ou seja, danças feitas 

nos cemitérios e que tinham como tema a apresentação da morte. 

Bourcier (1987) assinala a desvalorização da dança pelo Cristianismo, mas Maria-

Gabriele Wosien (2004) aponta sua larga existência durante o Cristianismo primitivo. 

No âmbito do cristianismo primitivo, a dança era, de longe, uma das manifestações religiosas mais 

divulgadas, através dos cultos gregos, egípcios e sírio-asiáticos. Em várias passagens do Antigo 

Testamento a dança sagrada e a dança dos cultos israelitas eram mencionadas de forma positiva. 

Estes hábitos regionais das tradições anteriores à era cristã se mantiveram, em parte, por séculos, 

e se misturaram às tradições cristãs (p.89). 

 

Segundo Hanna (1999), 

  
(...) o Talmude descreve a dança como a principal função dos anjos e ordena a dança nos 

casamentos, para as noivas, noivos e seus hóspedes. A procriação é a vontade de Deus; os 

casamentos, um passo para seu cumprimento; e a dança, uma ação de graças que simboliza a 

fertilidade. (...) Os judeus dançavam para louvar seu Deus em sublime adoração e expressar alegria 
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por sua beneficência. Numa espécie de fusão corpórea com o Deus infinito, a mente e corpo dados 

por Deus retornam a Deus através da dança (p.84-85). 

 

Maria-Grabriele Wosien (2002b, p.8) assinala que a dança de roda estava inserida, 

nos primeiros séculos da era cristã, nas práticas religiosas e na vida em comunidade. 

Posteriormente, mesmo à margem da história cultural e espiritual, ela se manteve viva até 

os tempos modernos. 

Desde muito cedo, no caso da história da igreja, a dança foi abolida da liturgia. No ano de 589 foi 

totalmente proibida no Conselho de Toledo e no ano de 1298 declarada um pecado grave. Cerca 

de 300 anos antes, já havia sido iniciado o enrijecimento e a fixação da liturgia (...) Era difícil 

porém, aceitar a dança como uma forma litúrgica na cerimônia religiosa, uma vez que ela estava 

muito ligada às imagens dos deuses e aos cultos das religiões não cristãs, dos quais a igreja tentava 

se afastar (WOSIEN, 2004, p.89-90). 

 

Sobre o Cristianismo primitivo Hanna (1988, p.282) conta que, no início a dança 

dos cristãos era uma imitação da dança perpétua dos anjos, como um treinamento para 

permitir a entrada no céu. Foi uma dança construída sobre a tradição hebraica. A ideia era 

a de que, através da dança, nenhuma parte do indivíduo deixaria de ser afetada pelo amor 

de Deus. 

A dança folclórica, executada pelo povo, se manteve presente durante toda a Idade 

Média nos casamentos, nas festas e feriados. As formas mais populares de dança medieval 

foram a Estampie (dança sapateada) e o Saltarello (dança saltitante) e a Carola (dança de 

roda puxada pelo canto de um solista e respondida pelos dançarinos). A dança, 

acompanhada pela música também servia para animar e entreter a nobreza e era executada 

por músicos e dançarinos, tidos como vagabundos e que viviam à margem da sociedade. 

Paulatinamente a dança vai se tornando parte dos momentos festivos, porém 

alijada do seu status original. Ela sobreviveu como dança popular, uma categoria inferior 

e, posteriormente, idealizada, se comparada às danças de palco, que seguiram uma 

trajetória diferente, vindo desembocar, durante a modernidade, no balé (MONTEIRO, 

2011). 

Na análise de Bourcier (1987, p.51), 

... a Idade Média realizou uma ruptura brutal na evolução da coreografia, normal em todas as 

culturas precedentes: nas culturas da alta Antiguidade, a dança é sagrada; numa segunda fase, 

transformar-se-á em rito tribal totêmico; somente no final da evolução, ela se tornará matéria para 

espetáculos, matéria de divertimento. Aqui, as duas primeiras fases são proibidas; a dança na Idade 

Média cristã é apenas divertimento. Sua evolução prossegue apenas nesse contexto, o que levará 

a ser dança-espetáculo, a única que o mundo ocidental conhece hoje. 

 

Como veremos adiante, a dança segue rumos diversos na Idade Moderna, 

influenciada pela mudança na forma de conceber o mundo e a divindade, em especial na 

Europa e no ocidente. Porém, antes de entrar na dança da Idade Moderna, a dança de 
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algumas culturas e religiões, que não foram até aqui incluídas, merecem algumas 

observações. 

 

1.2.2 - A dança em outras culturas 

 

A dança Sufi é uma das que não pode deixar de ser mencionada. A origem do 

Sufismo é controvertida e dificulta seu enquadramento em um período histórico ou 

cultura específica já que seus princípios vestem a roupagem da cultura em que é que 

acolhido. 

Para os sufis o verdadeiro crente é aquele que se mantém em movimento, o 

viajante e eterno buscador, aberto aos confrontos com todas as religiões e tendências 

espirituais. Sobre eles Maria-Gabriele Wosien nos conta: 

Na prática mística, ´recordar´ (trazer no coração) continuamente Deus e rezar o nome de Deus em 

movimento leva a visão da ´unidade de tudo aquilo que é´, o que permite o experimentar o 

desconhecido que se encontra, cada vez de uma nova forma, como algo próprio (2002a, p. 11). 

 

O derviche é um ser dançarino diante de Deus. A dança e a música são suportes 

de oração. “Na dança é possível a união de todos os mundos ou de todas as dimensões da 

existência, pois, ´um pequeno ramo de dança celeste abrange todas as danças aqui na 

terra´” (WOSIEN, 2002a, p. 57). 

Entre os sufis dançar com o canto ou com sons instrumentais faz parte do caminho. 

Na tradição Hindu a dança não foi uma criação humana, resultado de um ambiente 

cultural, mas criação divina. 

Segundo a perspectiva mítica, a dança hindu tem sua origem na divindade. Os deuses eram 

excelentes dançarinos e eventualmente um deles, Shiva, passou a ocupar o lugar de primazia e 

veio a ser conhecido como Shiva Nataraja, o deus dançarino, e é hoje considerado como o criador 

da dança hindu (ANDRADE, 2003, p. 35). 

 

Andrade (2003) afirma que existem numerosas versões sobre a origem mítica da 

dança hindu. Ele sintetiza quatro: 

Enquanto os conquistadores arianos afirmam que a dança foi criada por Brahma, os dravidianos 

apontam Shiva como o criador dessa arte. Mais tarde, no processo da sintetização de diversas 

divindades e crenças em uma só tríade de deuses (Trimurti), surgem outras versões, determinadas 

pela cultura local e influenciadas por diferentes escolas filosóficas. Surge então uma terceira 

versão influenciada pela filosofia Vaishnava, que apresenta o deus Krishna como criador da dança. 

Surge ainda uma quarta versão fortemente influenciada pela filosofia difundida nos templos, 

intimamente relacionado ao sistema devadasi. (...) [Ela] aponta as mulheres celestiais, apsaras, 

como criadoras da dança indiana (Ibid., p.85). 

 

Segundo os Vedas, textos sagrados do hinduísmo, a humanidade aprendeu a dança 

através da revelação divina. Os deuses eram excelentes dançarinos e executam 

permanentes atividades coreográficas. A dança é parte estrutural do hinduísmo. Na 
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cosmovisão hindu o “Todo” se desintegra em “Muitos” que desenvolvem um movimento 

voltado para a reintegração no “Todo”. Esse movimento de desintegração-reintegração se 

manifesta na dança, por meio dos mudrás (gestos dotados de significados, feitos com as 

mãos e os dedos). 

Falando sobre o hinduísmo, Hanna (1999) aponta para o fato de que 

O sagrado e o secular, o ritual e o divertido, o espiritual e o sexual não têm em toda parte o caráter 

dicotômico tão comum nas sociedades pós-industriais, especialmente as cristãs (...) [No 

hinduísmo] a dança, frequentemente uma obrigação devocional, transmite esse modo de ver a vida 

e, assim fazendo, cria atitudes sobre a direção da vida social de cada sexo ao mesmo tempo que 

honra as divindades (p. 152). 

 

Parece que a dança na tradição hindu encontra um contexto no qual ela não é nem 

somente sagrada e nem profana, já que estes polos aparecem como contínuos na vida. 

Hanna (1988, p. 296) relata que no budismo divindades são percebidas com poder 

de infundir qualidades psíquicas operativas na mente iluminada. Dançarinos banem a 

negatividade da área sagrada batendo vigorosamente no chão e convocando prosperidade 

para si e para a comunidade. A dança circular, em forma de mandala, é realizada no 

sentido anti-horário tendo como referência a forma como os planetas se movem em torno 

do sol. Essas danças teriam também a intenção de lacrar um espaço sagrado dentro do 

qual Buda, símbolo da mente livre da ignorância, é atraído. A partir deste centro ele 

abençoaria os dançarinos.   

Vale ainda ressaltar algumas danças. Entre elas as danças dos Hassídicos. Para 

eles a dança de roda é uma maneira de transmitir a prática religiosa por meio do 

entusiasmo, que é para eles elemento divino. 

O avanço para Deus, pelo aumentar da alegria, resulta, em razão da excitação interior, em orar 

com o corpo. É o entusiasmo com o objetivo de agradar a Deus que produz a unidade entre a luz 

celeste e o fogo da terra. O que é iluminado assim é a ligação entre os mundos. (WOSIEN, 2002b, 

p. 40). 

 

Nos ritos xintoístas do Japão, as dançarinas, que muitas vezes são filhas de 

sacerdotes, são imprescindíveis. Na mitologia xintoísta a deusa (em algumas versões, uma 

humana) Ame No Uzumê resolveu dançar em frente a uma caverna e provocou o riso e a 

alegria dos deuses, com a consequente saída de Amaterasu (deusa da luz e do Sol), que 

iluminou novamente o ambiente, já que ela se escondia da violência de seu irmão 

Suzanoo. As danças Mikomai e Shirabyoshi são realizadas por mulheres que trabalham 

nos templos xintoístas. 

Os Shakers, comunidade protestante, acreditavam que pela “agitação do corpo” 

recebiam a graça da profecia. 
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Wosien cita a dança dos Bogomilos, afirmando que eles “possuíam uma viva 

tradição de dança sacra e cultivavam a antiga dança eslava Kolo (dança de roda) como 

forma principal” (WOSIEN, 2002b, p. 40). Eles pregavam a igualdade social e a liberdade 

aos pobres do domínio do clero e da nobreza. Eram sucessores dos Paulicianos, e os 

antecessores dos Cátaros, na corrente de fraternidades gnósticas que perpetuaram os 

ensinamentos espirituais originais de Mani (fundador dos maniqueus, no séc. III, na 

Pérsia). 

Hanna (1999) cita a dança de homens e mulheres sandawes, na Tanzânia. Eles  

... dançam ao luar nos eróticos ritos phek´umo, para promoção da fertilidade. Como o ciclo da lua 

coincide com o ciclo de menstruação das mulheres, os sandawes acreditam que a lua é a fonte da 

fertilidade das mulheres, assim como da fertilidade em geral. (...) a dança phek´umo tanto 

metafórica como magicamente conduz a beneficência sobrenatural (p. 13). 

 

E, mais adiante cita a dança no Haiti. Nela 

 
... os sacerdotes dirigem cerimônias para saudar e invocar uma loa, divindade que possui um 

indivíduo removendo a alma, o espírito e a mente do eu. A divindade torna-se a força que anima 

o corpo físico da pessoa e manifesta sua presença mediante movimentos especiais de dança. (p. 

114). 

 

Hanna (1999, p. 121) cita também a dança nos ritos de passagem que distinguem 

a mudança da posição de um indivíduo, tais como os ritos da puberdade e aqueles que 

iniciam adultos em nova posição social. Para exemplificar, ela apresenta a dança nos ritos 

africanos na Libéria (África Ocidental), Zâmbia (África austral), Tanzânia (África 

Oriental) e África do Sul. Ela observa que estes ritos, frequentemente, transmitem 

expectativas e exigências de papel sexual por meio da dança. 

Na África e nos países tocados pela cultura africana, como no Brasil, nas Caraíbas 

e no Sul dos EUA, a dança está muito presente nos rituais de Vodu, Candomblé, 

Umbanda, entre outras. As danças da chuva são muito comuns nos índios da América e 

em alguns dos povos do deserto. 

A civilização Inca, antes da invasão dos colonizadores europeus em 1571 tinha 

diversas danças para ocasiões da vida comunitária e datas significativas como o 

casamento, acompanhadas de cantos que contavam histórias e para o Deus Sol. 

Nas sociedades indígenas a dança é muito importante nos seus mitos e ritos. Cada 

tribo tem seus instrumentos e suas danças, mas é interessante notar que a dança indígena 

geralmente não é feita em pares, com exceção de algumas danças realizadas no alto 

Xingu. São danças realizadas por grupos ou por um único indivíduo. Eles dançam nos 

rituais e festas para os espíritos dos antepassados e para as forças da natureza. A dança 

indígena do povo Guarani é um reencontro com os pais ancestrais. Os xamãs têm a 
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responsabilidade, em seu mito da criação, de conduzir o grupo e manter os cantos e danças 

para que a Terra não seja destruída.  

A dança nas aldeias africanas manifesta a força dos rituais e é o ponto de partida 

para qualquer cerimônia. Ela mostra e promove a unidade dos membros e geralmente é 

feita em grupo, por meio de filas ou em círculos. Raramente dançam sós ou em par. No 

Brasil atual temos a presença da dança de origem africana no jongo, na roda de capoeira, 

no samba de roda, no maracatu, entre outras. Conforme esclarece Zacharias (1998, p. 115-

116) a religião afro-brasileira conta com as danças de cada Orixá, onde os ritos empregam 

a dança largamente. 

Até aqui pretendemos apenas fazer um levantamento geral, mas com certeza 

incompleto, da dança das culturas tradicionais e sua ligação com a religiosidade. 

Seguimos refletindo sobre o papel da dança no Renascimento e Idade Moderna e na época 

contemporânea. 

 

1.2.3 - A dança ocidental moderna 

 

Nossa história da dança se volta agora para as transformações ocorridas no 

Renascimento, entre os séculos XIII e XVII, período de grande desenvolvimento cultural 

na Europa. Nesta época surgiram os mestres profissionais de dança na Itália. Eles eram 

contratados pelos nobres para criar espetáculos de corte, que incluíam danças chamadas 

balli ou balletti. Músicas, roupas e efeitos especiais eram desenvolvidos e compunham o 

espetáculo. 

Os espetáculos foram levados para a França por Catarina de Médicis, que se 

tornou rainha da França em 1547 e, de lá, se espalharam pela Europa. A dança de corte 

ganhou um status elevado porque realçava não mais os poderes divinos, mas o poder dos 

nobres. Os mestres de dança preparavam os espetáculos e ensinavam danças populares 

para membros da nobreza, tais como a Galharda, a Pavana e a Alegre Volta. 

A preocupação com a execução rigorosa dos passos está de acordo com essa época 

que busca a razão individual e a evidência empírica, que procura ordenar e regulamentar 

matematicamente a vida, que enaltece a postura e a etiqueta. As danças refletem isso em 

suas coreografias geométricas e complexas. 

Segundo Bourcier (1987) nasce, então, a dança erudita e ela se separa da popular. 

Na percepção de Bernhard Wosien (2000), durante suas viagens em busca da dança dos 

povos, referindo-se ao contexto europeu, é que  
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O crescimento rápido das grandes cidades, o processo de industrialização progressivo no século 

XIX, o crescimento do proletariado nas cidades e nos campos levaram a que as danças próprias de 

cada paisagem e a cultura camponesa autóctone dos agrupamentos raciais europeus fossem cada 

vez mais reprimidas. As comunidades das aldeias, ainda estruturadas patriarcalmente, foram 

dissolvidas pela maneira de pensar industrial e citadina, sendo assimiladas por elas mesmas. 

Assim, finalmente, somente em algumas poucas áreas de refúgio, no leste e no sul da Europa, é 

que permaneceram preservados restos da antiga cultura popular, em trajes e costumes. O motor, a 

mecanização da produção agrícola e o estilo de vida citadino repeliram-nas até os cantos mais 

retirados das diversas regiões (p. 60). 

 

E ele continua dizendo que 

De uma maneira geral pode-se dizer que, quanto mais adentramos a parte oriental da Europa, tanto 

mais podemos contar com uma cultura de dança ainda bem presente e viva. Aí, nas regiões do 

interior, é que se apresentam as condições favoráveis que ainda mantém fluindo o desenvolvimento 

criativo, conforme acontecia também há cerca de duzentos anos no centro da Europa.  (p.106) 

 

A dança popular, segundo Bourcier (1987) continua sendo o espaço para 

manifestar sentimentos confusos ou fortes, executada através de movimentos não sujeitos 

a regras. Nela há a preponderância das danças de rondel ou carola, as de fileiras, com 

tempo e passos livres. 

São danças de grupo em que os participantes confirmam sua comunhão segurando-se pelas mãos 

ou antebraços. Ao contrário, no contexto fixo da música e da poesia, as danças `metrificadas´ serão 

exercícios em que se exige, antes de mais nada, a beleza das formas; serão as danças (...) das 

classes dominantes (BOUCIER, p. 54).  

 

Bourcier (Op. cit.) faz uma crítica a este processo de inventar uma retórica do 

corpo e um culto da forma pela forma, fruto do racionalismo e individualismo da 

modernidade que foi incorporado à dança. Foi este tipo de dança que passou a ser 

ensinada quando os bailarinos da corte passaram, progressivamente, a ocupar os palcos 

dos teatros. Assim, a dança da corte passa a ser partilhada entre os membros da população, 

aumentando o interesse em ensinar e aprender a dança dos palácios. 

A Idade Contemporânea é um tempo histórico em andamento, compreendendo o 

final do século XVIII até nossos dias. Nela os artistas passaram a expressar mais a sua 

individualidade. Com as revoluções Industrial e Francesa entram em alta a valorização 

dos sentimentos e da imaginação. 

No Romantismo, que surgiu nas últimas décadas do século XVIII na Europa e 

perdurou por grande parte do século XIX, a individualidade e a liberdade de expressão 

ganhou importância. Os balés que saíram dos palácios para os teatros e que não exaltava 

mais a corte porém girava em torno dos temas relativos aos deuses e deusas, passa a falar 

da vida de pessoas comuns.  

Na passagem do século XVI para o XVII, a dança ainda continuava ligada à situação de festa, 

porém, na Itália, ela já se desenvolve como forma autônoma de representação, onde não há mais 

espaço para poesias, deuses e heróis. Os personagens passam a ser plebeus vivendo paixões 

humanas, como retrata, por exemplo, o famoso trio Pierrô, Arlequim e Colombina. No rastro 
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italiano, a França vai, aos poucos, retirando do espetáculo as partes recitadas, substituindo-as pelo 

canto (LANGENDONCK, 2010, p.7). 

 

Entram também em cena seres imaginários, fadas e sílfides. Por outro lado as 

danças dos camponeses, como a valsa e as polcas, são apropriadas pelo cardápio de 

danças da nobreza. 

No século XVI a dança da corte se espalhou fora dos palácios e ganhou os palcos 

dos teatros, como parte das óperas. Os artistas eram ciganos, acrobatas, dançarinos e o 

espetáculo visava divertir a plateia. Esses artistas passaram a ensinar dança em academias 

abertas à participação da população. A preocupação com a técnica era grande e as 

posições básicas do balé foram definidas e ensinadas. A dança começa sua trajetória como 

arte autônoma. 

Os balés continuam seu desenvolvimento em academias, com o estudo e 

especialização de sua técnica. O balé com histórias românticas se estende da França para 

toda a Europa. Nestas o tema principal era uma mulher heroína capaz de morrer ou 

enlouquecer por amor. Parece que o balé buscava um mundo melhor e inatingível naquele 

momento presente. As fadas, a feiticeira e o vampiro eram personagens frequentes e 

ajudavam a criar um mundo de sonhos. 

O homem, considerado figura principal na dança do século XVIII, passa a ocupar um lugar 

subalterno no princípio do século XIX. A mulher foi elevada a uma esfera sobre-humana e o 

homem deixou de ser herói e se limitou a elevar a mulher, quando necessário. Os ideais da bailarina 

romântica, sublime, provocaram uma grande modificação da técnica de dança, introduzindo as 

sapatilhas de ponta. As roupas ficaram mais leves, o que permitiu a ilusão do etéreo da figura 

feminina e facilitou a fluidez dos movimentos (LANGENDONCK, 2010, p. 9). 

 

Entre 1850 e 1900, junto com a industrialização, o europeu estava convencido de 

que precisava ser realista, inclusive nas artes (Realismo). Valorizava o objeto, o sóbrio, o 

minucioso e a expressão da realidade. No começo do século XX surgem diversos 

movimentos de arte, entre eles a arte Dadaísta, o Abstracionismo, o Surrealismo, a Pop 

Art, entre tantas outras manifestações. O balé passa a se utilizar de elementos tanto do 

jazz, como do rock e da dança moderna. Nos filmes e nas comédias musicais a dança 

teatral obteve grande sucesso. 

Do tango ao rock´n roll, em meados dos anos 1950, vários estilos ganharam 

adeptos. Danças próprias de uma etnia ganharam entusiasmo em outra, como é o caso, 

nas décadas de 1960 e 1970, do Twist e do Hustle, criados pelos negros e adotados pelos 

brancos com entusiasmo. 

A partir da industrialização, a arte do século XX se desmembra em uma grande 

variedade de estilos e formas e a dança segue este mesmo movimento. É um século 
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marcado pelo surgimento e desaparecimento de inúmeras novas danças. A variedade de 

estilos e formas surgem, a partir de 1900, inspiradas pela dança moderna que se baseia na 

liberdade de expressão e de movimentos. 

Portanto, assim como na profusão de diferentes caminhos na arte, na atualidade 

convivem diferentes estilos e procedências da dança, inspiradas em fontes diversas. A 

dança caminha junto com o desenvolvimento da humanidade e, atualmente, há uma 

grande variedade à disposição do público. Ela não é mais uma arte de elite e nem sempre 

aparece associada ao sagrado e à comunhão. Transformou-se num meio de diversão. Na 

visão de Bernhard Wosien (2000, p. 62) esta época apresenta a dança em polos. Num 

extremo as danças cuja forma orgânica teria sido distorcida, visando o ideal de beleza 

burguês e no outro extremo as danças com “ritmos irregulares, de síncopes chicoteantes” 

no qual a juventude se entrega embragando-se de ritmos novos e selvagens. Para ele  

É como se a humanidade houvesse retornado às suas primeiras e mais antigas danças. Danças de 

uma embriaguez selvagem, zombando de qualquer festividade ou linha estética. Elas surgem como 

uma revolta contra a forma e a ordem transmitidas: um rasgar, bater de pés e saltar, flexionar e 

esticar, tocar e agarrar, perder e reencontrar. É bem evidente, que se manifesta aqui o desejo 

espontâneo de liberar e gozar plenamente a vitalidade contida. (Id.) 

 

No início do século XX, pelo trabalho de diferentes dançarinos, tais como Isadora 

Duncan, Loie Fuller e Ruth St Dennis, o suíço Emile Jacque Dalcroze e o húngaro Rudolf 

von Laban, surgiu uma dança que procura maneiras modernas e pessoais de expressar 

como se sente o bailarino. Eles estavam insatisfeitos com o estreito caminho disponível 

para o bailarino e procuram retomar o que a dança tem como potencial. Para Garaudy 

(1980) este momento significa a retomada da essência da dança. Ele assim se expressa: 

“A `dança moderna´ retoma assim (...) o que foi a dança para todos os povos, em todos 

os tempos: a expressão, através de movimentos do corpo organizados em sequencias 

significativas, de experiências que transcendem o poder das palavras e da mímica” (p. 

13). 

“Tem coisas que nos deixam sem palavras. E tem coisas que as palavras não dão 

conta de dizer. É aí que entra a dança” (VIEIRA, 2012). Esta é a frase da bailarina Pina 

Bausch usada para iniciar o filme documentário produzido pelo cineasta Wim Wenders, 

chamado “Pina”. 

 Na reportagem de Luty Vasconcelos (2011) a respeito do espetáculo “Ten Chi” 

(em português, céu e terra), encenado pela Pina Bausch Tanztheater Wuppertal, na 

abertura da temporada de dança 2011 do teatro Alfa, em São Paulo, traz algumas 

informações sobre o trabalho de Pina Bausch que nos chama a atenção pela proximidade 
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com o que estudiosos consideram ter sido a sua origem. Para ele o espetáculo fala de outro 

tipo de bailarina. 

A bailarina revolucionou a história da dança, não só por misturar técnicas e estilos 

diversos, agregando o expressionismo aos movimentos. Ela também quebrou padrões estéticos 

corporais de magreza, provando que a dança é uma maneira de comunicar sentimentos e contar 

histórias com o corpo, não interessando que tipo de corpo. (VASCONCELOS, 2011). 

 

Estes são exemplos que sugerem que a dança está tomando outro rumo na época 

atual. Neste sentido também aponta Vasconcelos quando lembra a frase que moveu o 

processo criativo de Pina: “Não me interesso em como as pessoas se movem, mas no que 

as move” (Op. cit.).  

Sobre a retomada da dança como expressão e comunicação para Garaudy (1980, 

p.19) isto se deve ao movimento rítmico da civilização fazendo renascer na dança a 

consciência da transcendência da comunidade com relação aos indivíduos, por meio do 

ritmo dos gestos e da comunhão que o ritmo permite vivenciar. Isso seria possível pela 

força do grupo, que, coordenada e ritmada, mostra-se superior à soma das forças 

individuais dos participantes. 

Contrapondo-se à tendência de valorizar a dança como liberdade de expressão, 

que se espalha por diferentes contextos, numa grande variedade de estilos e formas, 

Langer (1980, p. 208) considera que a dança enquanto espetáculo não é uma 

degenerescência, ou uma forma secularizada, mas um desenvolvimento natural e um 

progresso em relação à “consciência mítica”, já que pode ser projetada para um 

espectador, a fim de o curar, purificar ou iniciá-lo. Para Langer (Ibid., p. 210) a dança de 

espetáculo é mais evoluída em relação à dança social, que sugere ser pertencente a uma 

ordem mais primitiva e grosseira. Sobre o renascimento da dança enquanto atividade 

social na atualidade, ela considera que está congruente com a nossa sociedade que, na sua 

opinião, traz muitas marcas de primitivismo, tais como a “pintura facial bastante 

grosseira, sobrancelhas alteradas artificialmente, unhas das mãos e dos pés pintadas etc.; 

um gosto por ruídos cada vez mais altos, música aprendida de povos selvagens” 

(LANGER, 1980, p. 210). 

Expressando uma visão de progresso que a autora deste trabalho considera 

bastante questionável, que atribui ao pensamento mítico um status inferior ao pensamento 

científico ou discursivo, Langer (Ibid.) afirma, com relação ao processo criativo que 

A substância de tal criação de dança é o mesmo Poder que encantava as antigas cavernas e 

florestas, mas hoje nós o invocamos com pleno conhecimento de seu estatuto ilusório e, portanto, 

com plena intenção artística. O reino da magia em torno do altar rompeu-se, inevitável e 

adequadamente, pela evolução da mente humana da concepção mítica para o pensamento 

filosófico e científico (p. 216). 



44 
 

 

Preferimos adotar a visão segundo a qual a concepção mítica é uma forma de 

pensamento, que não é secundária em relação ao pensamento racional e ambos estão 

entrelaçados. Ilustram modos de considerar as coisas. O problema reside em atribuir a um 

destes modos o caráter de única cosmovisão possível (JUNG, Vol. VIII/2, 1984, p. 305). 

Pelo exposto é possível supor que na contemporaneidade se faz presente tanto a 

dança que visa o preciosismo dos passos e o culto pela forma, quanto danças de variados 

estilos e formas e danças cujo propósito principal está na expressão e comunicação. 

 

1.3 – Considerações intermediárias 

 

Percebemos que a dança sempre foi um componente fundamental em diversas 

culturas e tradições. Parece haver uma concordância de que, na sua origem, a dança estava 

intensamente ligada ao religioso, nasceu carregada da experiência do sagrado. Mas foi 

tomando diversas formas e status, conforme o contexto em que estava presente. 

Para alguns povos e culturas, ou em algumas localidades o aspecto religioso ou 

sagrado das danças pode ter tido espaço mais propício para manter-se presente. Isto 

parece ter ocorrido, em geral, nas comunidades preservadas do processo de 

industrialização e do avanço da tecnologia. Onde isto não ocorreu a dança parece ter 

caminhado para o preciosismo dos passos, das coreografias, tornando-se mais profana. 

Na atualidade das grandes cidades é possível testemunhar a presença da dança 

tecnicamente elaborada, como o balé, ao lado de danças que não visam os passos, mas a 

expressão mais íntima do dançarino. Também estão presentes as danças cujo foco é o 

extravasar de emoções. A dança nas cidades geralmente é encontrada no palco e no baile. 

No Brasil, a dança no contexto religioso parece mantida nas religiões afrodescendentes e 

tem se tornado presente nas pentecostais.  

Quanto à dança circular, valorizada ou não, mais ou menos presente, ela parece 

jamais ter deixado de caminhar junto com a história da humanidade. No princípio ocupava 

uma posição proeminente e foi, paulatinamente, se transformando e deixando de ser 

circular, passando à dança em linhas, danças de pares, danças com passos complexos, até 

chegar ao balé e sua busca pelo virtuosismo dos passos. Como dança circular sobreviveu 

no seio de comunidades e povoados ou culturas mais próximas do campo e da natureza. 

O próximo capítulo trata sobre a Dança Circular Sagrada de Findhorn. 
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2 - História da Dança Circular Sagrada de Findhorn e sua implementação no Brasil. 

 

A tarefa que este capítulo se propõe é reunir dados sobre as Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn com o intuito de auxiliar na compreensão dos relatos sobre as 

vivências relativas à participação nelas, tendo em vista a experiência do sagrado. 

Observando as informações sobre a dança no capítulo anterior, é possível perceber 

que as danças circulares sempre existiram de uma forma ou de outra, com mais ou menos 

ênfase, na cultura dos povos. É provável que continuem existindo. Porém, as danças que 

são o foco da presente pesquisa têm uma história bem mais recente e características 

diferentes das demais danças em roda, das danças étnicas ou folclóricas. Vamos procurar 

compreender as especificidades destas. 

Foi na comunidade hoje chamada Fundação Findhorn, que as Danças Circulares 

Sagradas nasceram, depois que uma coletânea de danças do leste europeu foi levada, em 

1976, por Bernhard Wosien. Vamos, então, procurar conhecer a Fundação Findhorn, seu 

nascimento, crescimento e propósitos. Em seguida, exploraremos informações sobre a 

biografia de Bernhard Wosien, das pessoas que estiveram envolvidas em sua implantação 

e expansão, bem como sua chegada ao Brasil e como foram aqui recebidas. Vamos 

procurar descrever as características das Danças Circulares Sagradas de Findhorn e 

algumas informações sobre sua condição atual. 

 

2.1 – Fundadores de Findhorn 

 

No site da Fundação Findhorn8, encontramos que ela é uma comunidade 

espiritual, uma Ecovila e um centro internacional de educação holística, que pretende 

ajudar a desenvolver uma nova consciência humana e criar um futuro positivo e 

sustentável. 

A Findhorn Foundation é uma associação sem fins lucrativos, cujos membros mantêm um modo 

de vida comunitária e de partilha. Foi uma das primeiras ecovilas a serem formadas, e hoje uma 

das mais importantes, sendo um exemplo em diversas áreas como sustentabilidade, economia local 

e educação holística. Se tornou também conhecida pelo seu trabalho com as plantas e na 

comunicação com a Natureza, constituindo, atualmente, um centro de educação espiritual e 

holística que vive e trabalha em estreita colaboração com outras organizações e indivíduos que 

compõem aquela comunidade, que conta com cerca de quatrocentos membros permanentes. 

                                                           
8 Findhorn Foundation: Vision. Disponível em <http://www.findhorn.org/aboutus/vision/>. Trad. do autor. 
Acesso em 18 fev. 2011. 
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Recebe, anualmente, a visita de cerca de 14.000 pessoas oriundas de mais de 70 países, com o 

intuito de participarem em seminários (workshops) e retiros espirituais9. 

 

A apresentação da Fundação Findhorn imediatamente nos remete ao movimento 

Nova Era, sobre o qual discutimos no capítulo três. A história de Findhorn, conforme 

contada por moradores, está envolta pelo fascínio e por relatos de proezas misteriosas, 

como veremos em seguida. A própria história contém uma atmosfera que a liga ao sagrado 

por acontecimentos que são entendidos como de uma natureza diferente da profana. 

Um morador de Findhorn, Michael Lindfield, conta que:  

O que mais me inspirou, quando cheguei na Fundação Findhorn em 1973, foi a sensação de que 

esse relacionamento com a natureza não foi esquecido e que ali estava um grupo de pessoas 

dedicadas a construir uma sociedade baseada na cooperação com todas as coisas vivas. 

(LINDFIELD, 1992, p.11). 

 

Isso sugere a impressão de ter chegado a um lugar diferente dos demais e regido 

por outras normas de convívio e outros valores. Lindfield destacou o relacionamento com 

a natureza e a convivência baseada na cooperação, talvez polos opostos ao que ele 

encontrou na sua vida cotidiana até então. 

Ele conta que a origem da Fundação Findhorn e sua consistência foram tecidas ao 

longo de anos, tendo como fio e centro condutor uma abordagem da vida peculiar. 

Lindfield (Ibid.) relata esta história partindo dos mesmos pressupostos e visão de mundo 

partilhada em Findhorn. Em suas palavras: 

Os fundadores Peter e Eileen Caddy e Dorothy Maclean, foram dirigidos por um sentido de 

comunicação interno a estacionar seu trailer em um local com vista para Findhorn Bay. Todos os 

três tinham passado por treinamento espiritual e estavam bem acostumados a levar uma vida 

meditativa que, às vezes, parecia ilógica e irracional, quando vista sob o prisma puramente 

intelectual. Foi-lhes dito que simplesmente seguissem dia a dia suas direções interiores e 

deixassem que o que estava dentro de si mesmos se revelasse (p.11). 

 

Antes disso os três trabalhavam no Hotel Cluny Hill próximo de Forres, Moray, 

na Escócia. Peter e Eileen foram indicados em 1957 para gerenciar o Hotel e Dorothy se 

juntou a eles como secretária. 

Vejamos, então, algo sobre a vida destes três fundadores10. Iniciamos por Peter 

Caddy, um inglês que viveu de 1917 a 1994. Ele chegou em Findhorn Bay com 45 anos 

e desempregado. Foi um oficial da força aérea britânica, nos serviços alimentares. Era 

espiritualista e foi membro da Ordem Rosacruz Crotona Fellowship, era atraído pelo 

ocultismo e pelo mundo espiritual. Eileen Caddy foi sua terceira esposa. 

                                                           
9 Fundação Findhorn. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Findhorn_Foundation>.  Acesso em 16 
de jul. 2011. 
10 Alguns dados biográficos sobre os fundadores de Findhorn constam no anexo I. 
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A segunda esposa de Peter Caddy, Sheena Govan, era “mestra espiritual de origem 

Quaker”, filha dos fundadores da Missão de Fé (BERNI, 2002, p.88). Ela recebia 

mensagens interiores e acreditava que seu papel era ajudar pessoas no nascimento do 

Cristo interior. Dorothy Maclean era sua amiga. Eileen Caddy juntou-se ao grupo de 

Sheena Govan em 1953. Peter Caddy e Sheena Govan divorciaram-se em 1957. Em 1951 

Peter ouviu uma voz que lhe dizia que Eileen era sua outra metade e em 1957 casou-se 

com ela. 

Eileen Caddy nasceu no Egito em 1917 e viveu até 2006. Seu primeiro marido era 

um oficial da Força Aérea que a apresentou a Peter Caddy em 1952. Foi educada em 

regime de internato na Inglaterra e era dedicada na leitura da Bíblia. A primeira vez que 

Eileen ouviu a voz interior, que mais tarde iria conduzir a criação da comunidade de 

Findhorn, foi 

(...) em 1953, ao visitar um santuário em Ashwell Lane, Glastonbury, (no sul de Inglaterra) ouviu 

pela primeira vez a voz interior que iria conduzi-la pelo resto da sua vida. As palavras que ouviu 

foram as seguintes: `Tranquiliza-te e sabe que EU sou Deus´. Eileen designou essa pequena e 

tranquila voz como Deus Interior11. 

 

Eileen Caddy publicou diversos trabalhos e algumas de suas obras estão 

traduzidas para o português. Suas principais publicações são: 1- “God Spoke to Me”, um 

livro de mensagens, publicado em vários formatos a partir de 1966; 2 - “Opening Doors 

Within”, mensagens quotidianas, compiladas por David Earl Platts; 3 - “Choosing to 

Love” escrito em parceria com David Earl Platts; uma autobiografia intitulada “Flight 

Into Freedom and Beyond”. 

Pelos seus serviços de investigação espiritual, Eileen Caddy foi galardoada em 2004 com a 

distinção MBE (Membro da Ordem do Império Britânico) pela Rainha Isabel II12. O galardão foi 

sugerido pelo Lorde-Tenente de Moray, Vice-Marechal da Força Aérea, George Chesworth”(Id.). 

 

Dorothy Maclean, a terceira pessoa envolvida na criação da Comunidade que se 

tornaria a Fundação Findhorn, nasceu no Canadá, em 1920. Bacharel em artes, trabalhou 

a partir de 1941 para os Serviços Secretos Britânicos (MI6) em Nova Iorque e, também, 

no Panamá. É escritora e educadora no Canadá em assuntos espirituais. Nos anos 50 

Dorothy integrou-se nas práticas espirituais de Sheena e Peter. Dorothy Maclean tornou-

se conhecida por falar sobre Devas. Em seu livro “To Hear the Angels Sing: An Odyssey 

of Co-Creation with the Devic Kingdoms” (1994) ela mostra sua perspectiva sobre este 

assunto e também apresenta dados de sua biografia. Ela permaneceu na Fundação 

Findhorn até 1973. 

                                                           
11 Eilenn Caddy. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Eileen_Caddy>. Acesso em 16 de jul. 2011. 
12 Ou: Rainha Elisabeth II 
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Parece que os fundadores tinham entre si interesses espirituais comuns, que em 

suas vidas vinham cultivando antes do início da Comunidade Findhorn. 

 

2.2 - Nascimento da Comunidade Findhon 

 

Peter foi demitido do Hotel Cluny Hill em 1961 e, em 1962, Eileen e Dorothy 

também foram desligadas de suas funções pois o Hotel tinha poucos clientes. Seguiu-se 

um período de desemprego de 1962 em diante. Em novembro de 1962, Peter e Eileen 

Caddy e Dorothy Maclean mudaram-se para um parque de trailers próximo da vila de 

Findhorn, em Moray Firth. Segundo Lindfield (1992) “eles foram levados para lá por um 

forte sentimento de propósito, embora aparentemente toda a aventura parecesse ilógica e 

muitos achassem que eles tinham perdido a noção das coisas (p.193). 

 

  
13

 

Estas fotos acima mostram o que foi chamado de o nascimento da comunidade.  

 

Para sustentar a família, Peter, Eileen e Dorothy começaram a praticar jardinagem 

orgânica. Conseguiram produzir, num solo muito pobre, usando compostos feitos em 

casa, legumes e vegetais de qualidade e muito grandes (WALKER, 1998, p. 54). A horta 

se tornou famosa, atraindo a atenção das autoridades locias. O Assessor para Horticultura 

do Condado visitou a horta e convidou Peter Caddy para falar a respeito num programa 

de rádio, pois o “ jardim floresceu com tamanha notabilidade que chamou a atenção a 

nível nacional, e foi tema dum programa de rádio na BBC em 1965. Os seus patronos 

incluíam Sir George Trevelyan e Lady Eve Balfour da Soil Association14. 

                                                           
13 A community is born. Disponível em: <http://www.habitat.org.tr/ecovillages/728-findhorn-ecovillage-
history.html>. Acesso em 18 de jul. 2011. 
14 Eileen Caddy. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Eileen_Caddy>. Acesso em 16 de jul. 2011. 
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Embora Peter, Eileen Caddy e Dorothy Maclean tenham atribuido o sucesso às 

práticas espirituais, durante a entrevista ele deu outra explicação para este resultado. 

Segundo Maclean (1997), Peter tinha receio de que os ouvintes não estivessem receptivos 

a este tipo de interpretação. “Nesse programa, Peter atribuiu o sucesso da horta a bons 

métodos de fabricação de adubo e a trabalho duro; ele achava que os horticultores 

escoceses tampouco aceitariam a ideia de uma ajuda por parte dos anjos (MACLEAN, 

1997, p. 71). 

Lindfield (1992, p.11) relata que Dorothy recebeu um chamado interior de que 

deveria cooperar de forma mais chegada à natureza, pois isso atrairia a atenção dos 

espíritos das nuvens, da chuva e dos vegetais. Esses “seres” ficariam, então, muito felizes 

por estabelecer contato novamente com a espécie humana. Como Dorothy gostava muito 

da horta de ervilhas, escolheu este vegetal para focar sua meditação. Então ela teria feito 

contato com uma presença que representava a essência da ervilha e que, ainda segundo 

Lindfield (Ibid.) lhe disse: 

Sim, eu posso falar com você. Meu trabalho é trazer os campos de força à manifestação não 

obstante os impedimentos, e existem muitos, neste mundo infestado de homens. Enquanto o reino 

vegetal não tem rancor daqueles que alimenta, os humanos pegam o que podem como algo lógico 

e natural e não agradecem. Isso nos torna singularmente hostis. Não avançamos, nunca desviando 

do nosso curso, mas vocês, humanos, não parecem saber para onde estão indo ou por quê. Se 

soubessem, que usina de força seriam! (p.12) 

 

Os “espíritos iluminados”, que Dorothy contatou na sua relação com a horta de 

Findhorn, chamou de “devas”, uma palavra sânscrita que significa, segundo Lindfield 

(Id.), “aqueles que brilham”. 

Outra pessoa que também colaborou nessa “comunicação” com os “devas” foi 

Robert Ogilvie Crombie, conhecido por seus amigos como ROC. Crombie nasceu em 

Edimburgo, na Escócia, em 1899. Peter Caddy o conheceu em 1966. Era um cientista que 

tinha abandonado a carreira devido a problemas de saúde e se mudado de Edimburgo para 

Perth (Escócia), para ser capaz de ter um contato mais próximo com a natureza. Este 

contato evoluiu para uma comunicação com seres “elementais”, espíritos do reino da 

natureza. Parece que sua influência pode ser vista até hoje na Fundação Findhorn, pois ao 

trabalhar nos jardins, muitas pessoas continuam a estabelecer uma relação especial com 

os seres da natureza, tendo esta sintonia com o reino angelical se expandido também para 

outras áreas da comunidade, como cozinhar, pintar, curar, entre outras (THOMPSON, 

1975, p. 77). Geralmente invocam a cooperação de uma consciência luminosa ou 

angelical para conduzir suas ações num sentido elevado, durante a realização das 
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tarefas15. “Seu relato verbal de seus encontros com espíritos da natureza, acompanhado 

por slides fotográficos da natureza fazia parte do programa educacional em Findhorn 

durante muitos anos. Ele foi citado por seu amigo, o Findhorn co-fundador Peter Caddy, 

como uma grande influência. ROC morreu em 197516. 

 

2.3 - Desenvolvimento da Comunidade para Fundação Findhorn 

 

Nos primeiros nove anos da Comunidade Findhorn seu funcionamento era 

caracterizado pela liderança centralizada em Peter Caddy. Segundo Lindfield (1992, p. 

193) Eileen recebia mensagem diária de seu Deus interior e Peter transformava essas 

orientações em ações. Não havia discussões nem hesitações. 

Parece que a Comunidade nasceu e cresceu sob o prisma do espiritualismo, com 

foco na escuta interior17. O grupo foi ampliando-se e seu funcionamento se baseou no 

princípio da cooperação. 

No início de 1970, o grupo contava com aproximadamente setenta pessoas e 

Eileen anunciou que não recebia mais “orientação diariamente para a Comunidade como 

um todo e que, daí por diante, cada membro deveria aprender a `virar-se para dentro´ e 

fazer seu próprio contato com aquela fonte interior de inspiração e orientação” 

(LINDFIELD, 1992, p. 194). Então David Spangler e Myrtle Glines, membros da 

Comunidade, passaram a estimular os demais para participar e entender os princípios 

espirituais da Comunidade, incutindo neles a responsabilidade por ela. 

Em 1972 a Comunidade foi formalmente registrada como uma instituição de 

caridade escocesa, com o nome de Fundação Findhorn e nos anos 70 e 80 cresceu para, 

aproximadamente, 300 membros. Em 1997, a Fundação foi reconhecida como uma 

organização não governamental18. 

Com a complexidade crescente e as inúmeras solicitações, Peter Caddy não tinha 

mais condições de continuar dirigindo tudo, mantendo-se no centro. Então ele indicou 

várias pessoas para partilharem as responsabilidades. Como pessoas que poderiam 

                                                           
15Co-creation with Nature. Disponível em: <http://www.findhorn.org/aboutus/vision/co-creation>. 
Acesso em 17 de jul. 2011. 
16 Robert Ogilvie Crombie. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ogilvie_Crombie>. 
Acesso em 17 de jul. 2011. 
17 “From the very beginning in 1962 the community was founded on the principles of inner listening, co-
creation with nature and service”. Findhorn Foundation: Vision. Disponível em: 
<http://www.findhorn.org/aboutus/vision/>. Acesso em 18 de fev. 2011.  
18 Findhorn Ecovillage: History. Disponível em: <http://www.habitat.org.tr/ecovillages/728-findhorn-

ecovillage-history.html>. Acesso em 18 de jul. 2011. 
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proporcionar um ponto focal estável no grupo, elas funcionavam como lentes, mantendo 

a visão inicial e as qualidades necessárias à cada grupo de trabalho. Se tornaram 

conhecidas como “focalizadores”, nome também atribuído a quem leva adiante um grupo 

de Danças Circulares Sagradas. Um focalizador na Fundação Findhorn não é um chefe 

de departamentos porque não tem intenção de comandar as pessoas, mas sim de manter a 

referência espiritual e prática do grupo voltada para a cooperação.  

Esse grupo expandiu a base do poder central 

Em lugar de Peter permanecer sozinho numa posição executiva, como um sol com numerosos 

satélites circulando à sua volta em órbitas ordenadas, foi formado um “grupo central”, composto 

de membros que tinham demonstrado um entendimento da visão e do propósito do local e que 

tinham alguma experiência em colocá-los em ação”. (LINDFIELD, 1992, p. 195) 

 

A Fundação como um sistema continuou complexificando-se e o grupo central 

precisou formar diversos subcomitês como o de finanças, o conselho editorial, o 

departamento de pessoal e outros. Em 1977, a Fundação contava com trezentas pessoas. 

Então começaram a se organizar em grupos que não procuravam o poder de um grupo 

central. Estes grupos descentralizados passaram a tratar seus próprios assuntos e a serem 

responsáveis por decisões financeiras, de pessoal e administrativas. A coesão da 

Fundação foi mantida porque cada grupo se tornou responsável pela criação do centro 

dentro de si mesmo (Ibid, 196). Este modo de funcionar possibilitou o crescimento da 

Fundação que foi adquirindo, nos anos 80, outras terras em torno. 

Estas fotos seguintes, ilustram Findhorn nos anos 90. 

 

  19 

 

Interessante notar que o centro na Comunidade era o lugar de onde emanava a 

inspiração espiritual veiculada pelas mensagens que Eileen Caddy recebia. Depois, cada 

um e cada grupo passou a ser responsável por este centro em si mesmos, nos indivíduos 

                                                           
19 Findhorn Ecovillage: History. Disponível em: <http://www.habitat.org.tr/ecovillages/728-findhorn-
ecovillage-history.html>. Acesso em 18 de jul. 2011. 
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e nos grupos. Cada célula ficou responsável por manifestar a essência do começo, baseada 

no compartilhar e no compromisso com a espiritualidade não doutrinária. Entre as “leis 

de Findhorn” encontramos: o pensamento positivo; o domínio da consciência, nunca 

utilizar a palavra ‘se’, mas sim a palavra ‘quando’; não se projetar num futuro imaginário 

irrealista e sim no aqui e agora, na totalidade da realidade presente; sinergia criativa. "A 

ordem é celular e não piramidal. Não há maioria, nem minoria. Cada um realiza suas 

funções como se fosse uma das células de um grande corpo: em benefício de todos. A 

conduta se baseia não numa abordagem analítica da vida a todos os níveis, mas numa 

abordagem sinética” 20. O focalizador dos grupos foi entendido como aquele capaz de 

manter estes princípios.  

Findhorn também é identificada com seu jardim, que teria a função não 

simplesmente decorativa mas “como diz David Spangler: `O papel do jardim Findhorn 

tem sido demonstrar uma forma especial de cooperação com a natureza, baseada na visão 

da vida inerente e inteligência intencional da natureza´”21. 

Atualmente a Fundação Findhorn informa que seus objetivos são inspirar e 

encorajar a transformação humana, para ajudar a criar um futuro positivo para a 

humanidade e o planeta. Se considera um centro comunitário de educação holística e de 

ecovilas, que oferece aprendizagem prática e um programa de liderança holística, que 

visam o desenvolvimento de escolhas sustentáveis para indivíduos e para a comunidade 

como um todo. Ainda dentro dos seus objetivos estão: o desenvolvimento da religião por 

meio do exemplo, ensino e demonstração, reconhecendo as verdades essenciais de todas 

as religiões e ensinamentos espirituais; o estabelecimento de um centro educacional para 

promover esses objetivos; a conservação e preservação do mundo natural pelo ensino e 

demonstração da relação harmoniosa entre a humanidade e todas as outras formas de 

vida22. 

As informações sobre a Fundação Findhorn e seus fundadores ainda são escassas 

e estão disponíveis em sites de divulgação, em livros autobiográficos e em textos que 

visam aspectos técnicos relativos à sustentabilidade. Isto, naturalmente, traz uma visão 

apenas pelo ângulo positivo. Não foi nosso objetivo aprofundar-nos em uma análise sobre 

a Fundação Findhorn e seus fundadores, mas apenas levantar alguns aspectos mais 

                                                           
20 Findhorn. Disponível em: <http://www.geocities.ws/rsmaike/findhorn.html>. Acesso em 18 de fev. 
2013. 
21 Idem. 
22 Para estes e outros detalhes sobre os desdobramentos e o desenvolvimento da comunidade: Findhorn 
Foundation. Disponível em: <http://www.findhorn.org/aboutus/vision/>. Acesso em 19 de jul. 2011. 
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evidentes que possam influenciar o modo de ser das Danças Circulares Sagradas de 

Findhorn, já que este foi seu berço. Bernhard Wosien trouxe para a Fundação um conjunto 

de danças dos povos que ele vinha recolhendo e lá elas ganharam outros elementos. É 

sobre isto que trataremos a seguir.  

 

2.4 - Bernhard Wosien 

 

Bernhard Wosien nasceu em Masuren, na cidade de Passenheim, antiga Prússia 

Oriental, no norte da Polônia, em 1908 e faleceu em 1986. Seu pai era um pastor 

evangélico e, como ele mesmo conta (WOSIEN, 2000, p. 17), este foi seu lar espiritual 

original. Foi educado tendo em vista tornar-se um pastor. 

Sua mãe, Antoinette Linda, “era filha primogênita do barão Richard Von Butler, 

de Ponarth, em Königsberg. Os Butlers descendem de uma antiga família nobre inglesa 

cujo ramo alemão, já no século XI, havia sido aceito entre os cavaleiros de Hessen” (Id.). 

Sua infância e juventude foram marcadas pelos bons momentos vividos em torno 

da dança. Talvez esta marca positiva tenha contrastado com o fato de que “Os anos de 

sua infância, adolescência e juventude coincidiram com períodos bastante conturbados da 

história alemã: o final do Império e a Primeira e Segunda Guerra Mundiais” (BERNI, 

2002, p.82). 

Seu pai e seu tio eram bons dançarinos. Visitas do tio eram acompanhadas de 

música e dança ao som do violino. Os empregados poloneses compartilhavam, dançando. 

Em seus anos escolares participava de um grupo de amigos que era entusiasmado pelo 

canto e pela dança. Nesta época ele associou o sistema educacional rígido do balé 

clássico, ao qual estava sendo introduzido, a uma “entrada meditativa na sagração dos 

mistérios da cruz. (...) Para mim a dança é uma mensagem poética do mundo divino, o 

que, até hoje, ficou como uma compreensão para mim” (WOSIEN, 2000, p. 18). 

Quando chegou a época da escolha profissional, Wosien já tinha se decidido por 

ser mestre de balé, mas não podendo ignorar a formação profissional que seu pai havia 

lhe dado, foi estudar teologia na Universidade de Breslau. Porém,  

Depois de já haver estudado seis semestres de Teologia, colocou-se para mim, como homo 

religiosus, um sério problema de um tipo especial. Meu pai sempre fora para mim um modelo de 

um homem de fé férrea; agora ele se tornara, uma medida de minha própria distância da fé. Eu 

duvidava, auto criticamente, que eu pudesse preencher as condições, para, algum dia, me tornar, 

por toda uma vida, um pastor de almas a serviço da igreja (Ibid., p. 19). 
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Sobre seu conflito entre Teologia, por um lado, e a Música e a Dança, por outro, 

ele afirma que nestas últimas havia o valor da linguagem sem palavras. “Aqui a 

vivenciada harmonia de corpo, espírito e alma, na área poética; lá a cientificação de 

antiquíssimas verdades reveladas” (Id.). Segundo Wosien, a essência da dança é holística. 

Não conseguindo resolver este conflito, buscou a solução em caminhadas. Partiu 

sozinho, a pé, pela Suécia, Noruega e Dinamarca, tentando se livrar, segundo ele, do 

amontoado de conhecimentos desnecessários. 

Nos anos subsequentes, 1932 e 1933, eu atravessei o sul da Inglaterra e caminhei por sobre os 

Alpes, para Roma. Estimulado por um parente que me introduziu aos exercícios de Inácio de 

Loyola, eu brincava com o pensamento de adentrar uma Ordem. Neste entretempo, eu queria, 

contudo, tomar o caminho de pintor e desenhista. Minha mãe, quando jovem, havia tido uma 

formação como pintora de retratos e me aconselhou a entrar para a Academia de Arte de Breslau. 

Assim, eu apresentei lá os meus desenhos e aquarelas e fui aceito. Esta mudança de rumo agradou 

a meu pai mais do que uma carreira de bailarino (Id.). 

 

Bernhard Wosien ingressou na Academia de Arte de Breslau, mas a Academia foi 

fechada “com a ascensão do nazismo culminando na expulsão de professores e alunos” 

(BERNI, 2002, p. 84). Na Escola Superior em Berlim, para onde foram recomendados os 

alunos, ele não se sentiu atraído pela arte idealizada lá ensinada.  

Depois desta excursão pela teologia e pela pintura, a dança foi sua escolha final. 

Nas suas palavras, 

A musa da dança fez brilhar em mim uma base religiosa mais nova e profunda. A arte, enquanto 

anunciação e profética indicação de um caminho, não mais me deixou. Assim, eu segui o meu 

caminho, como diz o poeta: `o homem em seu impulso obscuro, está plenamente consciente do 

caminho correto` (WOSIEN, 2000, p.20). 

 

No Teatro Estadual de Berlim trabalhou como bailarino ao lado de importantes 

dançarinos da época. Foi demitido por causa da crise econômica de Berlim e da marcha 

de Hitler para o poder. Assumiu, então, o cargo de bailarino em Leipzig, a seguir em 

Düsseldorf e depois em Paris. Em 1933, retornou para Berlim e seguiu uma rápida 

escalada até se tornar, em 1939, primeiro bailarino solista e coreógrafo do Teatro Estadual 

de Berlim. Neste mesmo ano, numa festa dada pela pintora que estava fazendo o retrato 

de Wosien, conheceu Elfriede, baronesa de Ellrichshausen, que se tornou sua esposa. Eles 

tiveram três filhos, duas meninas e um menino. Sobre ela Wosien conta que na festa “tive 

uma inspiração, como que sussurrada por um anjo: esta será a tua esposa, ela será a mãe 

de teus filhos” (Ibid., p.22). 

Num contrato adicional para ensinar dança na Escola Estadual de Teatro, obteve 

experiência como professor, tendo ensinado e criado coreografias para atores, com os 
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quais iniciou como mestre de balé, além de ter compartilhado o palco como solista e, 

também, ao lado de outros importantes bailarinos. 

Entre os anos de 1948 e 1958, Wosien (2000) relata os trabalhos gratificantes que 

realizou como bailarino. Durante esta época conheceu Jurij Winar, que descrevia com 

vivacidade seus planos para a incumbência recebida de fundar um ensamble de arte 

popular sérvio. Para ele era a primeira vez que via em si uma mudança voltada para a 

dança popular. Desde então relata que foi dirigindo seu amor e prazer cada vez mais para 

as danças dos povos. 

Em 1960, com 52 anos, depois do último engajamento de vários anos nos Palcos 

Municipais de Nürnberg/Fürth, ele se despediu definitivamente da dança de palco e 

passou a dedicar-se totalmente à pedagogia. Lecionava na Escola Técnica para Estudos 

Sociais, em Munique. Formou um grupo na Escola Popular Superior com o qual viajou 

regularmente nas férias para países do Sudeste Europeu, onde as velhas danças de roda 

ainda se mantinham vivas. 

A respeito da dança que nestes locais assistiu, ele comenta: 

Ela surge na região, nas casas e nos campos das famílias, fora, nos lugares comuns a toda a 

comunidade. Esta arte é introvertida. As pessoas se encontram num círculo, se olham. Eles não 

precisam de espectadores, nem tão pouco contam com eles. Logo reconheci o fundo religioso e 

ritual destas danças e essa compreensão foi ficando cada vez mais forte (Ibid., p.109). 

 

Entre 1965 e 1986 atuou como docente na área de Ciências Educacionais no 

Departamento de Pedagogia da Escola para Excepcionais, sob a designação de 

“Procedimentos Especiais da Pedagogia da Cura”, onde ensinou danças de roda como 

meio da pedagogia de grupo. 

 

2.5 - Bernhard Wosien na Comunidade de Findhorn 

 

Em 1976, Wosien foi convidado para ensinar um conjunto de danças circulares, 

na comunidade de Findhorn. Em outubro de 1976 ele, acompanhado de sua filha Maria-

Gabriele Wosien, ensinou o primeiro conjunto de danças circulares. No repertório ele 

incluiu danças dos povos e algumas coreografias próprias. Nos anos seguintes ele 

retornou com mais danças circulares (WATTS, 2006). 

Ostetto (2006) comenta a respeito das danças preferidas de Wosien, dizendo que 

no “universo de todas as danças populares pesquisadas, tinha especial admiração e 

entusiasmo pelas danças que estavam enraizadas na fé. Sua preferência pelas danças que 
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tinham um fundo religioso e ritual, conectadas com a fé, certamente está ligada às suas 

próprias raízes (p.76). 

Bernhard Wosien fala assim sobre estas danças: “Nas formas mais antigas das 

danças circulares encontrei o caminho para a meditação da dança, como um caminhar 

para o silêncio. Esta meditação tornou-se para mim e meus alunos uma oração sem 

palavras. Sintonia dos acordes harmônicos do espírito, do corpo e da alma (WOSIEN, 

2000, p.117). 

Bernhard Wosien considera a Dança Circular Sagrada como uma meditação em 

movimento e afirma que “nós dançamos na meditação da dança, os sonhos que nos 

reencontram, como nossas saudades do além. Dançando participamos de sua 

transformação, mudando a nós mesmos” (Ibid., p.120).  

Às suas danças, ele incorporou o ritual de abertura realizado no início de uma 

sessão de trabalho na Fundação Findhorn, momento composto pelo silenciar e 

“sintonizar” (BERNI, 2002, p.94). 

Sobre a colaboração de Bernhard Wosien e da Fundação Findhorn nas Danças 

Circulares Sagradas de Findhorn comenta Renata Ramos (1998) que é comum ouvir no 

círculo das Danças que Bernhard Wosien foi o pai e a Comunidade de Findhorn foi a mãe, 

que recebeu as danças, acolheu a semente, semeou em seu solo e compartilhou os frutos 

com outras regiões da Europa e, mais tarde com o mundo.  

Poyares (2006, p. 58) se refere a Bernhard Wosien não como o pai, mas como um 

pesquisador e divulgador das Danças Circulares Sagradas, retomando o conceito de que 

elas foram transmitidas de uma geração a outra de forma oral. 

Segundo Bernhard Wosien (2000), os entusiastas de Findhorn que descobriram as 

dimensões religiosas da dança, como uma verdadeira meta pessoal a ser alcançada, foram 

responsáveis por espalhar a Dança Circular Sagrada por uma grande parte da Europa e 

pelo mundo ocidental. 

No caminho da maestria da dança cheguei à conclusão básica de que a dança, como a manifestação 

artística mais antiga do homem, é um caminho esotérico. O trabalho do bailarino acontece no seu 

instrumento, ou seja, no seu próprio corpo. Trata-se do trabalho a partir da base, a partir do interior 

da imagem perfeita de Deus. Segundo a frase esotérica: ̀ Assim embaixo como em cima` o trabalho 

está nos fundamentos de nossa auto compreensão, no ser humano como imagem de Deus! (Ibid., 

p. 25/26). 

 

Berni (2002, p.94) conta que Bernhard Wosien teria ficado tão animado com o 

entusiasmo da Fundação Findhorn com as Danças Circulares, que teria coreografado no 

ano seguinte, em 1977, uma dança intitulada A Roda de Jesus, baseada no Evangelho 

Apócrifo de São João, na intenção de reforçar o acontecimento do sagrado na Dança 
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Circular. Bernhard Wosien (2000, p. 118) afirma que “Com essa representação 

coreográfica, uma das minhas primeiras em Findhorn, tentei implantar a semente de um 

acontecimento sagrado na dança”. 

Assim que as Danças Circulares receberam esse entusiasmo na Fundação 

Findhorn, Wosien chamou-as de Helige Tanz, que logo foi traduzido por Sacred Dance, 

Dança Sagrada. Segundo Anna Barton (2006), que acompanhou a chegada dessas Danças 

na Fundação, alguns anos mais tarde Wosien teria demonstrado insatisfação com o termo 

“Sacred” devido a possível conotação religiosa. Ele sugeriu que se chamassem Danças 

de Cura Holística, mas já era impossível mudar o nome e muitas pessoas sentiam que a 

palavra "sacred" lembrava que as danças não são só uma atividade física, mas um 

envolvimento dos corpos mentais e emocionais e ajudava a trazer um alinhamento com a 

terra e o espírito. 

Frances & Bryant-Jefferies (1998, p. 40) explicam que tem havido muita 

discussão sobre como se referir a essas danças e lembra que Wosien chamou suas danças 

de Heilige Tanze. Em alemão, heilige, significa Santo ou sagrado e também têm 

conotações de cura e totalidade. Porém a palavra sacred não cobre a multiplicidade de 

sentidos da palavra alemã. 

Frances23 explica que Wosien se referiu às suas danças dizendo que, para 

descobrir o seu poder de cura e seu significado é preciso dançá-las e estar totalmente 

presente. Só então sua origem religiosa se revela, numa unicidade. 

Este relato sobre Bernhard Wosien e sua trajetória até chegar nas Danças 

Circulares Sagradas de Findhorn nos leva a refletir que ele provavelmente foi movido 

pela necessidade de integrar os grandes temas de sua vida: teologia por um lado e dança 

por outro. Estas Danças que aqui são nosso foco ganharam elementos religiosos tanto a 

partir da dinâmica de funcionamento de Findhorn, quanto da história de Bernhard 

Wosien. 

 

2.6 – A expansão das Danças Circulares Sagradas fora de Findhorn 

 

As danças trazidas por Wosien inspiraram muitas pessoas, entre elas destacam-se 

Colin Harrison e David Roberts pelo intenso envolvimento, levando-as para outros países, 

onde começaram a ensiná-las em grupos regulares. 

                                                           
23 FRANCES, Lynn. The Development of Circle Dancing. In Circle Dance Network. Disponível em: 
<http://www.circledancenetwork.org.uk/leaflets.html>. Acesso em 09 de fev. 2013. 

http://www.circledancenetwork.org.uk/docs/developmentOfCircleDancing.pdf
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2.6.1 - Colin Harrison 

 

Colin Harrison dançou com Bernhard Wosien em Findhorn nos primeiros 

momentos em que ele levou essas Danças. Harrison se interessou pelas danças da 

Macedônia e pelo trabalho energético dos tambores africanos. Ele também iniciou grupos 

na Califórnia e fundou outros. Teve um papel fundamental para que as Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn – DCSF - se espalhassem pelo mundo, formando uma rede24. Duas 

atitudes suas permitiram o enraizamento delas como um movimento. A primeira se deve 

ao fato de ele tocar violão, ter reunido uma série de músicos e gravado as músicas para 

as DCSF em fitas. Uma foi produzida em 1986, a segunda em 1987 e a terceira em 198825. 

A segunda atitude dele foi ter criado, em 1985, o Grapevine, um jornal trimestral sobre 

Danças Circulares Sagradas, distribuído para assinantes do Reino Unido, que interligou 

pessoas envolvidas com as DCSF numa rede de contatos, permitindo a expansão da 

mesma. Grapevine26 é produzido e publicado até hoje por uma equipe de voluntários e 

contém depoimentos sobre DCSF, informações sobre professores, músicos, locais de 

Danças Circulares e eventos. 

Os primeiros grupos se formaram no sudeste da Inglaterra, com Colin Harrison, 

em Somerset. Paulatinamente elas começaram a ser ensinadas em toda a Europa, Estados 

Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e chegaram ao Brasil27. 

Na Inglaterra, primeiro país a receber as DCSF que se expandiram a partir de 

Findhorn, Colin Harrison, que as ensinava, mudou o seu nome para Danças Circulares, 

segundo Anna Barton (2006).  

 

 

 

 

 

                                                           
24 GWYN, Peterdi. Workshop de Danças Circulares. Santa Branca, São Paulo, 25, 26 e 27 de janeiro de 
2013. Informação verbal. 
25 Circle Dance DC Metro Area. Disponível em: 
<https://sites.google.com/site/circledancedcmetroarea/new-introductory-class/session-1>. Acesso em 
09 de fev. 2013. 
26 Grapevine. Disponível em: <http://www.circledancenetwork.org.uk/grapevine.html>. Acesso em 09 
de fev. 2013. Grapevine, the quarterly journal of the sacred/circle dance network, Circle Dance Friends 
Company Ltd. ISSN 1752-4660. 
27 Circle Dance. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_dance>. Acesso em 16 de jan. 2013. 
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2.6.2 - David Roberts 

 

David Roberts estava em Findhorn quando Bernhard Wosien trouxe as Danças 

Circulares Sagradas pela primeira vez, em 197628. As visitas de Wosien a Findhorn 

continuaram nos anos seguintes e, assim foi criado o Festival de Danças Circulares 

Sagradas, que acontece todo ano, no mês de julho, e reúne uma ou duas centenas de 

pessoas de várias partes do mundo. 

Na visita de 1978, Roberts ficou encarregado de gravar as músicas, tendo iniciado 

uma série de fitas de músicas para Danças Circulares Sagradas. Em fevereiro de 1978, 

Roberts se tornou um membro de Findhorn e começou a frequentar os grupos de DCSF. 

Ele relata que havia dois grupos: um de Findhorn Park, mais descontraído, como convém 

a uma aldeia, e o grupo de Cluny Hill, que em sua opinião era muito grave, como convinha 

a uma comunidade intensa. No final de 1979, Roberts e Janet Scott saíram de Findhorn 

para começar a ensinar Danças Circulares Sagradas no leste dos EUA, em Amhurst, 

Springfield, Boston e na Comunidade Sirius, fundada por ex-membros de Findhorn. Em 

1980 e 81, eles voltaram para a Europa e fundaram um grupo de Danças Circulares 

Sagradas no Reino Unido, em Henley. Nesta época Roberts se tornou aluno de Uri 

Gerson, professor de danças folclóricas, o que aumentou consideravelmente seu 

repertório para as Danças Circulares. Em 1980, trabalhou na preparação de músicas, que 

mais tarde fariam parte de um CD e na criação de grupos em Londres. Roberts conta que 

em 1981, depois do convite de Errol Weiner para que ele levasse as Danças Circulares 

Sagradas para os encontros de grupos da Era de Aquarius, a rede de Danças Circulares 

Sagradas decolou e que ele já não era capaz de descrever todos os grupos. No mesmo ano 

Roberts, Colin Harrison e pessoas que o acompanhavam montaram um grupo em Sussex, 

Washington. Convidaram Philip Thornton para ensinar danças dos Balcãs. É interessante 

notar seu comentário de que este professor ficou horrorizado com a falta de estilo ou com 

o modo desleixado deles dançarem, insistindo em corrigi-los. As Danças Circulares 

Sagradas não visam a perfeição dos passos como veremos mais adiante. 

Os workshops em vários grupos começaram com o ensino de Roberts, Errol 

Weiner e Joanna Cook, depois ela se tornou Joanna Walters (WATTS, 2006). Colin 

Harrison os convidou para uma turnê de Danças Circulares Sagradas, encarregando-se de 

reunir os dados num computador e durante esta turnê ele organizou um festival em 

                                                           
28 ROBERTS, David. History of Sacred Circle Dance. Disponível em: 
<http://circledancing.wikispaces.com/Part+1>. Acesso 10 de fev. 2013. 
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Chippenham, Inglaterra, intitulado Corpo, Mente e Espírito. Errol Weiner juntou grupos 

em todo o sul da Inglaterra. Anna Barton também ensinou danças neste festival e Peter 

Caddy deu uma palestra. Aconteceram vários outros festivais depois deste primeiro, nos 

quais várias pessoas, que depois se tornaram conhecidas na rede de Danças Circulares, 

estiveram presentes. Entre estas estavam George Trevelyan, sua irmã Katherine e Shauna 

Crockett-Burrowes, pioneira numa nova abordagem do jornalismo, centrando-se sobre o 

bem no mundo e as soluções para os desafios da humanidade29. 

Em 1981, David Roberts e Janet Scott foram para Findhorn, para a dança ritual de 

Bernhard Wosien, conjunto intitulado de “Da Cruz à Coroa”, composto pelas seguintes 

danças: Cross Dance, Yin Yang Dance, Ciuleandra, Bach Meditation, Chachak, Oberek, 

Pentagon Dance, Crown Dance (“Be thou faithful unto death, And I will give you a 

Crown of Life”). Em 1982 e 83, Roberts ensinou Danças Circulares Sagradas todos os 

dias em Moorhurst, Inglaterra. Muitos futuros professores de DCSF começaram nestes 

cursos, tais como: Rosa James, Michael Loxton, Yvonne Wavell, Lynn Francis, Jane 

Flore, Ian Cook. Ele mudou-se para Londres e lá iniciou um grupo, Shepherd’s Bush 

Group e trabalhou sete dias por semana, durante meses, com aulas de Danças Circulares 

Sagradas, dando workshops.  

Zoe Isaksen (nasceu na Comunidade em 1978, lá viveu e teve seus filhos) era a 

pessoa de contato de Findhorn em Genebra. Ela organizou um grande evento de Findhorn, 

onde compareceram aproximadamente cem pessoas, em Genebra, para Janet e Roberts 

ensinarem danças, o que possibilitou a criação de dois ou três grupos regulares por 20 

anos. 

Em junho de 1982, Roberts, Hugh Spriggs e Nick Bagnall ensinaram danças no 

festival “Mind, Body, Spirit” em Olímpia, EUA. Neste festival proferiram palestras Peter 

Caddy, Eileen Caddy, Swami Kryananda (um mestre ocidental de yoga cujo nome 

verdadeiro é J. Donalds Walters), Errol Weiner, entre outros. Isto se repetiu em 1983. 

Sobre esses anos Roberts se expressa dizendo que foram tempos inebriantes, nos 

quais estavam no centro de algo em rápida expansão, colaborando numa rede de Nova 

Era. Roberts mudou-se para a França em 1984, La Chaumille, e lá montou um grupo de 

Danças Circulares Sagradas e seguiram-se vinte anos de viagens para estudar a dança 

tradicional dos Balcãs. Roberts recuperou de seus arquivos os nomes das danças que 

                                                           
29 Shauna Crockett-Burrows. Disponível em: 
<http://www.guardian.co.uk/theguardian/2012/jun/18/shauna-crockett-burrows>. Acesso em 11 de 
fev. 2013. 
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Wosien ensinou em Findhorn e as apresenta para mostrar que Wosien trazia uma história 

em evolução através do fluir das danças30. Interessante notar que Roberts se refere às 

Danças de Bernhard Wosien como “o ritual de Bernhard”. Sobre seu primeiro mestre de 

dança, Bernhard Wosien, ele fala da seguinte maneira:  

Bernhard foi um gentil gigante da dança, ele inspirava, ele flertou, ele flertou mesmo com Deus, 

ele jogou as mulheres sobre o seu ombro, bebeu-me debaixo da mesa, ele era o Pan, com um humor 

travesso, endiabrado, ele era um mestre do gesto, da atmosfera, da criação de uma cena (...). O que 

mais poderiam aqueles de nós no grupo de dança sagrada fazer após conhecer um tal duende 

travesso, a não ser dançar!31 

 

Roberts adorava os rituais de Bernhard Wosien e a maneira dele tornar sua dança 

uma oração divina. 

Estes dados sobre os caminhos da DCSF com Colin Harrison e Roberts contam a 

respeito de uma expansão e entusiasmo com estas Danças que nos parece semelhante ao 

que encontramos no Brasil atualmente. Vejamos isto mais adiante. 

 

2.7 - Primeiras focalizadoras em Findhorn: Babs Stulemeijer e Anna Barton 

 

Ao lado de Bernhard Wosien encontramos Babs Stulemeijer, primeira 

focalizadora que, por falar alemão esteve mais próxima de Bernhard Wosien. Sua 

sucessora foi Anna Barton (assumiu a função de focalizadora em 1980), segundo Berni 

(2002, p.92), e foi responsável por incluir as Danças Circulares Sagradas na rotina de 

Findhorn, tendo também ensinado essas Danças nos EUA, na Austrália e em toda a 

Europa32. 

Barton publicou os dois primeiros livretos didáticos de Danças Circulares, “The 

Spirit of Dance”, vol. 1 e 2, com danças tradicionais e coreografias inspiradas em danças 

tradicionais, acompanhados de fitas cassetes com as músicas gravadas pela banda da 

própria Fundação. Este material33 foi publicado posteriormente (2004) pelo Centro de 

Estudos e Editora Triom, em São Paulo. Ela foi a primeira focalizadora a vir ensinar 

                                                           
30 ROBERTS, David. History of Sacred Circle Dance. Disponível em: 
<http://circledancing.wikispaces.com/Part+1>. Acesso 10 de fev. 2013. 
31 Idem. “Bernhard was a gentle giant of the dance, he inspired, he flirted, he flirted even with God, he 
threw women over his shoulder, he drank me under the table, he was Pan, with a puckish, mischievous 
humour, he was a master of gesture, of atmosphere, of setting a scene (...). What else could those of us 
in the Sacred Dance group do after meeting such a naughty leprechaun, but dance!” 
32 30 Years of Sacred Dance. Disponível em: <http://www.findhorn.org/2006/07/30-years-of-sacred-
dance/>. Acesso em 11 de fev. 2013. 
33 Vol. 1, e Vol. 2. 



62 
 

Danças Circulares Sagradas no Brasil, em 1995, workshop do qual esta pesquisadora 

participou. 

Para Barton (2006, p. 19) as Danças Circulares Sagradas são sagradas porque 

usamos todo o nosso ser, mente, corpo, coração e espírito, e também porque nos 

conectamos com os outros e com a terra, criando algo transformador. Ela entende que 

assim podemos curar a nós mesmos e ao planeta. Para ela, as DCSF propiciam um 

momento para desfrutar a companhia de pessoas de um modo não competitivo, acolhedor, 

possibilitando sentir o contato com a terra, com o espírito e com todos os membros da 

roda. 

 

2.8 - Focalizador atual em Findhorn: Peter Vallance 

 

Em 1996, Anna Barton passou seu “bastão” de focalização para Peter Vallance 

(escocês). Ele mora na Fundação Findhorn há mais de 25 anos, durante os quais vem 

ensinando Danças Circulares Sagradas. 

Ele é responsável pelas atividades do Universal Hall, que foi desenhado pelo 

arquiteto britânico George Ripley. Seu formato é um pentágono com capacidade para 

receber 280 pessoas34. No Universal Hall acontece uma variedade de eventos e também 

o Festival of Sacred Dance, no mês de julho de cada ano, que reúne pessoas vindas de 

diversos países e, também, muitos brasileiros. 

Vallance viaja para diversos países para ensinar Danças Circulares Sagradas de 

Findhorn e como contador de histórias. Ele organiza os festivais celtas da Comunidade 

de Findhorn e as visitas a locais sagrados na antiga paisagem da Escócia e da Irlanda, 

contando histórias e propondo DCSF e músicas. 

 

2.9 - Maria-Gabriele Wosien 

 

A filha de Bernhard Wosien, Maria-Gabriele Wosien, o acompanhou na primeira 

e em muitas idas a Findhorn, quando seu pai foi ensinar Danças Circulares Sagradas. 

Maria-Gabriele é bacharel no idioma russo e em literatura. É Ph.D. em contos 

populares russos, pela Universidade de Londres. Baseada em tradições sagradas tanto do 

oriente, como do ocidente, desenvolveu coreografias para Danças Circulares Sagradas, 

                                                           
34Universal Hall: Information. Disponível em: <http://www.findhorn.org/universal-hall/information>. 
Acesso em 13de fev. 2013. 
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com foco especial sobre origens religiosas e rituais de danças europeias. Ela destacou em 

suas coreografias movimentos tradicionais, com músicas sagradas, clássicas e populares. 

Maria-Gabriele Wosien (2002a) desenvolveu-se na tradição das danças dos 

Derviches Mevlevi, em Londres e na Turquia. Fez diversas viagens à Índia e estudou a 

filosofia e mitologia hindus. 

Publicou os seguintes livros, que também visam a apresentação de músicas e 

coreografias, contendo CDs e Vídeos sobre Danças Circulares Sagradas: The Dreamsong 

of Olaf Åsteson (2012), Prayer and Celebration Dances: Symbols in Movement (2011), 

St. Francis of Assisi: The Canticle of Creatures. A danced Vision of Creation (2010), The 

Hymn of Christ: Song of the Soul. A danced mystery play (2009), Dança: Símbolos em 

Movimento (2004), Danças Sagradas: Deuses, Mitos e Ciclos (2002). Publicou também 

os livros: Archetypes of Transformation: Archaic Structures in Dance (2006), Os Sufis e 

a Oração em Movimento (2002), Danças Sagradas: O Encontro com Deuses (1997), 

Babaji: Message from the Himalay (1990)35. 

Atualmente ela é uma das referências mais importantes nas DCSF. 

 

2.10 – Danças Circulares Sagradas de Findhorn chegando ao Brasil: confluência 

de iniciativas 

 

As Danças Circulares Sagradas de Findhorn chegaram ao Brasil, trazidas por uma 

confluência de iniciativas de certas pessoas, que apresentamos a seguir. 

Sarah Marriot foi uma dessas pessoas. Marriot era moradora de Findhorn e veio 

para o Brasil a convite de José Hipólito Trigueirinho Netto, conhecido como Trigueirinho. 

Ele tinha interesse pelo hinduísmo, foi administrador de um ashram (comunidade 

espiritual hinduísta formada em torno de um guru) do indiano Sri Aurobindo, em Salvador 

(ESTRÁZULAS, 2007). Após desistir da carreira de cineasta, Trigueirinho construiu, em 

1982, em um terreno que lhe foi doado em comodato, uma comunidade chamada de 

Comunidade Nazaré, em Nazaré Paulista/SP e queria para este local o mesmo modelo de 

organização de Findhorn. Então convidou Sarah Marriot, que já residia em Findhorn há 

12 anos, para auxiliar nesta tarefa. A Comunidade passou a contar com uma 

coadministradora que seguia também o modelo de “Auroville”, comunidade criada por 

Sri Aurobindo na cidade de Pondicherry, Índia. 

                                                           
35 Maria-Gabriele Wosien: Publications. Disponível em: <http://www.sacreddance-
wosien.net/index.html>. Acesso em 11 de fev. 2013. 

http://www.metanoia-verlag.ch/pages/artikel.php?art=s4uCwWgGXyOI&session=uZRhjYFD7U
http://www.metanoia-verlag.ch/pages/artikel.php?art=s4uCwWgGXyOI&session=uZRhjYFD7U
http://www.metanoia-verlag.ch/pages/artikel.php?art=Y0IE5TGU9cnY
http://www.metanoia-verlag.ch/pages/artikel.php?art=0de9d442691d5d9
http://www.metanoia-verlag.ch/pages/artikel.php?art=f045d07cc250502
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Ela tinha, na época, 80 anos de idade e cuidou deste trabalho durante, 

aproximadamente, 15 anos, entre os anos de 1983 e 1999. “Segundo alguns integrantes 

antigos do grupo, houve uma rebelião, com o apoio de Marriot, contra a administração 

radical e centralizadora de Trigueirinho, não lhe restando outra opção que a de se retirar” 

(ESTRÁZULAS, 2007 p.36). 

Em 1987, Trigueirinho afastou-se de Nazaré e criou outra comunidade em Carmo 

da Cachoeira – MG, chamada de Figueira. Marriot permaneceu cuidando e orientando os 

residentes nos trabalhos, em Nazaré, até 1999, quando retornou para os EUA. Sua saúde 

ficou debilitada e faleceu em 2000, com 95 anos de idade. 

Em 2004 a Comunidade de Nazaré foi qualificada como uma Oscip – Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público. Em seu estatuto, a atual Nazaré Universidade da 

Luz, se define como uma escola de abordagem não convencional, que propõe atividades 

que permitem a expansão da consciência. Nazaré Uniluz tem como principal objetivo 

promover o despertar da consciência do ser humano e seu equilíbrio físico e espiritual36. 

Devido ao trabalho de Marriot, Nazaré tornou-se um local sintonizado com o 

trabalho em Findhorn.  Seus amigos de lá puderam ser recebidos em Nazaré e, desta 

maneira, alguns deles trouxeram as Danças Circulares Sagradas para o Brasil, deixando 

em Nazaré fitas K7 com as músicas a serem dançadas e algumas pessoas aptas a conduzir 

grupos de DCS37. 

Em 1984, o mineiro Carlos Solano Carvalho viajou para a Escócia e residiu na 

Fundação Findhorn por seis meses, tendo participado das Danças Circulares Sagradas. 

Depois, de volta ao Brasil, começou a dançar com amigos e em diversos espaços. “Foram 

anos de trabalho nos mais variados ambientes: clínicas, institutos, escolas, empresas, 

órgãos públicos, praças, universidades, congressos, centros de cultura, não só em Minas, 

mas também em outros estados” (CARVALHO, 2002, p.07). 

Em 1992, Renata Carvalho Lima Ramos, visitou a Fundação Findhorn e conheceu 

as Danças Circulares Sagradas. Em 1993, ela retornou para se preparar para se tornar 

focalizadora, focalizando diversos grupos e montando o primeiro curso brasileiro de 

formação para focalizador de Danças Circulares Sagradas, do qual a presente 

pesquisadora foi aluna. Desde 2002, Renata Ramos organiza anualmente, em parceria 

                                                           
36 Nazaré Universidade da Luz: Documentos. Disponível em: <http://nazareuniluz.org.br>. Acesso em 20 
de dez. 2012. 
37 Danças Circulares Sagradas. Disponível em: <http://www.webearte.net/artigos_dancacircular.htm>. 
Acesso em 26 de jul. 2011. 
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com Andrea Leoncini e Sonia Y. de Campos Lima, o Encontro Brasileiro de Danças 

Circulares, que acontece em Embu das Artes/SP e reúne mais de duzentas pessoas. 

Outra pessoa que colaborou com a chegada das DCSF no Brasil foi Gláucia 

Castelo Branco Rodrigues. “No período de 1993 a 1995, Gláucia Castelo Branco 

Rodrigues dedicou-se a ensinar danças circulares sagradas - algumas indígenas - para um 

grupo de pessoas ligadas ao curso de Cinesiologia do Instituto “Sedes Sapientiae” em São 

Paulo” (ALMEIDA, 2005, p. 127). Ela criou o Centro de Estudos Universais AUM que 

promove as Danças Circulares Sagradas numa proposta que  

(...) congrega pessoas dispostas a exercer sua corresponsabilidade com a transformação do planeta 

e a sua saúde, através do exercício da transdisciplinaridade e da inovação, explorando e revelando 

a unidade entre os diversos saberes, comenta a diretora da associação Glaucia Rodrigues, criada 

em 1998 para promover pesquisas e ações de disseminação da cultura da paz, cidadania e proteção 

ao meio ambiente38. 

 

No CEPEUSP39, em 1995, Fábio Otuzzi Brotto, trouxe as Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn na I Clínica de Jogos Cooperativos, organizada por ele. Ele é 

cofundador do Projeto Cooperação – Comunidade e Serviço e focalizador do Laboratório 

em Pedagogia da Cooperação, inspirador da pós-graduação em Jogos Cooperativos40. 

O primeiro workshop com uma focalizadora internacional, Anna Barton, foi 

organizado por Ramos da Triom Editora e Centro de Estudos, que assim se expressa sobre 

este período: 

Deste então, vários focalizadores estrangeiros das Danças Sagradas estiveram no Brasil 

convidados por inúmeros grupos que foram se formando em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte e Bahia. Em 1996, um grupo de paulistas e mineiros foram para a Escócia participar do 

20º Aniversário das Danças Sagradas em Findhorn. Este evento foi marcante na história das 

Danças Circulares Sagradas, trouxe a certeza de que esse trabalho tem como responsabilidade a 

União dos Povos e a Comunhão das Pessoas. Nem todos os que trabalham com as Danças 

participaram desse Festival; mas os que lá estavam foram canais diretos de transmissão, 

imprimindo no coração de muitos ao redor do planeta, sentimentos de Amor e Harmonia41. 

 

É possível dizer que as DCSF chegaram ao Brasil como células do trabalho de 

Findhorn. Vieram trazidas por pessoas sintonizadas com a proposta da Fundação. 

Também notamos entusiasmo semelhante ao que relataram os focalizadores que levaram 

as DCSF para países da Europa e EUA. Notamos que as informações disponíveis foram 

                                                           
38 Centro de Estudos Universais AUM inaugura espaço terapêutico em evento com danças e cantos 
sagrados. Disponível em: <http://jornalportasul.blogspot.com.br/2011/04/centro-de-estudos-universais-
aum.html>. Acesso em 16 de fev. 2013. 
39 Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. 
40 Danças Circulares Sagradas. Disponível em: <http://www.webearte.net/artigos_dancacircular.htm>. 
Acesso em 26 de jul. 2011. 
41 Idem. 



66 
 

fornecidas pelos envolvidos o que dificulta o distanciamento e a crítica. Por outro lado, 

nosso intuito neste levantamento foi mapear o terreno das motivações e visões de mundo 

no qual surgiram e vem se desenvolvendo as DCSF. Este terreno tem se mostrado fértil 

no que diz respeito à espiritualidade, à vida em comunidade, cursos e atividades 

alternativas ou que dizem respeito a temáticas relativas à Nova Era, à paz e à cooperação. 

Sobre o funcionamento em si das DCSF e as peculiaridades da prática é o que 

trataremos em seguida. 

 

2.11- Funcionamento das Danças Circulares Sagradas de Findhorn 

 

A DCSF pode ser descrita em seu modo de funcionamento pelas características 

que seguem. 

 

2.11.1 - Não institucionalização 

 

Berni (2002, p.116) explica que apesar de não haver regras que definam como as 

DCSF devem acontecer, pois não estão institucionalizadas e formalmente estruturadas, 

em geral os focalizadores cuidam para que elas aconteçam conforme foram transmitidas 

desde Findhorn. 

A maioria dos focalizadores reconhece a Comunidade de Findhorn como um centro difusor das 

Danças Circulares Sagradas, sem, no entanto, existir nenhum vínculo formal entre eles e a 

Comunidade, que parece não ter nenhum interesse em criar um (Ibid., p. 95). 

 

Respeitando o modo característico da Fundação, as DCSF não estão subordinadas 

à ela formalmente, mas os grupos parecem procurar realizar em si mesmos o centro, o 

foco originalmente lá criado. Os grupos são, ou espera-se que sejam, como células. Estas 

células seguem o modelo de Findhorn, ou seja, são grupos independentes, mas estão 

sintonizados com o propósito inicial das Danças Circulares Sagradas e se esforçam para 

manter a tônica primeira. 

 

2.11.2 - O focalizador 

 

Papel fundamental no trabalho com as Danças Circulares Sagradas de Findhorn é 

o do focalizador. Sua função é singular entre tantas outras. Ele não é apenas um 
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coordenador, nem um professor, líder ou facilitador, só para mencionar alguns termos 

conhecidos. Nas palavras de Ramos 

Focalizar uma Dança Circular Sagrada vai um pouco além da simples orientação dos passos e do 

ritmo. Implica na postura do orientador que se coloca como foco de atenção dos participantes e, 

principalmente, como foco catalisador e expansionista de energias mais sutis no momento da 

vivência, facilitando o Sagrado. (1998, p. 20.)  

 

Nesta explicação sobre o papel do focalizador notamos o acento depositado nos 

cuidados relativos ao sagrado e que o foco principal não está no ensino dos passos da 

dança. Ramos42 também explica que um focalizador “Não é um facilitador, não é um 

ministro, não é um pastor, nem professor, ou educador, é um focalizador”. Ela aproxima 

o papel do focalizador ao papel da Deusa Hestia dizendo que seu papel é o daquele “que 

segura o fogo, a sábia, a madura. E o fogo é focus. Focalizador é aquele que segura o 

fogo. Ele serve, ele proporciona”. 

Bernhard Wosien incorporou ao trabalho com as DCS um costume de 

funcionamento que encontrou em Findhorn.  

Quase todos os departamentos da Fundação funcionam como um grupo e cada grupo tem seu 

focalizador. O focalizador não tem o intuito de ser um líder no sentido de dar ordens; é sim a 

pessoa que adquiriu respeito por sua capacidade de entrar em sintonia com as necessidades do todo 

(WALKER, 1998, p.169). 

 

Sobre esta capacidade de entrar sintonia Berni (2002, p.114) explica, baseando-se 

em Walker (1998), que é a capacidade de materializar a energia do todo e direcioná-la 

para o bom desenvolvimento do próprio grupo e das pessoas. Para isso, o focalizador 

procura perceber a energia da dança e as necessidades do grupo e de cada componente, 

direcionando a energia para o bem de todos. 

Os participantes da pesquisa de Berni (2002, p.114) falam sobre seu entendimento 

a respeito do papel do focalizador. Ele então chega à conclusão de que há duas tendências 

neste papel: o cunho espiritual-psicológico (que a abordagem Nova Era se propõe a 

unificar) e o técnico. Reunindo as respostas colhidas Berni diz que: “O focalizador é o 

mediador da terra e do céu”, tem a função de “manter o foco do grupo, mediante a conexão 

com o sagrado”, “atendendo às dificuldades e às necessidades dos elementos do grupo” e 

servindo de referência “facilitando o ensinar dos passos” e a partilha de experiências 

(Ibid., p. 114). Berni sintetiza dizendo que “o papel do focalizador, segundo os 

entrevistados, é facilitar, focalizar, conduzir, dar forma às necessidades do grupo em 

direção ao Sagrado através das vivências das Danças” (Ibid., p. 115). 

                                                           
42 Entrevista não publicada concedida a autora deste trabalho - Entrev.n.p.c.a.d.t. - em 27 de fevereiro 
de 2013. 
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Em face da quase ausência de materiais publicados a respeito das particularidades 

das Danças Circulares Sagradas de Findhorn no que se refere à intimidade da prática, a 

autora deste trabalho passa a introduzir trechos de entrevistas feitas com essa finalidade. 

Os comentários após as falas se limitam a destacar aspectos que julgamos relevantes. 

Refletindo sobre o motivo pelo qual pode haver com mais frequência o relato da 

vivência do sagrado em algumas rodas e menos em outras, Fleur Barragán, Frida 

Zalcman, Pablo Scornik, Lucia Cordeiro, e Renata Ramos, focalizadores entrevistados 

por esta pesquisadora em dezembro de 2012, apresentaram como motivo principal a 

preparação do focalizador para o trabalho com as DCSF. 

Para Fleur Barragán43 

É possível que um focalizador se entusiasmou e começou a focalizar depois de dançar uma vez e, 

talvez, não percebe como respira a roda, como é a necessidade do grupo em particular, como é a 

dinâmica deste grupo em particular, sem deixar espaço para acontecer. Pode ser que o focalizador 

está mais atento a forma, a querer controlar. (...) O humano, o mais humano dentro de nós, nossa 

natureza pura, original, não deve sucumbir em nosso ego. Pode ter a ver com a dispersão da pessoa 

que focaliza. Porque, a DCS não necessita de um maestro, apenas uma pessoa que se anima a 

animar uma roda, nada mais que isto. Mostra os passos e volta para a roda. Isso é interessante, 

mesmo que todas as pessoas já conheçam a dança, se a pessoa que está ancorando esta energia, 

está dispersa, a energia da roda também fica dispersa. Então isso é algo para ter em conta também44. 

 

Nesses motivos levantados por Barragán como possibilidades de interferência na 

vivência do sagrado ela destaca atitudes do focalizador. Como possibilidades que 

atrapalham ela se refere à pouca experiência com a dança e com a condução de grupos, o 

excessivo foco na aprendizagem dos passos, a motivação de impor a própria presença, a 

dispersão. Coloca como fatores positivos a habilidade para animar a roda e para “ancorar 

a energia”. 

Para Frida Zalcman45 o focalizador precisa estar conectado com sua 

espiritualidade, ou sua religião. Nas suas palavras 

Eu acho assim que nem todo mundo tem um embasamento pra trabalhar com o sagrado. Não estou 

falando que tem pessoas inteligentes e burras, não é isso. Tem pessoas que não estão conectadas 

com a sua espiritualidade, com a sua religião, ou nem fazem, isso não pertence a elas46. 

 

                                                           
43 Fleur Barragán, Sul Africana, radicada em Córdoba, Argentina. Formou-se em dança com Maria Fux. 
Focaliza DCSF a partir de suas pesquisas a respeito de danças tradicionais do Sul da África, Inglaterra, 
França, EUA, Uruguai, Argentina e Brasil. Também cria coreografias para DCSF. 
44 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 17 de dezembro de 2012. 
45 Frida Zalcman, brasileira, formada pela Faculdade de Educação em Dança e Movimento em Tel Aviv. 
Bailarina, professora de Dança Israeli e corpo e movimento há 20 anos. Coreografa e focalizadora de DCSF 
desde 2003. Cria movimentos corporais (que chama de orações corporais). 
46 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 18 de dezembro de 2012. 
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Pablo Scornik47 entende que o focalizador pode trazer uma energia relacionada 

com o sagrado. Mas ele não vê esta possibilidade apenas no papel do focalizador, 

atribuindo também este papel ao grupo, ou a outros fatores. Sobre isso ele diz: 

É uma energia que o focalizador traz ou não traz. Às vezes o grupo pode trazer. Talvez uma data 

poderosa possa trazer. E além do focalizador e das pessoas, tem uma energia que precisa ser 

ancorada na terra (...). Cada roda é única, cada focalizador é único e cada circunstância é única48. 

 

Scornik também utiliza a imagem relativa ao ancorar, trazer para a manifestação 

uma energia que possibilita a vivência do sagrado. 

Na opinião de Lucia Cordeiro49  

Eu acho, antes de mais nada, que tem a ver com a qualidade do focalizador. Quando você vai 

focalizar, em que sintonia você está e qual a intenção que você tem na roda? Quando eu estou 

sintonizada, eu estou inteira, o grupo sente comigo. Então eu diria, não é que o sagrado esteja com 

o focalizador, mas é importante a intenção que você vai dar no teu trabalho. Pra mim o sagrado é 

a dignidade, a beleza que tu tá dando, a verdade do que tu tá dando. O sagrado pode ser tanto uma 

dança meditativa, uma dança de altíssima qualidade, uma coisa assim extremamente refinada, 

como pode estar no xaxado, no coco, no samba. Na realidade tudo é sagrado, desde que a gente 

tenha esta postura de reverenciar, de honrar o que seja a verdade, a beleza, a coisa que é espontânea, 

ou a coisa que é, que pertence a tua história, a tua tradição. Então pra mim o sagrado é um conceito 

muito amplo. Não é uma coisa específica, não com certeza religiosa. É espiritual, o sagrado é o 

que tem a ver com o espiritual50. 

 

Cordeiro acentua a postura de reverência que torna a DCSF uma vivência do 

sagrado. Assim como qualquer objeto, qualquer dança também pode ser sagrada. Quem 

proporciona isso é o focalizador ao colocar foco na verdade, provavelmente se referindo 

a uma essência, “a coisa que é”. Quando ele atribui um sentido ampliado para a dança, 

quando honra, ele a coloca além do tempo, unindo tudo o que foi no instante presente. 

Para Cordeiro o sagrado da DCSF não está vinculado à participação no que 

corriqueiramente se chama de religião. 

Contando sobre como se prepara para a função de focalizadora Lucia Cordeiro diz 

que 

Sempre. Sempre me preparo pedindo que, primeiro que os anjos me acompanhem, nos acompanhe, 

e me preparo pedindo que meu ego fique no lugar certo. (...) eu entendi que a dança tinha que estar 

na frente. O que eu estou passando é muito mais importante do que eu. Eu estou ali focalizando, 

eu estou ali ajudando as pessoas a se conectarem com o melhor delas: com a alegria, ou com a 

força, ou com a beleza da música. Porque eu te diria que o sagrado acontece nas danças pela 

sacralidade da música. A música te leva em estados alterados de consciência. (...) Porque o 

                                                           
47 Pablo Scornik, Argentino, médico pela Universidad Nacional de La Plata. Desde 1981 ensina danças, 
tendo começado com as de Israel. Cria coreografias para as DCSF. Desde 1990 organiza encontros de 
celebração Quetchua e, desde 2002, organiza o festival internacional de verão de DCS, que acontece em 
Córdoba, Argentina. 
48 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 19 de dezembro de 2012. 
49 Lucia Cordeiro, brasileira, estudou Ballet Clássico, fez dança moderna em Nova Iorque, Dança 
Contemporânea na Universidade Federal da Bahia, onde também se formou em Comunicação e 
Jornalismo. Aprendeu as danças Rituais dos cultos Afro-Brasileiros. A partir de 2000 começou a 
coreografar ritmos brasileiros para DCSF. É membro do Conselho Internacional de Dança/UNESCO. 
50 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 16 de dezembro de 2012. 
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fundamento do meu trabalho é a afirmação da identidade brasileira. Eu acho que quando tu falas 

bem o que é teu tu tá sendo universal. O específico não é regional, porque o que é teu, o que é de 

verdade, é universal. De uma maneira ou de outra vai tocar todo mundo. (Idem). 

 

E acrescenta também que 

Sempre que eu vou começar uma roda em qualquer lugar, eu peço licença aos guardiões daquela 

terra, aos guardiões daquele lugar. Até foi a Gwyn Peterdi que me ensinou. Quando tu fores a 

qualquer lugar pede licença para os guardiões do lugar. Aí eu peço licença, a coisa abre e quando 

tu vais embora tu agradeces. Estou trabalhando com os mundos sutis também, né. O espiritual 

inclui tudo isso. O sagrado inclui toda essa reverência pela vida, a reverência pelo que tu faz, a 

reverência por essas tradições, a reverência pela criação. (Idem). 

 

Notamos na sua fala a ênfase na atitude de reverência. Trata-se de relativizar a 

importância da individualidade do ego, colocando-se à disposição para ser veículo de 

energias sutis na roda. O sagrado é uma energia que permeia todas as tradições. Ele está 

presente para além do focalizador, na música.  

Sobre esta função de trazer o sagrado nas DCSF, Renata Ramos51 assim se 

expressou: 

Vai depender do focalizador. É a tendência do focalizador. A maneira como o focalizador vai 

abordar as DCS. Elas podem ser abordadas de várias maneiras. Mas tem os dois lados. Tem o lado 

focalizador e tem o lado participante. Às vezes o focalizador está com essa intenção toda do 

sagrado, com essa tendência, e o participante não está, não entrou, é muito complicado. Mas eu 

acho que, num primeiro momento, se o objetivo daquele grupo é bem colocado, o objetivo do 

focalizador está bem claro, a tendência daquele grupo é entrar naquilo que o focalizador está 

trazendo52. 

 

Depois, comentando sobre os diferentes tipos de focalizadores, Ramos diz que 

Tem aquele que desperta sempre alguma coisa e tem aquele outro que não desperta nada, porque 

entra com uma postura que não tem nada a ver, uma presença nenhuma, entra com nada, só quer 

mostrar o que sabe, como o focalizador que só quer mostrar o que sabe, que sabe dançar, não quer 

servir ao grupo (...).  Por isso que chama focalizador. Não é um facilitador, não é um ministro, não 

é um pastor, um professor, um educador, é um focalizador. (Idem). 

 

Ela entende que o focalizador precisa se preparar para esta função. Na sua visão 

(...) o focalizador precisa ter alguma linha espiritual que acredite. Pelo menos uma linha espiritual, 

um sistema, astrologia, numerologia, uma linha, alguma coisa. Não que seja um pastor dessa linha. 

Aquele que proporciona pensamentos que elevem as pessoas. (Idem.) 

 

Ramos coloca a ênfase no focalizador como responsável por proporcionar a 

vivencia do sagrado na DCSF. Isso se dá pela habilidade que ele precisa desenvolver 

através da experiência em alguma abordagem religiosa ou espiritual. Ela também sublinha 

que o focalizador precisa dar menos importância para seu ego, colocando-se numa postura 

de estar a serviço do grupo. 

Antes de querer se tornar um focalizador Ramos alerta dizendo  

                                                           
51 Renata Ramos já foi apresentada neste capítulo. 
52 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 27 de fevereiro de 2013. 
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(...) mas fica nas DCS um pouquinho, vê qual é a ética, quais são os valores, saber o que temos 

que honrar, saber um pouco das tradições, saber um pouco do simbólico. Passinho pra lá e passinho 

pra cá não é DCS, é uma dinâmica de grupo. (...) Ela está como instrumento de que? De culturas, 

de música, de elevação? Estamos num momento de elevar a consciência da humanidade, em 

valores. Como podemos ajudar? Trazer as tradições antigas, trazer algum simbólico. A DCS é 

perfeita pra isso. (Idem). 

 

Nota-se aqui a diferenciação que Ramos faz de DCS e danças de roda e exercícios 

com música e em círculo. Aquilo que mantém a identidade da DCS é, para ela, o sagrado. 

Ramos (1998) complementa, no livro que organizou, dizendo que  

Focalizador é aquele que mantém o foco de uma vivência, ou seja, aquele que orienta e apoia as 

pessoas numa vivência, dirigindo-as na direção de um objetivo. (...) o focalizador mantém algo 

mais que a simples ordem física das coisas. Ele faz uma conexão com energias mais sutis que dão 

apoio à vivência do grupo em questão, sentindo as vibrações harmônicas e desarmônicas. (p.189) 

 

Há uma tendência para confundir o papel da pessoa que ensina a Dança Circular 

com o focalizador. Geralmente estes papéis são ocupados pela mesma pessoa, mas não 

significa que ensinar a dança seja a totalidade do seu papel. A este respeito Ostetto (2006) 

diz: 

Sintonizar. Perceber o todo. Manter o foco no que vai ser realizado, no que será compartilhado. É 

essa mesma a ideia do focalizador no círculo de dança. Ele não é um instrutor, responsável por 

repassar uma técnica, mas certamente reúne uma experiência maior do que os participantes da roda 

(p. 86).  

 

Antes de receber o grupo o focalizador é responsável também pela preparação do 

ambiente. Neste preparo suas ações físicas são entendidas como refletindo ou estando 

numa relação de sincronicidade com planos sutis. Então, por exemplo, quando ele arruma 

a sala está harmonizando o espaço, quando coloca o centro na sala está também 

estabelecendo um ponto de contato com a totalidade. 

Ele se prepara para a realização do trabalho com o grupo e para isso ele vai além 

do ensaio dos passos e da pesquisa sobre as danças, procurando silenciar sua mente para 

assuntos outros que não o trabalho que vai realizar e sintonizando-se com a totalidade. 

Cada focalizador tem sua maneira de fazer esta sintonização, conforme o conjunto de 

crenças e visão de mundo que possui, mas a preparação é algo esperado e importante para 

poder ser um canal para as energias sutis. 

Percebemos, então, que o focalizador ocupa um papel que poderíamos associar ao 

do pastor, ministro, sacerdote. Bem de acordo com o que o pai de Bernhard Wosien 

desejava como vocação para seu filho. Mas como o focalizador de DCSF une a este papel 

a dança temos uma configuração integradora dos interesses de Wosien. Para a 

Comunidade de Findhorn o focalizador é aquele que dá continuidade ao trabalho de 

Eileen Caddy quando ela recebia as mensagens de orientação do que deveria ser feito. 
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Quando ela não mais as recebia coube a cada um e ao focalizador de cada grupo encontrar 

esta sintonia em si mesmos. 

Consideramos que pela via de Findhorn o focalizador está mais assemelhado à 

deusa grega Héstia, aquela que cuida da lareira e do templo. É a sacerdotisa que cuida do 

fogo no centro do lar, representada pelo círculo. Sua presença é mais espiritual e 

representada pelo fogo. Freitas (2005) diz que Héstia enfatiza a interioridade e o 

anonimato, sem necessitar de reconhecimento público. Por meio de Héstia há um sentido 

de unidade e integração a toda a humanidade. Ela é  

(...) uma deusa sem imagem, comumente representada apenas por um círculo ou uma chama 

crepitante. Ela não sai em aventuras pelo mundo, mas permanece ao redor da lareira, que mantém 

acesa. Seu espaço é redondo, quente e acolhedor, no qual se pode devanear sem se perder, seguindo 

o movimento das fagulhas ou da crepitação do fogo, num estado contemplativo, aquietado 

(FREITAS, 2005, p. 57). 

 

Focalizador é aquele que foca, que concentra ou que mantém o foco no centro. 

Sua função é destacar, evidenciar e no caso das DCSF é possível supor que ele tem a 

tarefa de manter o centro aceso e o foco dos participantes concentrado no que acontece 

no círculo e no que representa o centro.  

 

2.11.3 - O centro 

 

As Danças Circulares Sagradas acontecem em torno de um centro, marcado por 

uma toalha, geralmente redonda, de cores diversas, onde se colocam flores, velas, pedras, 

vaso com água, incenso e outros objetos significativos para o grupo. Há sempre uma 

preocupação em manter a roda centralizada em torno deste centro e de que ele não seja 

atropelado pelos diferentes passos de dança do grupo. Sobre o centro Maria-Gabriele 

Wosien diz: 

A dança circular é a concepção dançante do trajeto da luz no espaço. Com o direcionamento para 

o centro e andando ao redor do círculo, o dançarino procura sempre tornar presente o centro do 

círculo como contrapartida divina. Do ponto de vista religioso, a dança circular é a tentativa de 

realizar na terra o espetáculo do movimento celestial (WOSIEN, 2004, p. 14). 

 

O centro costuma ser alvo de atenção e cuidado pelo grupo. 

Preparar o espaço, estabelecer um centro faz parte do ritual das danças sagradas. Tal como o 

círculo, tudo converge para o centro. É nele que está simbolizada a fonte, a criação, a luz, o ponto 

comum que une a todos. É ao redor de um centro que a roda gira. Este centro pode ser imaginário 

ou concretamente delimitado com toalhas, lenços coloridos, velas, flores, incenso e outros arranjos 

com objetos ou símbolos diversos (OSTETTO, 2006, p.83). 

 

Sobre o centro Lucia Cordeiro afirma que 
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Eu gosto do centro físico, eu prefiro o físico, ele te reporta ao teu centro interno, de todo mundo 

estar no mesmo ponto, ligado ao centro, isso é uma coisa holística, uma coisa mágica53. 

 

Ele é a referência espacial, o lugar para onde o olhar com frequência recai durante 

as danças, e ele é também a referência física de um centro não físico, um centro que 

unifica a todos. Os passos da dança têm nele sua referência: coração voltado para o centro, 

ou ombro esquerdo voltado para o centro, de frente ou de costas para o centro, passos que 

se aproximam e se afastam do centro e muitos outros movimentos que se relacionam com 

o centro. 

O centro e o círculo são assuntos do capítulo quatro. 

 

2.11.4 - O ritual 

 

As DCSF acontecem num formato ritual, ainda que seus praticantes não nomeiem 

desta forma. Quem conduz o ritual é o focalizador. “Geralmente há um momento inicial 

em que o focalizador, antes de começar a dançar propriamente, justamente chamando o 

foco de todos para `o aqui e agora´, propõe a harmonização, buscando a conexão de todos 

na criação do espaço sagrado do grupo” (OSTETTO, 2006, p.87). 

O espaço sagrado do grupo é estabelecido tendo como principais elementos o 

centro, o círculo de pessoas de mãos dadas e pelo ritual. A abertura proporciona a 

passagem pelo limiar do profano para dentro do espaço sagrado e é algumas vezes 

chamada de sintonização. Na abertura são colocadas as intenções para o trabalho 

expressas pelo focalizador e/ou por todos os presentes e reunidas pelo focalizador. A 

seguir acontecem as Danças, que são intercaladas com o sintonizar e silenciar, com as 

partilhas de sensações e impressões. Antes de terminar os participantes costumam 

reservar instantes de silêncio para sentir, observar a reverberação da dança no corpo e na 

alma. Geralmente não se bate palmas e não há expectadores. No fechamento do ritual há 

o espargir de energias positivas para os presentes e para o planeta. Em alguns grupos a 

vela do centro é apagada pelo sopro conjunto e a fumaça que sobe visa espalhar as 

intenções. 

Esta forma do ritual das DCSF é comum nas diversas rodas, não foi codificada 

por alguém, mas tem sua raiz nas práticas espirituais de meditação e no intuito de ouvir o 

Deus interior, origem da Fundação Findhorn. 

                                                           
53 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 16 de dezembro de 2012. 
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Sobre o ritual, também trataremos no capítulo quatro. 

 

2.11.5 - Os anjos da dança 

 

Desde o nascimento da Comunidade de Findhorn que os anjos fazem parte da 

rotina de trabalho a qual, posteriormente, veio a influenciar o modo de funcionamento 

das Danças Circulares Sagradas. 

Sempre tem uma sincronicidade com o momento! Este “anjo” toca o coração e aponta o que a 

pessoa precisa, é um apoio amoroso. Esta “prática dos anjos” foi inspirada em Findhorn onde é lá 

que as pessoas, antes de iniciarem uma atividade, seja ela qual for, tiram uma carta representando 

um anjo com uma qualidade (BILLARD, 2007, p.19). 

 

Chamados de anjos ou de devas, segundo os fundadores de Findhorn, são seres de 

luz que teriam o poder de enviar mensagens e que auxiliam no direcionamento das 

atividades. Dorothy Maclean (1997) assim os apresenta: 

Uma leve familiaridade com literatura teosófica, juntamente com minhas instigações internas e 

com a tremenda pureza, alegria e louvor que esses seres emanam, levou-me a concluir que eles 

eram algum tipo de anjos. Como a palavra anjo suscitava uma imagem muito restrita e 

estereotipada em minha mente, contrária à impressão de luminosidade, liberdade e amorfia dada 

por esses seres, resolvi chamá-los genericamente de “devas”, vocábulo sânscrito que significa 

“aquele que brilha”. A palavra foi, sem dúvida, com frequência usada na Índia, mas não era trivial 

nem convencional para mim (p. 61.). 

 

Eles teriam orientado desde a primeira horta da Comunidade, e segundo seus 

fundadores teriam feito ela ter um sucesso inesperado, com a produção de alimento muito 

maior e de melhor qualidade do que seria possível esperar da terra árida. Também 

estariam na base das decisões futuras da Comunidade e sempre invocados pelos membros 

da Fundação para auxiliar nos trabalhos, conforme relatado acima. 

Nas DCSF é comum se utilizar de um baralho de cartas com mensagens de anjos, 

que são consultadas pelos presentes. É também comum solicitar-se a ajuda dos anjos, ou 

ouvir-se dizer que os anjos da Dança proporcionaram alguma facilidade, benefício ou 

ajuda para os envolvidos. É frequente o relato de que viram ou sentiram a presença dos 

anjos durante as Danças. “Dançar com os Anjos, nos proporciona a leveza da alma, o 

resgate de nosso Eu Superior, a abertura de nossos corações, recebendo e compartilhando 

incondicionalmente”54. 

Maria-Gabriele Wosien (2002b) explica que os anjos falam com Deus por meio 

da dança. Ela cita Nikos Kazatzakis, um abade cristão, que conta: 

                                                           
54 Dançando com os Anjos. Disponível em: <http://www.dancacircular.com.br/agenda/699/Dancando-
com-os-Anjos>. Acesso em 26 de fev. 2013. 
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Nós paramos nas vizinhanças de um mosteiro turco, no qual viviam dervixes que dançavam todas 

as sextas-feiras. De uma cela aproximou-se um dervixe que começou a falar da dança: - Se não 

posso dançar não posso rezar. Os anjos têm boca, mas não falam, eles falam com Deus por meio 

da dança (p. 12). 
 

Portanto a referência à suposta presença dos anjos é algo que faz parte, em maior 

ou menor grau, das rodas de DCSF. 

 

2.11.6 - Danças em círculo, em espiral, em linhas, em pares no círculo 

 

As DCSF, como seu próprio nome diz, são danças que acontecem em círculo, em 

roda. Há, também, as danças que evoluem formando uma espiral. Tem aquelas que 

mantém o círculo aberto, como uma meia lua, as danças que progridem formando linhas 

e os círculos que se movem por meio de pares e diversas outras formações em grupo. 

Essas formações são comuns em diversas danças de roda, danças dos povos, 

danças folclóricas e étnicas. Elas ganham um acento diferente nas DCSF provavelmente 

devido ao sentido atribuído a estes movimentos. Wosien (2004) se expressa a este respeito 

dizendo que  

A linguagem da dança religiosa utiliza símbolos, que reproduzem o divino por meio de figuras 

gráficas, de acordo com o meio cultural em questão, principalmente por meio dos símbolos 

espaciais do círculo, que está relacionado com um centro, através da roda de raios ou mandala, 

através da cruz como árvore do mundo, através do semicírculo como símbolo da lua e através das 

diferentes formas de meandros. O dançarino, por meio das formas geométricas, que se interligam 

e relacionam, por meio do gesto de seu corpo, constrói na dança sagrada uma ordem que 

corresponde à ordem do cosmos, sendo que seu corpo é o cosmos minimizado (p. 12). 

 

Por exemplo, sobre a dança em espiral Maria-Gabriele Wosien explica que 

A espiral, com o ponto central de retorno, conecta diferentes áreas da experiência humana: o ser e 

desvanecer na natureza, o caminho de vida e morte do homem, a condensação de energia em 

matéria e sua dissolução, a dinâmica polar do tempo e da ausência de tempo. Percorrer ou dançar 

diversas sequências de espirais de retorno simboliza a vivência de vários ciclos de tempo ou 

sequências de evolução (Ibid., p. 20). 

 

Ou seja, os movimentos das coreografias nas DCSF têm uma intenção que 

ultrapassa o movimento geométrico em si, ou o desenho da coreografia. Este propósito é 

mais ou menos verbalizado nos grupos, mas perpassa todos eles em alguma medida. 

Pela imaginação consciente das formas, a dança se transforma em um meio de orientação no 

espaço, para que a fragmentação da percepção física conduza até a totalidade dos sentidos. Na 

dança dos símbolos, ambiciona-se esta unidade dos sentidos, para experienciar Deus pela visão 

interior (Ibid., p. 26). 

 

Pablo Scornik explica que 

Então a primeira ideia do Bernhard Wosien foi que, nos movimentos da dança, o ser humano está 

representando o movimento do universo. Aí que entra o sagrado como a lei universal, como é a 
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vida embaixo, o que você está representando com os seus movimentos, cada passo tem um 

conteúdo, cada giro tem um conteúdo55. 

 

E Ramos aponta que  

(...) as DCS envolvem tudo: os passos compatíveis, o ritmo, um simbólico. Não é só passo pra lá 

e pra cá, não. Tem que ter um simbólico dentro dos passos, no padrão de passos que você cria. 

Onde é que você vai se basear? No seu interior ou numa pesquisa do passo da cultura56. 

 

Notamos, portanto, uma estreita relação entre movimentos que são realizados com 

o corpo, na geometria dos desenhos das danças, ou seja, no microcosmo, com os 

movimentos imaginários do macrocosmo. Possivelmente os participantes, motivados 

pelos focalizadores, buscam a correspondência entre o movimento na roda e o movimento 

dentro de si mesmo. Eles parecem ter a impressão de que o movimento que se faz na roda 

interfere em cada indivíduo e no todo. 

  

2.11.7 - A posição das mãos, a intenção dos passos e gestos 

 

Geralmente as mãos estão dadas na roda, mas há também as Danças em círculo 

com mãos soltas. A posição das palmas das mãos e a explicação sobre os gestos e passos 

também são característicos deste tipo de trabalho e ganham uma conotação específica, 

sempre sugerindo algo que ultrapassa a vida cotidiana e que conecta os presentes com 

energias sutis. 

Na roda, as mãos são dadas com a orientação de que os polegares estejam para a 

direita, ou seja, com a palma da mão direita para cima e com a palma da mão esquerda 

para baixo. 

De mãos dadas, uma palma fica voltada para cima simbolizando receber e a outra voltada para 

baixo simbolizando doação, equilibrando e circulando energia. Desta maneira, ninguém fica mais 

para dentro ou para fora da roda, propiciando igualdade e união (BARDINE; BARDINE; DIEZ, 

2009, p. 5). 

 

Quando a roda gira no sentido horário os polegares ficam virados para o lado 

oposto, para a esquerda. Esta orientação visa não somente diminuir a dúvida sobre qual 

mão fica por cima e qual por baixo, no instante em que as mãos se encontram durante a 

movimentação das coreografias. Tem também a conotação de formar elos de uma corrente 

que sustenta a energia que gira na roda. Ostetto (2006) afirma que “antes de qualquer 

movimento, no ato de juntar as mãos entre si, os dançarinos formam um campo de energia 

                                                           
55 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 19 de dezembro de 2012. 
56 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 27 de fevereiro de 2013. 
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que circula no grupo, pela posição das mãos: uma com a palma para baixo – simbolizando 

o dar, e outra para cima – simbolizando o receber” (p.81) 

Esta posição das mãos tem também para os participantes a intenção de manter o 

equilíbrio ao ter as polaridades invertidas e complementares. Conforme afirma Ramos: 

“o importante é estarmos com as polaridades invertidas, isto é, uma palma virada para 

cima e outra para baixo, fazendo a energia fluir de maneira equilibrada” (RAMOS, 1998, 

p. 185). E, como lembra Ostetto (2006): “Há também a posição em que os braços se 

cruzam em espiral, simbolizando força, unidade e eternidade” (p. 82). “Muitas danças 

circulares hoje trazem a simbologia da proteção e da força do grupo ao realizar o gesto 

de mãos entrelaçadas, em cesto” (Ibid., p.83). 

O girar para a direita ou para a esquerda, os passos que se dirigem para o centro 

ou trás, os giros, enfim, os passos e os gestos (posições das mãos e dos braços) costumam 

ganhar propósitos que estão para além do movimento em si. 

Conforme explica Ostetto: 

Braços estendidos para baixo (dizemos em “V”, pois é o desenho que se forma na junção dos 

braços de um e outro dançarino no círculo) significam a conexão com a terra; braços dobrados na 

altura do coração (dizemos em “W”), representam a conexão na roda, no aqui e agora; braços 

elevados para cima, em direção aos céus, conexão com o infinito, a força superior. (Ibid., p. 82) 

 

Ou nas palavras de Bernhard Wosien (2000): “no sentido horário, para o lado 

esquerdo, corresponde ao fluxo das lembranças. Contudo, a direção geral da dança flui 

contrariamente ao relógio, ao sol, à luz, para a direita. Este é o fluxo do conhecimento e 

da iluminação” (p. 30). 

Provavelmente é a estas intenções nos movimentos o que se referem os 

focalizadores quando usam a expressão “o simbólico dos passos”. Quando os 

focalizadores vão ensinando os passos e contando o significado deles vão acenando para 

onde o foco das DCSF pretende ser colocado, ou seja, numa vivência que não se detém 

no movimento em si. 

 

2.11.8 - As músicas 

 

As músicas que pertencem ao rol das DCSF foram recolhidas de diferentes povos 

e culturas. Além destas há também aquelas para as quais foram feitas coreografias na 

contemporaneidade. 

Nota-se que elas apresentam em suas letras, na sua estrutura, temas relativos à 

paz, à harmonia entre os povos, à comunhão, ao bem estar, ao amor, à amizade, à alegria, 
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ao respeito à natureza, ao contato com seres de luz, ao contato com o Deus interior e 

demais temas afins a estes. 

Não foram feitos levantamentos estatísticos e análises detalhadas dos perfis destas 

músicas, mas em geral, nota-se que elas estão direcionadas à melhoria do gênero humano 

e da condição de vida no planeta. 

Sobre o estilo das músicas usadas para a DCSF, Renata Ramos comenta que 

É claro que uma música da boquinha da garrafa eu não vou colocar para DCS. Colocar músicas 

que levam ao sentimento de alma, que pegam pela emoção e levam para outros lugares (...). As 

músicas cantadas mais poéticas, que elevam, também. Tem que ser músicas, letras, que elevem, 

que tragam valores, que tragam reflexões. Mesmo quando estão falando do amado, amante, mas 

que levem para o amado interior e não somente o amado amante aqui. Para mudar de nível de 

realidade57. 

 

Os ritmos são variados, desde os mais lentos e introspectivos até os muito ativos 

e aqueles com coreografias complexas, que exigem um condicionamento físico 

considerável e, muitas vezes, a habilidade e a consciência corporal suficientes para 

executar passos com elaborações nem sempre muito simples, o que implica na sua 

repetição e treino. Cada sessão de Danças Circulares Sagradas costuma conter danças de 

diferentes povos, com diferentes ritmos, idiomas e diversas coreografias e essa mistura 

tem também a intenção de promover a experiência de união entre os povos e o respeito 

pela diversidade. 

 

2.11.9 - A coreografia 

 

Os participantes são ensinados a dançar as coreografias conforme foram 

transmitidas por algum povo ou por algum coreógrafo e ensinadas pelo focalizador. Não 

há improvisação, mas é possível adaptá-las para algum grupo que tenha dificuldade, desde 

que sua alteração seja sinalizada. 

Todos procuram acertar os passos, mas o foco não recai sobre o certo, o errado, a 

perfeição e sim sobre a cooperação. Anna Barton diz que  

Nas Danças Sagradas nós nos concentramos mais na experiência pessoal e na essência das danças 

do que na autenticidade dos passos. Não nos consideramos experts em danças folclóricas, mas 

sabemos que, dançando nesses círculos, podemos melhorar e enriquecer nossas vidas, física, 

emocional, mental e espiritualmente, irradiando essa transformação para todos aqueles com quem 

entramos em contato (BARTON, Vol. 1, 2004a, p.5).  

 

As DCSF têm ganhado em seu repertório as coreografias criadas por diversos 

focalizadores. A este respeito Lucia Cordeiro se expressa dizendo que  

                                                           
57 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 27/02/2013). 
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Pra mim é muito compensador, muito gratificante, quando o pessoal tá dançando uma coreografia 

minha e eu sinto a alegria que eles têm, que eu senti, que eu consegui encontrar aquele passo certo 

para aquele momento da música. E isso me dá um prazer enorme. Como um instrumento, que as 

coisas vêm e eu posso ajudar as pessoas, no coletivo, a fazer uma coisa linda, gostosa e que tem a 

ver com a nossa raiz, com a nossa origem58. 

 

Contando sobre seu processo de criação de uma coreografia, Lucia Cordeiro relata 

Primeiro eu me apaixono pela música. Primeira coisa a música tem que me chamar. Se a música 

não me chamar, não tem jeito de coreografar. E eu fico com a música na cabeça, às vezes acordo 

com a coreografia. É assim! Ela vem de madrugada, eu vou intuindo. Primeiramente eu conheço 

profundamente a estrutura musical, saber as frases, as variações, pegar a estrutura musical. Uma 

coreografia é uma composição com o corpo, é uma partitura. Ouvir a música e aí ela vem. Mas às 

vezes não, às vezes é suadinho mesmo, é chegar, botar a música, experimentar os passos e tem 

aquela hora que encaixa. Aí, quando encaixa eu digo: é isso. (...) mas eu procuro utilizar os passos 

originais das danças. Não cair no passo, passo, balança, balança. Utilizar movimentos nossos, fazer 

com que a nossa memória esteja presente na dança. Procuro preservar essa memória, para você 

não cair na globalização. Não perder o que é intrinsecamente nosso. Porque tem uma verdade. 

Procuro manter inteiro o tutano para que, quando a gente dance, a gente se reconheça na nossa 

brasilidade, conheça a nossa maneira de andar, de rir. É um trabalho político que eu faço também, 

no fundo. (Idem). 

 

Para criar uma coreografia Frida Zalcman revela 

Eu chego às vezes nos lugares com algumas danças novas, que eu só escutei a música. (...) eu vou 

no carro, escuto dez, vinte, cinquenta mil vezes. Eu vou pra tudo quanto é lugar escutando. E vejo 

uma imagem de alguma coisa que ela tem que ter. E eu falo isso assim de coração aberto, porque 

pra algumas coisas eu sou super cética. (...) por isso que eu trabalho com orações, são músicas que 

falam muito com a minha alma. Aí vem uma imagem. Daquela imagem é que eu crio. (...) Porque 

eu estou muito conectada com o conceito que eu quero. Então nunca falta um passo. As danças 

pra mim eu não paro pra pensar, fazer dois pra lá, dois pra cá, a intenção vai estar aqui no coração. 

(...) Ela tá inteira e vem inteira. (...) Eu não digo que eu incorporo, mas eu estou tão inteira com o 

que eu quero falar. Isso pra mim é o sagrado. É tudo acesso, a gente acessa59. 

 

Chama nossa atenção a maneira com que estes focalizadores coreografam novas 

danças circulares. Nela uma música serve como desencadeadora e é incorporada numa 

vivência simbólica60. A coreografia junto com a música forma um todo impregnado da 

carga desta experiência do coreógrafo e, provavelmente, também eliciam experiências 

emocionais nos participantes. Talvez essa seja a marca que faz com que essas coreografias 

sobrevivam no seio das DCSF. 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 16 de dezembro de 2012. 
59 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 18 de dezembro de 2012. 
60 Sobre o símbolo e vivência simbólica segundo Jung, ver capítulo quatro. 
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2.11.10 - O sagrado nas Danças Circulares Sagradas 

 

Parece que a DCSF almeja, no limite, proporcionar a experiência do sagrado. A 

respeito deste objetivo trazemos abaixo algumas falas de focalizadores entrevistados 

sobre o assunto. 

Para Gwyn Peterdi61, 

(...) dizer que a Dança Circular é sagrada é um grande destaque, é reconhecer que o corpo é o 

templo, o corpo não é uma coisa para deixar atrás, esquecer, cortar, fugir. Sempre fugir do corpo 

para chegar ao céu, escapar. Isto é uma coisa do ser humano que causa muitos problemas. Então 

Danças Circulares são sagradas porque tudo é sagrado. (...) Então, para mim, qualquer atividade, 

eu sinto que é sagrada, porque o ser humano quando se junta em círculo, é algo tão básico que tem 

milhares de anos62. 

 

Gwyn Peterdi critica a visão segundo a qual  

(...) as coisas materiais não são sagradas, são profanas. Então é uma maneira de ver que diz: vamos 

subir ao céu para alcançar o sagrado e tudo o que está na terra é profano, é mal. Há uma hierarquia, 

então, Deus, lá em cima, é masculino. Mas a mulher e a terra e os animais estão muito abaixo desta 

hierarquia. Isso faz muito dano. Dentro de nós não nos vemos unidos. Também no corpo. O corpo 

é algo que tem que esquecer para chegar ao céu. Esta é uma separação entre emoções e corpo que 

é muito perigosa. Eu creio que é a causa de muitas guerras, dentro e fora. E, ecologicamente, é a 

coisa mais séria. Porque o ser humano não vai sobreviver se não tem isto claro, que a terra é 

sagrada, a mulher é sagrada, nosso corpo é sagrado. Então tudo para mim é sagrado. Dizer para 

mim que Danças Circulares são sagradas é muito importante. (Idem). 

 

Ela destaca, nesse relato, uma proposta de pan-sacralidade, na qual tudo é 

considerado sagrado. Assim o corpo, seus sentidos e sua expressão na dança, também são 

a manifestação do sagrado. Além disso, ela faz referência ao círculo como uma imagem 

muito antiga na experiência humana. 

Para Frida Zalcman 

(...) quando a gente fala de Dança Circular Sagrada, primeiro entender o que é sagrado. Sagrado 

pra mim é tudo aquilo que te tira da rotina, tudo aquilo que faz você respirar diferente, tudo aquilo 

que faz você enxergar com uma luz que você nunca tinha visto. (...) Sagrado pra mim é preservar 

a essência. (...) Então eu acho que quando a gente fala em Dança Circular Sagrada é uma dança 

que, além da estética, ou simplesmente da diversão, ela está abrindo a tua alma para enxergar toda 

essa linguagem que você tem além daquela que é o ver, ouvir, falar, tocar, mas com o que pulsa 

dentro da tua alma. E também o sagrado como sagrado mesmo, da espiritualidade das religiões. 

Eu sempre tenho um problema com religião e espiritualidade. Eu digo que eu trabalho com a 

espiritualidade judaica e não com a religião. (...) Então eu vejo, por exemplo, que quando você 

pega uma pessoa que vai te trazer as danças da África (...) além de não ser em orações, tem um 

sagrado na história daquele povo. De repente sagrado pra mim, nas Danças Circulares, é tudo o 

que tem um conceito, tudo o que traz uma história, uma essência de um povo, de uma expressão 

espiritual63.  

                                                           
61 Gwyn Peterdi, mexicana, graduada em Ecologia e Saúde pelo Goddard Collage, do estado norte-
americano de Vermont. Dedica-se integralmente ao trabalho como focalizadora de DCSF. Viaja por 
diversos países aprendendo danças dos povos, coreografando danças e focalizando em workshops de 
DCSF nos diversos países. É organizadora do festival anual de DCS no México. Vem ao Brasil com 
frequência. 
62 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 16 de dezembro de 2012. 
63 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 18 de dezembro de 2012. 
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Na fala de Zalcman aparecem diferentes visões de sagrado, ou seja, tanto aquela 

relacionada a sacralidade que está em tudo, quanto o sagrado que está no seio da religião. 

Porém, ao mencionar esse último ela procura diferenciá-lo colocando-o na categoria de 

espiritualidade. Sua fala oscila entre abordagens do sagrado.  

Pablo Scornik lembra que existem diferentes contextos onde as DCSF acontecem  

Se você faz uma Dança numa praça, você não vai fazer uma coisa super profunda, vai trabalhar 

com a alegria, com a união, com dar as mãos e celebrar a vida. Tem um sagrado de um jeito mais 

alegre, não de uma coisa assim tão solene, interior, de uma viagem (...) que é uma coisa do silêncio, 

da profundidade, de muitas qualidades que só dá para trabalhar com pessoas que tem um 

compromisso com esse trabalho interior64. 

 

Nessa consideração em relação ao espaço e ao propósito da DCSF, Scornik 

relativiza e flexibiliza o foco no sagrado, lembrando que nem sempre ele tem condição 

de figurar como objetivo principal. Ele responsabiliza também os participantes na tarefa 

de trazer e viver o sagrado e, para tanto é necessária certa habilidade desenvolvida e que 

difere do mero entendimento intelectual, podendo mesmo ser dificultado por este. Na 

percepção de Pablo Scornik 

O círculo é sagrado, a consciência dos que formam esse círculo é a que vai determinar a qualidade 

da percepção do sagrado. O sagrado está. A diferença é a percepção. Quando você sente essa 

presença viva, nesse momento. (...) Mas tudo isso pode ser uma experiência ou pode ser algo 

intelectual. Se você fica no intelectual aí você não experimenta. Mas se você consegue essa 

meditação na dança, aí que o sagrado acontece. As palavras sozinhas não chegam. (Idem). 

 

A forma geométrica do círculo e o centro demarcado são alguns dos elementos 

que para os participantes estão relacionados ao sagrado. Lucia Cordeiro também atribui 

ao senso de estar junto de modo cooperativo como responsável pelo surgimento do 

sagrado. Para Lucia Cordeiro 

(...) o sagrado nas Danças Circulares pra mim está na forma geométrica. No círculo. Eu gosto do 

centro físico, eu prefiro o físico, ele te reporta ao teu centro interno, de todo mundo estar no mesmo 

ponto, ligado ao centro, isso é uma coisa holística, uma coisa mágica. (...) Acho que isso é o 

sagrado, o dar as mãos. Primeiro que a gente retorna à nossa criança interna. (...) Tem a importância 

de cantar e dançar juntos. Isso cura um monte de coisas. (...) Eu acho que essa é a magia do sagrado. 

Quantas respostas a gente não tem dançando! Quantos entendimentos não têm de como tu te 

comporta, de como tu lida com a tua vida. Quantas respostas não vem na dança! (...) Não tem nada 

melhor para organizar um ser humano do que essa forma circular, ela vai organizando o teu 

psíquico. Quando tu estás na roda e tu olha, tu tá na família, reconstituiu, recuperou a totalidade. 

Tem a magia de que só quando tu entras no círculo é que sabe. Porque você vai falar, mas é tudo 

teoria65. 

 

Para Fleur Barragán, a ancestralidade da dança convida para o sagrado.  

Se você pensar de onde sai a Dança Circular, podemos traçar uma linha desde quando o homem 

aprendeu a fazer o fogo, mas desconfio que vai mais longe que isso, então para fazer o fogo já faz 

um círculo. E se você observar as crianças, mesmo quando se sentem seguros de si e felizes, se 

                                                           
64 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 19 de dezembro de 2012. 
65 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 16 de dezembro de 2012. 
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dão as mãos e fazem uma roda espontânea. Isso é algo que vive na natureza humana, portanto é 

sagrado, é uma atividade de alma, é algo que fazemos como forma de expressão de gratidão, de 

celebração. Também há danças para todas as nossas experiências humanas, o nascimento, 

casamento, danças iniciáticas para jovens que chegam à vida adulta e, assim, pela vida, para cada 

experiência, um nascimento, uma morte, as diferentes fases da lua, os equinócios, os solstícios, 

tudo isso tem sido celebrado desde tempos imemoriais, com danças66. 

 

Mesmo vivendo numa época em que pouco nos lembramos dessas danças, o que 

Barragán provavelmente está dizendo é que o registro ancestral dessa vivência reside na 

psique dos envolvidos e torna a DCSF uma experiência mais significativa. Na visão da 

psicologia junguiana, os resíduos da nossa história, presentes na psique como imagens 

primordiais67, são aqueles que têm maior poder de atuação sobre nosso estado de ânimo, 

justamente pelo seu caráter pouco elaborado pela consciência e carregado de energia em 

estado bruto (JUNG, Vol. VII, 1985, § 159). Barragán lembra que “Têm danças muito 

antigas, muito, muito antigas. Milhares e milhares de pés, antes dos nossos, tem dançado 

estas danças. Então se já tem uma vida, estão fundidas num trajeto, no tempo, na alma, 

então elas conectam com outra coisa”68.  

Outro fator importante a ser considerado nesta experiência do sagrado é, para 

Fleur Barragán, a geometria sagrada realizada nos passos da Dança. 

(...) o círculo, a cruz, a cruz em nosso corpo, o cruzar dos passos, tudo isso tem uma base muito 

antiga. Não necessariamente uma pessoa tem que ser erudito, mas ter um focalizador que transmita 

isso, ajuda muito. Uma pessoa que vai coreografar uma dança, que não faça somente porque é dois 

passos para um lado e dois para o outro, um para dentro e outro para fora. Que já tenha tocado um 

pouco este largo trajeto no tempo. (Idem). 

 

Tentando diferenciar danças folclóricas, danças étnicas e DCSF, Renata Ramos 

lembra que todas elas podem auxiliar no trabalho com as atitudes, com o corpo, e diz que 

(...) danças folclóricas e étnicas tem um monte por aí. Não pode confundir. Se você for para a 

Escócia tem as danças escocesas maravilhosas, mas é dança folclórica. Você tá preservando a sua 

cultura. Uma coisa é preservar a cultura. (...) Porque tem aqueles grupos que a missão deles é 

preservar a cultura, os passos, a roupa. Então, às vezes eles não estão olhando para esse outro lado, 

com esse olhar circular, mais transdisciplinar do Bernhard. E isso que é o diferencial69. 

 

Mas ela considera que não é tão fácil distinguir, dizendo: 

Você chegou num grupo X, estão todos dançando uma dança escocesa, uma dança deles, 

preservando a cultura. E você entra já com a sua maneira de encontrar o sagrado, é muito difícil 

diferenciar!  (Idem). 

 

Então para Renata Ramos, as DCSF são diferentes das folclóricas devido ao foco 

colocado por Bernhard Wosien, embora considere que o sagrado também pode ser vivido 

                                                           
66 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 17 de dezembro de 2012. 
67 Conceito apresentado no capítulo quatro como imagem arquetípica. 
68 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 17 de dezembro de 2012. 
69 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 27 de fevereiro de 2013. 
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em uma dança folclórica e isso depende, no seu ponto de vista, das intenções do 

participante. Sobre o foco de Wosien ela assim se expressou: 

Foi em Findhorn que ele encontrou todo esse centramento, do dar as mãos, o círculo, a inclusão 

(...) E dentro desse ambiente ele achou que dava mesmo para florescer, porque eles sabem como 

fazer esse silêncio que ele encontrou na dança, que ele encontrava na parte de bailarino dele. (...) 

David Spangler foi um dos mentores espirituais de Findhorn, ele tinha um amigo espiritual. Nas 

teses os pesquisadores tentam chegar lá, mas a academia não deixa. Ele tem um sistema para as 

pessoas entenderem esse outro mundo. Fica tudo muito doido até que a ciência começa a ver como 

universos paralelos, que convivemos com outras coisas que podem existir. (Idem). 

 

Ainda sobre o sagrado nas DCSF Ramos, falando sobre o tipo de música, diz que  

Parece um senso comum que as que são mais quietas, parece que levam mais ao sagrado. É um 

senso comum. Olhando para as tradicionais, que são mais rápidas, que tem que estar mais atento 

aos passos, por exemplo, as danças dos Bálcãs, essas danças levam ao sagrado de outra maneira, 

que é o aqui e agora. Se você se coloca totalmente presente, está fazendo uma meditação ativa, 

você consegue entrar numa bliss. O sagrado está dentro e depende de como você sente aquele 

momento, às vezes a pessoa coloca uma barreira e não sente de jeito nenhum. Eu acho que todas 

podem levar ao sagrado. (Idem). 

 

Estes relatos sobre o sagrado não permitem uma síntese fácil. As falas passam 

pela noção de que tudo é sagrado, pela religiosidade e espiritualidade como o sagrado, 

pela ideia de que o círculo e a consciência de quem forma esse círculo é o sagrado, ou 

então que o sagrado é a forma geométrica, é a forma de estar junto, é uma atividade da 

alma celebrada desde tempos imemoriais, o sagrado é a missão que as diferencia das 

folclóricas, é o modo de trabalhar em grupo da Fundação Findhorn, o sagrado depende 

da abertura para ser sentido na roda. Parece que não há um modo único para se referir ao 

sagrado nas DCSF. Apesar disso o movimento dessas Danças segue expandindo-se, 

aparentemente sem se preocupar com o uso do termo sagrado e sem um esforço para 

tentar defini-lo.  

 

2.12 - Uma visão panorâmica sobre as Danças Circulares Sagradas de Findhorn 

na atualidade 

 

Ter uma visão panorâmica das DCSF na atualidade é um grande desafio, pois elas 

espalham-se em células independentes, que se multiplicam a partir delas mesmas, sem 

um núcleo que as normatize e sem a institucionalização presente em outras formas de 

dança. 

Hoje as danças circulares estão vivas com grupos em praticamente todo o Brasil. Em constante 

movimento e formação, os grupos recebem a visita de inúmeros focalizadores estrangeiros, que 

vem ao Brasil para ministrarem workshops e cursos de danças. Além disso, muitas pessoas estão 

pesquisando, resgatando e coreografando danças brasileiras para a roda. O movimento cresce sem 

parar e criativamente, construindo identidade e estreitando laços nas muitas e diferentes rodas que 

já bailam por todo o Brasil (OSTETTO, 2006, p.94).  
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Encontramos diversas reportagens em revistas comerciais, blogs e sites (seria 

impossível lista-los aqui) que divulgam os eventos, porém se limitam a elencar os 

benefícios das DCSF e direcionar o leitor para os grupos em que podem ingressar. 

Há uma iniciativa no Brasil de congregar todos os focalizadores brasileiros e, 

posteriormente, os estrangeiros também, assim como os dançarinos, num site que 

pretende promover o encontro e a informação para os interessados, ou seja, como um 

ponto de encontro. Mas para cumprir sua função, voluntariamente, as pessoas teriam que 

se cadastrar e lá encontramos, no acesso realizado em 08 de março de 2013, 142 

focalizadores de grupos. Em 29 de junho de 2014 realizamos nova consulta e encontramos 

253 focalizadores cadastrados70. Sabemos que há muitos outros envolvidos em tal prática, 

assim como há diversos grupos não mencionados. Outra iniciativa de congregação está 

no jornal Grapevine, destinado ao Reino Unido, e que pretende reunir depoimentos e 

notícias sobre as DCSF. Sua circulação é restrita aos assinantes. 

Como estão as DCSF na atualidade? Considerando que esta pergunta pode ser 

mais bem respondida por Renata Ramos, pessoa que se tornou, além de referência dessas 

Danças, resource-person da Comunidade de Findhorn no Brasil, a autora entrevistou-a. 

Ela disse que 

No mundo, o Brasil está bastante avançado com as DCS, na tendência de Bernhard e Findhorn, do 

sagrado, do sentido de um desenvolvimento, de um centramento, de um encontro consigo. (...) Não 

dá pra ter noção de quantos grupos tem. Tem formação para ser focalizador pra todo lado. As 

pessoas passeiam por todas as rodas71. 

 

Ela relatou sobre a viagem que fez, em outubro de 2012, para a Inglaterra, para 

participar de um encontro de DCS. Ela foi convidada por Judy King, que chamou esse 

encontro de Back to our Roots, o retorno às nossas raízes. Sobre este encontro Renata 

Ramos disse: 

Que todas as pessoas que tiveram contato com o Bernhard, o contato direto, que saíram de 

Findhorn, estão ficando velhos. A primeira geração tá ficando velha. Eu sou segunda! Os que 

tiveram contato direto com ele, estavam todos lá. Foi lindo, lindo. Foram umas sessenta pessoas. 

Do Brasil estávamos eu e a Ana Lucia Costa, que mora na Inglaterra, minha amiga. E o que a Judy 

King acha? Ela esteve no Encontro Brasileiro de DCS, em 2012. Ela ficou encantadíssima com a 

expansão do Brasil. O Brasil pegou as DCS e fez disso uma prática palpável. (...) Então dentro de 

toda a realidade brasileira, de programas sociais, integração, inclusão social, educação, e etc., a 

DCS entra maravilhosamente bem. A Judy King percebeu isso. Ela chorou no Encontro Brasileiro. 

Num depoimento dela nesse Encontro ela diz que, se a Inglaterra tivesse feito isso há muito tempo 

atrás e não se encastelado na sua sabedoria, a DCS teria se espalhado de outra maneira. Por que o 

que está acontecendo? As DCS na Europa e na Inglaterra, especialmente na Inglaterra, estão 

morrendo. Porque os grupos não têm gente jovem como nós temos, não tem gente na educação ou 

escrevendo teses. Eles tiveram um “bum” numa época e depois diminuiu. Mas nós continuamos 

alimentando, discutindo, com abertura, com os encontros, os festivais. (...) Então, eu fui nesse 

                                                           
70Dança Circular. Disponível em: <www.dancacircular.com.br>. Acesso em 08 de mar. 2013. 
71 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 27 de fevereiro de 2013. 
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encontro. Eles estavam falando das raízes, foram quatro dias de encontro. Então no primeiro dia 

foram os mais próximos de Bernhard que falaram. Depois foi chegando, no sábado de manhã eu 

fiz uma apresentação das DCS no Brasil. E mostrei e falei da área da educação, da saúde, falei de 

como a gente cativa, não fica encastelado, nós vamos a campo, quantos parques e quantos eventos 

a gente faz pra cativar as pessoas, como nós fazemos, nós começamos das simples. Porque eles já 

entram com aquela postura oh, eu sei dançar! E não é o nosso caso. Nós oferecemos uma 

possibilidade de aprender a dançar também. (Idem). 

 

Além de nos contar sobre o auge das DCSF na atualidade estar no Brasil, Ramos 

mostrou que aqui as pessoas assumiram uma postura mais próxima dos leigos em dança, 

o que parece ter facilitado a expansão do movimento, além de intensa abertura em 

parques, praças e eventos diversos, que convida os iniciantes de todas as idades para 

ingressar nas DCS. 

Percebemos que, atualmente há uma grande expansão das DCSF, especialmente 

no Brasil, embora se perceba, pelo relato de Ramos, que em alguns lugares ela possa estar 

morrendo. Podemos até dizer que, atualmente, as DCSF estão mais presentes no Brasil 

do que em outros países. Para cá confluem focalizadores de outros países, dispostos a 

oferecer workshops diversos e são sempre bastante procurados pelos envolvidos com as 

DCSF. 

Perguntamos para Ramos, além do Brasil, onde as DCS estão ativas. E ela nos 

informou: 

Na Inglaterra, mas os grupos estão se tornando de idosos. Não tem vindo jovens, como aqui no 

Brasil. Na Alemanha, com Fridel Kloke e Maria-Gabriele Wosien. Itália. Portugal tá começando. 

EUA tem. Na Califórnia tem um pouco. Inglaterra tem por causa de Findhorn, na verdade a Grã 

Bretanha como um todo, englobando Irlanda, Inglaterra, Escócia e País de Gales. E Alemanha por 

causa de Gabriele, de Fridel Kloke e a Nanni Kloke na Holanda. (Idem). 

 

Embora as DCS estejam atualmente presentes nos lugares aqui citados podemos 

afirmar que, no presente momento, o local em que se encontram em franca expansão e 

onde os trabalhos sobre elas são publicados, é o Brasil. 

 

2.13 - Tendências e perspectivas futuras das Danças Circulares Sagradas de 

Findhorn 

 

Há diferentes tendências, atualmente, na DCSF no Brasil. Renata Ramos as 

caracteriza da seguinte maneira: 

Tem as pessoas que só gostam das tradicionais. Só veem o simbólico e só gostam daquelas, não 

gostam das coreografias novas. Realmente entre as novas tem muita coisa ruim. Eu incentivo a 

criação de coisas novas porque é o nosso momento. (...) Tem o grupo que só gosta das 

contemporâneas. E tem o grupo que gosta de tudo, como eu. Eu gosto das tradicionais, das étnicas. 

Tem culturas que o brasileiro não gosta. Não gostam das danças dos Bálcãs, que o ritmo é exigente, 

os passos são pequeninos. Tem pessoas que só querem as coisas simples. (Idem). 
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Existem, no Brasil, diferentes grupos que se denominam de DCS e em diferentes 

contextos. Também é possível perceber que há diferentes “tribos”, mas todas elas são 

pacíficas entre si. 

No Brasil atualmente tem várias tendências, no nosso grande caldeirão, tem várias tendências. Mas 

como a história do centro, da harmonização, da reverência, foi muito bem colocada, e eu me 

considero uma das pessoas pioneiras, além de Nazaré Paulista, por mais que você tenha diferentes 

grupos, eles têm o centro, o círculo, então algo da essência está por baixo de tudo isso. O que não 

pode é perder isso. (Idem). 

 

Isso supõe que, apesar das tendências diferentes nas escolhas das danças, o ritual 

da DCSF tem sido mantido. Sobre a coexistência desses diferentes grupos Ramos diz que 

São diferentes maneiras de trabalhar, mas, quando a gente tá na roda, deu a mão, dançou, é difícil 

as tribos ficarem muito separadas. Existe alguma coisa além. Nós conseguimos criar uma egrégora, 

um campo do sagrado. Já existe essa possibilidade de entrar nesse campo, se sentir bem, independe 

da sua tendência. (Idem). 

 

Mas eles estão, ou deveriam estar, conectados com o propósito inicial. Para Ramos 

... na educação, no mundo corporativo, eu vou com a mesma essência, mas daí eu falo a linguagem 

de cada um. Pode ficar menos no nível simbólico, no nível espiritual. A área da saúde vai puxar 

para a prevenção, para a saúde do idoso, etc., para o social, autoestima. Mas existe uma essência. 

(Idem). 

 

Considerando a possibilidade das DCS manterem seu foco inicial, ou seja, 

fundamentada na proposta nascida na Comunidade de Findhorn, Renata Ramos afirma 

que 

Tem muita gente fazendo DC e chamando tudo de DCS: dinâmica de grupo, cantiga de roda, várias 

coisas chamando como DCS. O que está acontecendo agora? Está sendo necessário chamar, não 

de uma metodologia Bernhard Wosien, mas diferenciar das tendências. A minha tendência, a 

minha maneira de trabalhar é dentro da linhagem de Bernhard Wosien e de Findhorn, de trabalhar 

o ser humano como um todo, o autodesenvolvimento, o centramento, uma pausa, etc. e tal. As 

pessoas têm usado DC pra tudo, mas às vezes, não é depreciando, não é tudo, são danças de roda, 

étnicas, folclóricas. (Idem). 

 

Sua preocupação aqui demonstrada aponta, não para a impossibilidade de levar 

DCSF para escolas, empresas, atividades sociais diversas, mas para a preocupação de que 

seu foco inicial no sagrado não se perca. Essa mesma preocupação é expressa por Frida 

Zalcman quando diz 

(...) as rodas, elas têm que preservar, na verdade, a intenção primeira do que ela veio fazer aqui. 

Ela é um instrumento. Ela é um instrumento de união, ela é um instrumento de reconhecimento, 

de crescimento, ela é um instrumento. (...) mas muitas pessoas eu acho que trabalham muito mais 

com a dança como um instrumento em si. Eu escolho a bioenergética para fazer isso, eu escolho 

chiatsu para aquilo, eu escolho a dança para, e deixo ela num lugar muito pequeno. Não enxergam 

que ela pode ser um pouco maior. Geralmente vai acontecer com pessoas que ainda estão na sua 

própria busca. (...) Eu não aguento uma roda em que eu vou só dançar por dançar. Eu me 

desconecto. E eu acho que qualquer dança você pode trazer um sagrado. (...) Acho que tá muito 

na intenção de como cada um vê a DCS. Eu achava, no início, quando eu entrei, que toda dança 

circular fosse sagrada, e aí aos poucos eu fui vendo que não. (...) Acho super louvável, por 

exemplo, tem pessoas que trabalham com empresas, com cadeirantes. É muito legal, mas aí o 
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instrumento maior não é a dança. A dança ela só é a ferramenta pra alcançar o que ela quer. E pra 

gente, pra mim, é diferente. A dança é a ferramenta e o instrumento. É dela que eu parto pra falar 

tudo o que eu tenho pra falar. É sutil a diferença72. 

 

Comentando sobre rodas que usam a DCS para trabalhar, por exemplo, a 

cooperação, Frida Zalcman lembra que isso é perfeitamente possível com as DCSF, mas, 

na sua visão, as DCSF não podem se encerrar nisso e devem sempre partir de um ponto, 

como, por exemplo, a importância da cooperação, para levar além, ou para aprofundar o 

conceito de cooperação. Ela alerta sobre pessoas que se esquecem de aprofundar o 

conceito. 

(...) esqueço de aprofundar o conceito de cooperação. Eu não faço as pessoas pensarem no que é 

realmente a cooperação. Porque eu dou uma dança pronta, montada, porque eu vou trabalhar 

cooperação, porque vamos dar as mãos. Então ela fica clichê. Eu preciso que as pessoas pensem, 

eu preciso que o sagrado seja o foco. Pode ser que não aconteça nada com ninguém, mas eu Frida, 

focalizadora, não conseguiria, porque na verdade quando eu estou fazendo isso, sou eu que estou 

buscando dentro de mim. Então eu não estou ali somente como um instrumento de vamos pra lá, 

vamos pra cá. (Idem). 

 

Diferenciando DCSF das demais danças em roda (étnicas, folclóricas) e de 

exercício circular com música, dinâmica de grupo, Ramos explica que na dinâmica de 

grupo falta uma intenção simbólica nos passos, falta um sentido maior, tornando-se 

apenas um movimento coletivo em roda que causa um sentimento de união. Na dinâmica 

de grupo não importa muito os passos ou o sentido simbólico dos movimentos.  

A gente adora a música brasileira. Colocou lá uma música linda e, sem dançar você já tá lá! 

Podendo dar as mãos e fazer qualquer movimento junto, pronto, já foi! Agora se tem uma dança 

ali, será que tem uma dança ali? Ou é só esse sentimento que nos trouxe?73 

 

Apesar de entender e valorizar a diferença entre DCSF e dança folclórica, Lucia 

Cordeiro comenta que nos festivais de danças folclóricas a vivência pode ser tão 

relacionada ao sagrado quanto aquela vivida nos grupos de DCS.  

Eu estive em Stockton, na Califórnia, em julho de 2012, num festival de folclore, o mais antigo 

dos EUA, tem 65 anos que acontece. E eles perguntam: o que é DCS? Porque o que eles fazem, o 

folclore que eles dançam, aquilo é tão forte, aquela pulsação é tão linda que é tão sagrado quanto. 

Quer dizer, a diferença é o nome, às vezes. Porque o clima que cria, a amizade, a fraternidade, é a 

mesma coisa. (Idem). 

 

Pensando nestas diferentes tendências, que podem levar a DCSF para contextos 

os mais variados, no Brasil, a preocupação recai sobre a possibilidade de banalização, 

dela se tornar apenas mais um item no rol de possibilidades disponíveis para consumo e 

entretenimento. Há o receio de que ela perca seu foco e a essência da proposta nascida 

                                                           
72 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 18 de dezembro de 2012. 
73 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 27 de fevereiro de 2013. 
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em Findhorn, com Bernard Wosien. Segundo Renata Ramos, pensando no futuro das 

DCSF,  

O Brasil pega, expande, tem euforia e banaliza. Corre o risco de perder essa essência. (...) Mas aí 

é que mora o perigo no Brasil. Vai para um outro lado que banaliza. Então a gente tem aqueles 

diversos festivais, parece uma rave de DC. Fica tudo na adrenalina, só.  Daí que mora a diferença 

da adrenalina e não do bem estar, da bliss, de onde faz bem. Então nós temos esse lado ruim, esse 

lado ruim do brasileiro. (Idem). 

 

Lucia Cordeiro comenta, achando muito positivo, que tem visto ultimamente na 

DCSF uma volta das danças indígenas. 

Primeiro tem que honrar o que é teu, primeiro honra a origem para depois honrar a diversidade. 

Acho que isso falta na nossa educação ainda muito colonialista. Nos últimos anos tenho visto um 

resgate das danças indígenas74. 

 

Como movimento, ele tende a permanecer livre e não institucionalizado. Embora 

algumas pessoas, como Frida Zalcman, achem que a DCS está se institucionalizando. 

Assim no Brasil, se eu fosse falar de Brasil, eu acho que as danças estão muito institucionalizadas. 

O que não quer dizer que a Dança Circular não possa ser seu trabalho, ganhar dinheiro, não estou 

falando disso. Mas eu estou falando que as rodas, elas têm que preservar, na verdade, a intenção 

primeira do que ela veio fazer aqui75. 

 

Para Renata Ramos a DCS não vai se institucionalizar. 

Não pode. Ela é muito livre, ela é muito solta. Ela não é uma Dança Senior, não é Dança da Paz 

Universal, que tem os mentores. Ela começou com as pessoas indo pra lá e pra cá e vai continuar 

assim. Agora onde vai dar isso, depende de cada um. (...) A DCS é aberta. Quem começa a 

professar uma crença só na DC não tá certo. É o corpo, é a respiração, é dar as mãos, é o olhar nos 

olhos, é o centramento, é a natureza. (...) Precisa cuidar do simbólico, cuidar de ter pessoas que 

continuem sempre com essa intenção, do respirar junto, de olhar pra dança não somente como 

adrenalina, não somente passos para aprender, mas em todos os níveis. (...) Quem está saindo 

destes grupos precisa cuidar. Não vai depender de mim. Pode ir lá para Israel, trazer danças de 

adrenalina, mas, quando trouxer para sua roda, tem que ter a postura, o respirar junto, o começo, 

meio e fim, a reflexão. Tudo isso é que vai fazer a diferença. Evitar dançar, dançar, dançar pelo 

dançar. (...) A pessoa tem que estar disposta a entrar, encontrar esse ponto aí. Esse ponto do 

sagrado, esse ponto em que você se encontra, esse ponto que te dá bem aventurança, em inglês 

tem a palavra bliss, que o Joseph Campbell usa na Jornada do Herói, quando a pessoa encontra a 

sua bliss, que é a sua missão de vida, quando ele encontra a missão da sua alma. Ele sente que é 

isso, é o ah! Acho que é onde mora o centro, o silêncio, o sagrado, a bliss, essa conexão que é 

difícil de falar76. 

 

Bernhard Wosien (2000) atento às constantes possibilidades de criação, assim se 

expressa a respeito da atenção que os focalizadores precisam ter para manter a conexão 

com o foco que fundamenta a DCS: 

Eu tentei pesquisar as leis cósmicas na arte da dança nas correntes de reminiscências e 

conhecimentos. Os elementos das épocas mágica, mítica, palaciana e outras, com suas variações 

de estilo, continuam a viver em nossos tempos e conduzem a novas criações. Com toda a pressão 

de se criar algo novo, o conhecimento dos mestres será convocado a não deixar romper o fio para 

as sabedorias! (p.31.) 

 

                                                           
74 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 16 de dezembro de 2012. 
75 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 18 de dezembro de 2012. 
76 Entrev.n.p.c.a.d.t. em 27 de fevereiro de 2013. 
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O desafio a que está sujeito o focalizador de DCSF, a partir da proposta de 

Bernhard Wosien, de trabalhar para que o “fio para as sabedorias” não se rompa é grande 

se observarmos que as DCSF parecem estar atadas ao gosto das pessoas que, ao 

participarem de múltiplos cursos, não necessariamente alinhados entre si, vão se tornando 

focalizadoras de DCSF. A percepção de que a DCSF corre o risco de perder sua 

identidade motiva a presente pesquisa. Nesse vale (quase) tudo o sagrado pode ser o único 

fator que ajuda a manter o foco na proposta originária da DCSF. Como será possível 

explanar no capítulo quatro, o sagrado supõe a existência do ritual e isso precisa estar 

claro na proposta da DCSF afim de que possa se perpetuar sem se diluir em excesso. 

Refletir sobre o futuro da DCSF é perceber que a dança e, por que não também a 

DCSF, jamais deixará de fazer parte da vida dos povos, como algo em perpétua resistência 

contra as unilateralidades. Cada época pode colocar uma roupagem e estilos diferentes, 

destacar elementos, mudar de contexto, mas ela estará sempre presente na vida dos povos 

da Terra, desempenhando sua função, sempre multifacetada. 

 

2.14 - Considerações intermediárias 

 

O ritual nas DCSF parece mais ou menos conhecido. Ele é conduzido pelo 

focalizador. Há a preparação de um centro e de um espaço propício. A reunião em círculo 

onde os membros se dão as mãos. A abertura do ritual com intenções, propósitos para a 

DCSF do dia. Depois dançar em círculo em torno do centro, intercalado mais ou menos 

com momentos de sintonizar, com as impressões e sensações. O fechamento com a 

intenção explícita de conexão com o centro (do círculo, de si mesmo, de todos juntos) e 

a intenção de envio de energias de cura, de paz, voltadas para o bem comum e destinadas 

a todo o planeta, ou a algum tema ou causa específica (para as crianças, para os idosos, 

por exemplo).  

Para além destes aspectos que descrevem seu funcionamento, o sagrado entre os 

adeptos da DCSF, tendo em vista o que foi exposto neste capítulo, parece ser um assunto 

nebuloso, com contornos imprecisos, mas o foco principal das DCSF. Para os envolvidos 

com a DCSF o sagrado aparece com referência aos passos da dança: é o significado 

atribuído aos passos relacionando-os com os movimentos do universo, é a reprodução do 

divino por meio de representações gráficas nos passos da dança, é construir na dança uma 

ordem que corresponde à ordem do cosmos. Ainda dentro do desenho da DCSF o sagrado 

aparece como a forma geométrica do círculo e do centro, e o estar todo mundo unido ao 
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centro. Outras referências ao sagrado parecem entendê-lo como um estado interno a ser 

atingido: é uma atividade de alma, é o retorno ao interno, é quando encontra a missão da 

sua alma, é trazer para a essência, é a conexão que é difícil de falar. Ou então o sagrado 

é citado como relativo a uma totalidade: é recuperar a totalidade, é a totalidade dos 

sentidos, é o oposto à fragmentação física, é o acesso à unidade, ao inteiro. Também 

apareceu como uma postura de reverência, algo que se faz como forma de expressão de 

gratidão e de celebração. Por fim, o sagrado foi citado como uma atividade de catalisar e 

expandir energias sutis, como algo que tira da rotina e faz enxergar de um modo novo, o 

espiritual, tudo. 

As Danças Circulares Sagradas de Findhorn têm algumas características que as 

distinguem das danças circulares dos povos em geral, conforme foi exposto. Nos 

encontros de DCSF as pessoas dançam coreografias de diferentes povos e épocas e isto é 

diferente de dançar as danças de um povo ou de uma época específica. Além disso, as 

diversas danças dos povos e as coreografadas na contemporaneidade aparecem juntas no 

mesmo ritual. Isto tem uma implicação: é possível que este formato tenha a ideia 

subliminar de que, para além das divisões geográficas, sócio-políticas e temporais, há a 

sociedade humana. Sobre este formato que junta diversas danças circulares num único 

encontro Rodrigues diz que “Quando se dança a dança de todos os povos, cria-se uma 

nova identidade cultural universal, onde se vivencia a ideia da Unidade do mundo” 

(RODRIGUES, 1998, p. 43). 

As DCSF se utilizam de danças que, em geral, sobreviveram longe dos centros 

urbanos, mas estão sendo praticadas nas cidades. Elas estão lado a lado com coreografias 

criadas para músicas tradicionais ou contemporâneas, embora as tradicionais sejam o 

mote principal das DCSF. Esta configuração é interessante ainda porque as DCSF se 

propõem à vivência do sagrado. Assim, tanto as danças dos campos e aldeias estão em 

outro lugar, como o sagrado não é assunto somente das igrejas. O lugar do sagrado na 

vida contemporânea ocidental e urbana tem se diversificado. 

Jung (1994, Vol. XII, §167) refletiu sobre a rotina dos centros urbanos ocidentais 

dizendo que não estão mais permeadas pela circularidade do templo, pela sinuosidade do 

caminhar peregrino, pela reunião em torno da fogueira e pelas demais formas 

circuambulatórias que tendem a marcar uma área sagrada, evocando transformação, 

relações amistosas e cooperativas. Mas, talvez as DCSF estejam ganhando o espaço 

urbano porque seus cidadãos estão sentindo a urgência de relações que alimentem a 

cooperação, a amizade, o cuidado com a própria saúde e o bem estar. Pesquisas 
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antropológicas apontam que a fragilidade humana frente aos animais é tão evidente que 

nossa espécie jamais teria se desenvolvido tanto se não tivéssemos desenvolvido a 

capacidade de se comunicar e laços de solidariedade (GUERRIERO, 2004). 

Parece que, nos centros urbanos ocidentais têm havido a necessidade de 

circuambulação, de fazer uma dança ritual, em torno de fatos significativos da vida 

individual e comunitária. Seja em círculo ou espiral, essa movimentação estabelece um 

centro ao qual cada componente está ligado. Carl Gustav Jung analisa (JUNG, 1983, Vol. 

XVIII/1, § 408 – 410; JUNG, 2002, Vol. IX/1, cap. XII e §564, 573, 651; JUNG, 1986, 

Vol. XI/4, §676, 677) comparativamente a presença desta circuambulação seja nos 

costumes populares, nos símbolos mandálicos presentes em sonhos, em ritos orientais e 

ocidentais, na arte ou na arquitetura. Ele chega à conclusão de que essa atividade visa à 

construção de uma área para o sagrado, de um recipiente transformativo que objetiva 

conter, acolher forças diversas e muitas vezes opostas, para realizar uma conjunção. Para 

Jung, geralmente, essas formas geométricas “não exprimem somente a ordem, como a 

criam também. É por isto que geralmente elas aparecem em épocas de desorientação 

psíquica, para compensar um estado caótico ou para formular experiências numinosas” 

(JUNG, 1984, Vol. VIII/3, §870). 
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3 - O sagrado e o ritual: alguns estudos clássicos e contemporâneos 

 

Neste capítulo apresentamos, na primeira parte e de modo breve, algumas das 

principais contribuições acadêmicas sobre o sagrado e o ritual a partir do século XX, com 

o intuito de situar as contribuições de Jung e de Rappaport, presentes no próximo capítulo. 

Na segunda parte, trazemos algumas das discussões sobre o contexto contemporâneo no 

que diz respeito ao sagrado e ao ritual, para que possamos levá-las em conta na análise 

destes fatores nas DCSF. 

 

3.1 - Alguns estudos clássicos sobre o sagrado 

 

Os debates epistemológicos sobre o sagrado se iniciaram na segunda metade do 

século XIX e a partir das primeiras décadas do século XX tal noção foi se tornando uma 

categoria cada vez mais complexa.  

A noção do sagrado é uma `descoberta´ da Ciência das Religiões Comparadas que surgiu em 

países como França, Alemanha, Inglaterra, na segunda metade do século XIX, como uma 

tentativa de estudar e comparar, em pé de igualdade, como produtos culturais, as diferentes 

religiões (FILORAMO, 1997). 

 

O empenho em estudar o ritual teve início na mesma época. Mas ele, por ser algo 

mais tangível, não gerou estudos de complexificação crescente. Ambos, o sagrado e o 

ritual, passaram a ser objetos de investigação científica nas então nascentes áreas do 

conhecimento. Debruçaram-se sobre o sagrado e sobre o ritual a sociologia, a 

antropologia, a psicologia, a etologia, a linguística, a história e a ciência da religião. Dada 

a complexidade gerada pelas características multifacetadas do sagrado nenhuma destas 

áreas e nenhum pesquisador isoladamente pode gabar-se de ter esgotado o assunto. 

Alguns estudos se tornaram clássicos em ciência da religião. Entre eles apontamos 

os de Émile Durkheim (1858-1917), Marcel Mauss (1872-1950), Roger Caillois (1913-

1978), René Girard (1923-), Max Weber (1864-1920), Rudolf Otto (1869-1937), Mircea 

Eliade (1907-1986) e Gerardus van der Leeuw (1890-1950). 

Para Émile Durkheim (2000) o sagrado é entendido como uma realidade que se 

origina na vida social. Tudo aquilo que viola as regras e leis, ou que ultrapassa o 

entendimento da ordem natural das coisas, ganha traços irracionais e se torna sobrenatural 

misterioso. A religião, para ele está na origem dos primeiros sistemas do pensar, assim, a 

ciência e a filosofia nasceram da religião. A religião criou conceitos fundamentais para o 

pensamento tais como espaço, tempo, lugar, quantidade, qualidade, relação etc. Para ele 
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o sagrado surgiu da vida em sociedade, com sua ciência de procurar entender as coisas. 

A origem da ideia do misterioso não está na vida primitiva, ou seja, não foi dada ao ser 

humano, foi criada a partir de suas teorias para explicar o mundo. O que o ser humano 

identifica como uma potência superior é a sociedade, seus valores e sua visão de mundo. 

Desta forma, o sagrado pode estar relacionado tanto aos objetos religiosos quanto 

qualquer elemento da vida social, em suas diferentes esferas. 

Para Max Weber (2006), o ser humano sempre precisou e esteve à procura de 

sentido e significado para sua existência e é isso o que busca na religião e no sentido do 

sagrado. Na religião procura a transcendência e a esperança, como também respostas aos 

problemas básicos da existência. Para ele, todas as concepções religiosas e, entre elas, o 

sagrado, são originadas nas sociedades e moldam as ações, formam a cultura e a estrutura 

das instituições. As religiões são fatores de mudança social e o protestantismo foi uma 

das forças para o surgimento da modernidade e seus valores. Os movimentos religiosos 

que atribuíram ao trabalho, à profissão e à inserção no mundo os fatores de salvação 

influenciaram significativamente o processo de racionalização religiosa e de 

desencantamento do mundo. A sociedade moderna e capitalista está sofrendo um 

processo irreversível de racionalização e desencantamento. 

Para Marcel Mauss, o sagrado depende de mana que lhe é atribuído. Ele afirma, 

com base nos estudos de Coddrington, que mana é uma noção mais claramente observável 

na Melanésia, mas que esta noção existe num certo número de sociedades (MAUSS, 

1974, P. 142). Conceitos análogos ao mana podem ser encontrados com as designações 

de numen, ka, orenda, axé, entre outras. Possui mana alguém ou alguma coisa que tem 

poder ou autoridade de agir magicamente. São pessoas que possuem uma condição que 

as diferencia dentro da sociedade, em geral características anormais. Tem mana alguém 

que foi reconhecido com esse poder pelo grupo social, portanto é uma construção social 

que qualifica coisas ou ações. Mauss escolhe entender mana como uma categoria do 

pensamento coletivo, pois, segundo ele, diminui com o progresso da civilização e varia 

em seu conteúdo conforme as necessidades sociais. Tanto mana como o sagrado são “uma 

espécie de categoria do pensamento coletivo que funda seus juízos, que impõe uma 

classificação das coisas, separando umas, unindo outras, estabelecendo linhas de 

influência ou limites de isolamento” (Ibid., p. 155). O juízo mágico é, para Mauss, uma 

necessidade social e é responsável por desencadear fenômenos de psicologia coletiva. A 

magia se utiliza de mana para realizar suas técnicas. Mana antecede a noção de sagrado 

e cria o vínculo social. 
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Roger Caillois (1988) aponta a oposição entre sagrado e profano e diz que o 

sagrado pode estar presente em qualquer coisa, que se torna reservada, de acesso restrito, 

a fim de não ser contaminada com o profano, que destrói sua potência. Caillois afirma 

que “o sagrado é sempre mais ou menos aquilo de que não nos aproximamos sem morrer” 

(Ibid., p.21). Apresenta-se causando fascinação independente de sua forma. Em sua forma 

elementar “o sagrado representa, pois, acima de tudo, uma energia perigosa, 

incompreensível, arduamente manejável, eminentemente eficaz” (Ibid., p.22). Mas, para 

Caillois o sagrado é uma propriedade introduzida em acréscimo ao real e ligado à 

manutenção da integridade social. O ser humano faz um esforço para evitar o 

envelhecimento da sociedade e, por meio do sagrado mantém o equilíbrio e o 

funcionamento do grupo social. 

Para René Girard (1990), o sagrado é a divinização da sociedade e do mártir, 

resultante de um ato violento. Para ele o desejo mimético, o desejo de ter o bem do outro, 

é inerente à natureza humana e possuir algo desejado aumenta o valor do bem. O outro 

com seus bens têm ingerência no querer e no sonhar dos que estão próximos. O desejo é 

a matriz da violência, pois alimenta um ódio progressivo e envolve a todos da 

comunidade, ameaçando a ordem social. Para a sobrevivência do grupo a solução é 

encontrar uma vítima que servirá de bode expiatório de todo o ódio social. Para ele quem 

produz o sagrado é o sacrifício, que também sacraliza a violência. A vítima é considerada 

como a fonte de todo o mal e se torna a causa de toda a paz posterior ao sacrifício. Esse 

sacrifício traz para a sociedade uma momentânea retomada do “paraíso perdido” e a 

divinização da vítima e do sacrifício pelos membros.  

Para Rudolf Otto (2007) a experiência religiosa é irredutível a outras experiências 

humanas, tendo seu status próprio. O coração dessa experiência é o sagrado e ele não 

pode ser reduzido à função social. O sagrado é uma categoria de interpretação e de 

avaliação presente no domínio religioso. Possui elementos racionais e irracionais que 

antecedem a percepção sensível, pois residem na razão pura e são uma predisposição 

original do ser humano. Racional é o que pode ser definido e esquematizado nas noções 

morais e no discurso doutrinário. Mas o irracional está presente ao redor do racional, 

numa esfera misteriosa e obscura, que foge não ao nosso sentir, mas ao nosso pensar 

conceitual, e que por isso ele chama de “o irracional” (Ibid., p. 98). Neste nível encontra-

se o numinoso, só acessível por meio de testemunhos. É uma predisposição não cognitiva 

possivelmente presente em todos os seres humanos, que possibilita e leva ao sentimento 

do numinoso. Esse sentimento possui sete características ou formas de apresentação: 1 - 
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o tremendum; 2 - o poder superior, majestas; 3 - o enérgico, orgé; 4 - o mistério, o 

completamente outro; 5 - o fascinans; 6 - o augustus, valor numinoso e o 7 - terrivelmente 

estranho. 

Gerardus van der Leeuw é considerado o fundador da fenomenologia da religião. 

Ele busca atingir a essência da religião, que para ele é a experiência do encontro com o 

sagrado, criador da cultura e da organização política e econômica. O ser humano não 

aceita simplesmente viver a vida que se apresenta. Ele procura o poder e quando não o 

encontra de maneira satisfatória, busca penetrar a vida de um poder que ele crê existir. 

Assim eleva a vida a um sentido mais profundo e amplo. O sagrado é essa relação com o 

poder vivido na experiência religiosa. (LEEUW, 1970 apud BELLO, 1998, p.109).  

Mircea Eliade (1992) busca compreender “o homo religiosus e apreender a 

mensagem histórica e trans histórica de que ele é portador” (RIES, 2008, p. 23), fazendo 

assim uma antropologia e uma hermenêutica do sagrado. Procura mostrar que o sagrado 

se manifesta na experiência religiosa, hierofania, portanto pode ser descrito. Ele é 

entendido como homogêneo em sua natureza e heterogêneo em suas formas de 

apresentação. Sua natureza e sua potência são de ordem diferente da ordem natural, um 

potencial transcendente. O sagrado é o completamente outro e transcende qualquer ente 

profano. Faz-se presente por meio da hierofania em lugares, momentos, pessoas, objetos, 

que estão envolvidos na manifestação do sagrado (ELIADE, 1992, p. 18). A hierofania 

significa uma ruptura ontológica expressa numa estrutura paradoxal, onde o temporal 

deixa transparecer o eterno e o ilimitado e na qual o sagrado e o profano coexistem. 

Assim, o sagrado entra ao alcance da experiência humana. O sagrado requer um espaço 

para manifestação e se apresenta para o homem moderno como uma das duas modalidades 

de ser no mundo, o sagrado e o profano. Eliade considera que o sagrado não é um estágio 

evolutivo na história da consciência, é um elemento que pertence à estrutura que forma a 

consciência (MARCHI, 2005, p.44). Para Eliade (1992) “a experiência do sagrado torna 

possível a `fundação do Mundo´” (p. 59) pois, por seu intermédio, o real se revela. Ele 

produz uma rotura de nível que abre a comunicação entre níveis cósmicos e cria um centro 

que permite a comunicação com o transcendente, assim como uma orientação no mundo 

terreno. 

Nos seus estudos comparados das religiões Eliade (2008) identificou algumas 

estruturas semelhantes que promovem hierofanias. Entre elas estão a manifestação de um 

centro produtor de sacralidade, a consagração do espaço tornando-o sagrado, a definição 

do espaço sagrado por meio do círculo e a constituição do tempo sagrado pelo ritual. 
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Tendo esta concepção de Eliade em mente é possível entender que o formato circular, 

com centro demarcado e a circum-ambulação, presentes nas danças circulares, sejam 

fatores que contribuem para a vivência numinosa. Eliade usa o método de comparação, 

que objetiva restituir a significação simbólica, promovendo a integração77. “Comparam-

se e confrontam-se duas expressões de um símbolo não para reduzi-las a uma expressão 

única, preexistente, mas para descobrir o processo graças ao qual uma estrutura é capaz 

de enriquecer suas significações” (ELIADE, 1999, p. 219). 

Nestes estudos é possível perceber que o sagrado é uma categoria do 

funcionamento social para Émile Durkheim, para Max Weber, para Marcel Mauss, para 

Roger Caillois, René Girard. Compreendendo o sagrado como predisposição humana, um 

aspecto da sua estrutura, temos Rudolf Otto, Mircea Eliade e, de certa forma, Gerardus 

van der Leeuw. Os autores que compreendem o sagrado como fruto da cultura e da 

sociedade atribuem a ele funções, considerando que ele está a serviço da sociedade e das 

necessidades de seus membros. Estes entendem que o sagrado surgiu como consequência 

da cultura, assim como as religiões. Uma posição bem diferente assume Rudolf Otto, e 

Mircea Eliade. Para eles o sagrado não pode ser reduzido à função social e a sua 

experiência levou ao surgimento das religiões. Como veremos no próximo capítulo, Carl 

Jung e Roy Rappaport, não se enquadram totalmente nem num polo e nem no outro e este 

foi um fator relevante para escolhê-los, pois entendemos que a visão deles é mais 

integradora. 

 

3.2 - Alguns estudos clássicos sobre o ritual 

 

Sobre o ritual há contribuições de diversos estudiosos do assunto. Escolhemos 

algumas ideias de Arnold Van Gennep (1873-1957), Victor Turner (1920-1983), Claude 

Rivière (1932-) e Aldo Natale Terrin (1941-) e que são a seguir apresentadas. 

Arnold Van Gennep (1978) estudou os rituais, em especial os de passagem. 

Utilizando-se de uma abordagem etnográfica comparativa, ele observou que havia uma 

sequência de fases que se mantinha presente: separação, limiar e incorporação. Ele mostra 

que todas as etapas da vida do ser humano são marcadas por ritos de passagem. Para 

Gennep, eles permitem não somente a transição para uma etapa seguinte como também 

                                                           
77 Na abordagem junguiana processo semelhante a esse é utilizado e chama-se amplificação. Ele permite 

comparar e colocar em analogia símbolos diversos a fim de conhecer mais sobre seu sentido. É oposto ao 

método redutivo que associa ao símbolo apenas a história pessoal (JUNG, Vol. XVIII/1, p. 77, §173). 
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representam a paulatina aceitação e participação na sociedade na qual o indivíduo está 

inserido. Os ritos estão presentes na vida individual e coletiva. 

Para os grupos, assim como para os indivíduos, viver é continuamente desagregar-se e 

reconstituir-se, mudar de estado e de forma, morrer e renascer. É agir e depois parar, esperar e 

repousar, para recomeçar em seguida a agir, porém de modo diferente. E sempre há novos 

limiares a atravessar, limiares do verão ou do inverno, da estação ou do ano, do mês ou da noite, 

limiar do nascimento, da adolescência ou da idade madura, limiar da velhice, limiar da morte e 

limiar da outra vida – para os que acreditam nela. (GENNEP, 1978, p.192.) 

 

Ao passar pelas fases de separação, limiar e incorporação, o participante é 

momentaneamente retirado dos pontos de referência que definem seu viver cotidiano, 

passa por uma experiência de suspensão tanto do passado quanto do futuro, fica entre 

categorias, portanto sem os atributos pelos quais se definia anteriormente. Chegando à 

fase final do ritual torna-se habilitado a assumir um novo papel, pois pode compreender 

a vida na comunidade por outro prisma, retornando para a realidade do dia a dia, porém 

nutrido das forças do ritual. A eficácia desse processo depende de ter sido vivido 

integralmente e de ser inserido numa sociedade que tem seus modos de funcionamento 

coerentes com seus rituais. 

Victor Turner (1974) descreve o ritual, em especial o de passagem, como também 

contendo fases. Após o afastamento dos participantes das condições, dos grupos e dos 

status que os definiam em sua cultura, entram no estado de liminaridade. Nele 

permanecem em suspensão, numa condição ambígua, ou seja, sem as classificações 

anteriores (Ibid., p. 117). Esse estado de distanciamento simbólico tanto da estrutura 

hierárquica quanto dos rótulos e papéis que antes ocupava na sociedade parece levar, 

segundo Turner, a um segundo estado, o de communitas. Nele se instala um estado de 

comunidade ou de comunhão entre membros do ritual, que se percebem como iguais entre 

si. Nesse estado há um reconhecimento da ligação humana pelo que há nela de essencial 

e isso se passa mesmo que alguns dentro do ritual tenham um papel distinto, um status 

concedido pelo próprio ritual. Esses também devem passar pelo ritual antes de serem 

empossados como líderes, para que as pendências anteriores sejam eliminadas. Eles 

devem atingir esse estado de igualdade para com todos, nem acima e nem abaixo, como 

fundamento para sua nova posição dentro do ritual. “A liminaridade implica que o alto 

não poderia ser alto sem que o baixo existisse, e quem está no alto deve experimentar o 

que significa estar embaixo” (Ibid., p. 119). O estado de communitas tem uma 

organização rudimentar e parece que este é o fator primordial para que os participantes 

fiquem expostos às forças do ritual, que levam a uma vivência de acesso a uma matriz 

ancestral, percebida como se fosse uma consciência mais abrangente, um nível sagrado 
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que permearia tudo e que precisaria ser acessado como condição para que os participantes 

assumam outros papéis na sociedade. Assim, a passagem pelo ritual envolve um 

renascimento. 

Claude Rivière (1997) concebe o rito como uma necessidade humana e dimensão 

dominante da vida individual e coletiva. Para ele, o rito e a sociedade estão imbricados 

de tal maneira que, assim como não há sociedade sem rito, não há rito sem sociedade. Ele 

entende que o rito não está originalmente vinculado à religião, mas está associado a fatos, 

momentos, carregados de valor e ele é que determina o modo pelo qual vai se expressar 

(Ibid., p. 27). “[O] rito envolvendo a ação concertada e padronizada dos membros do 

grupo ou sociedade, é por excelência o meio e a ocasião do reconhecimento mútuo. 

Apesar do aparente declínio das grandes religiões, o rito, representando por assim dizer a 

respiração da sociedade, não desapareceu” (MOTTA, 1997, p. 7). 

Para Rivière (1997) os ritos na comunidade urbana não têm seu foco na tradição 

ou no mito, mas nos indivíduos participantes do rito. Os ritos se renovam e surgem 

modalidades antes não existentes. Ele catalogou várias modalidades de ritos presentes na 

vida cotidiana e que ele chama de “ritos profanos”, já que não estão relacionados com o 

espaço litúrgico, embora contenham elementos religiosos (reverência, ritmo etc.). Um rito 

profano é aquele que não está vinculado a uma religião e nem ao imaginário religioso do 

praticante. Ele está fundamentado nos ritmos das atividades cotidianas e nas formas de 

convívio dos grupos. Rivière (Ibid.) analisa alguns exemplos de ritos profanos tais como: 

os jogos olímpicos, shows musicais, viagens, jogos, entre outros. 

O autor identifica na análise de outros autores sobre o rito alguns pontos em 

comum. São eles: o rito como sequencia temporal de ações, como conjunto de papéis a 

desempenhar, como estrutura teleológica dos valores, como meios simbólicos ordenados 

aos objetivos a serem realizados, como sistema de comunicação. Para o rito profano 

Rivière destaca seu fator de unificação e ordem social. Para ele o rito profano apresenta 

as seguintes características: um modo de interação, como marcação dos termos da 

diferença, como pedagogia de integração da cultura, como sinal de reconhecimento 

social, como via de derivação e transmutação pela violência no esporte, pela libido 

alimentar nas maneiras de estar à mesa, como valorização de certos atos cuja importância 

é sublinhada pelo rito. Estes são alguns dos possíveis elementos dos ritos profanos, mas 

que podem estar mesclados. 
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Para Rivière (1997, p. 105) os ritos profanos são uma revivescência das “crenças 

fortes”, mas estão menos ligados a elas do que à determinada cultura ou subcultura, 

entendida por ele como estilo de vida ou conjunto de valores e comportamentos. 

Nas sociedades contemporâneas que valorizam a consciência e a escolha, a implicação do 

indivíduo no social pelo rito parece limitada. Há oscilação entre momentos de fortes desejos 

fusionais e outros momentos em que o indivíduo reflexivo toma distância em relação ao cenário 

que, raramente, o compromete de forma completa, como em relação à ênfase da vivência ritual. É 

raro a autenticidade perder-se na efervescência. O não-dito crítico e o compromisso lateral resistem 

ao mito da fé total; além disso, os que hipervalorizam as adesões a crenças minimizam o controle 

individual das adesões intelectuais como a do registro afetivo (Ibid.). 

 

Este parece ser o modo mais frequente de participação no ritual na vida urbana 

das grandes cidades ocidentais, que dificulta a profundidade da vivência no ritual. Ao não 

entrar no ritual de modo aberto e disponível para a experiência nele tende a torná-lo uma 

teatralização ou um momento sem continuidade na vida cotidiana. 

Terrin (2004, p. 9) sugere que a nossa cultura contemporânea racionalista rejeita 

o rito, a ritualidade. Para ele, isso acontece porque o rito não se encerra no domínio da 

razão e, portanto, é considerado obsoleto. Apesar disso, nossa cultura estaria 

constantemente criando novos rituais (Ibid., p. 8). Eles estão presentes na vida diária, 

tanto religiosa quanto não religiosa (RIVIÈRE, 1997; TERRIN, 2004, p. 9). 

Terrin analisa a etimologia da palavra rito e sugere que o 

(...) rito coloca ordem, classifica, estabelece as prioridades, dá o sentido do que é importante e do 

que é secundário. O rito nos permite viver num mundo organizado e não caótico, permite-nos 

sentir em casa, num mundo que, do contrário, apresentar-se-ia para nós como hostil, violento, 

impossível. Se é verdade que o cosmo tem a força de opor-se ao caos, isso se deve ao rito e à sua 

força organizadora (2004, p.19). 

 

Para ele no rito há uma espécie de “hegemonia redentiva” do real e um resgate da 

desorganização que está sempre a ameaçar o mundo. “Essa hegemonia redentiva deve ser 

vista, pois, como uma consciência prática do mundo, pela qual a ação ritual é o primeiro 

momento de organização da experiência que fazemos do mundo” (Ibid., p. 157). 

A ação ritual antecede o pensamento e o discurso. 

Não é verdade que nós, antes de tudo, organizamos o nosso modo de pensar, temos ideias e depois, 

a partir das ideias, observamos e projetamos o mundo. Ao contrário, nós projetamos o mundo a 

partir dos nossos projetos, já existentes como modelos originários de ação, em blue-print, que não 

são modelos de pensamento, mas modelos e esquemas de comportamento. (...) [No rito] há uma 

espécie de estratégia exercida pela prioridade do gesto, da palavra, do ato comunicativo, estratégia 

que ensina, na origem, como estruturar o mundo e qual significado dar à experiência que a pessoa 

faz de si no mundo. (...) O rito é, por assim dizer, um esquema de ação que precede a própria 

formação da linguagem (Ibid., p. 162-163). 

 

O rito dá prioridade ao corpo e pensa através do corpo. Terrin (2004, p. 146) 

desenvolve a perspectiva de que o rito é conatural ao homem, ou seja, o homem tem uma 

relação fundamental com o mundo ritual, ele é seu “modelo de encarnação”. Ele se propõe 
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a mostrar que “o rito tem uma fundamental equivalência com a constituição mesma da 

pessoa humana no conjunto cultural” (Ibid., p. 156). 

Para Terrin, o rito é um momento que se exprime no nível comunitário num todo. 

Tem uma intenção metaempírica, destinada a unificar de maneira profunda a experiência 

do real. É um “voltar-se para o Outro ou, pelo menos, um sentir, através do estar e do 

fazer juntos `que o sentido do mundo está fora do mundo´” (TERRIN, 2004, p.35). 

Ele fala sobre a profundidade e abrangência do rito mostrando que é difícil ter 

uma definição essencial e fundamental dele (Ibid., p. 17). Segundo Terrin o rito abarca 

diversos âmbitos e pode ser interpretado segundo cada um deles. Tem uma realidade 

poliédrica, que se move numa oscilação contínua e dificilmente é entendido de maneira 

inequívoca e de uma forma correspondente à sua etimologia original. Ele "pode ser 

definido variadamente como conceito, como praxe, como processo, como ideologia, 

como experiência ou como função" (Id.). 

Para Terrin (2004), o rito não tem contornos definíveis e não é fácil distinguir ritos 

religiosos de ritos socioculturais. Ele é uma ação que visa uma “`pragmática 

transcendental´ ao tentar evitar, a todo custo, a `lógica do duplo pensamento´” (Ibid., p. 

12). Por seu intermédio a ação ritual reúne o pensar e o agir. “O rito assume, nesse sentido, 

um valor epistemológico: ensina a agir de maneira ordenada, para se pensar de maneira 

ordenada” (Id.). 

Terrin (2004, p. 24) pergunta como é possível identificar um rito. Para tanto, ele 

considera que um observador logo percebe que, no nível religioso, a expressão cultual 

comunitária é um ritual, “que essa ritualidade é um `trabalho´ e uma ação, não um 

pensamento ou um sistema de ideias” (Id.). Rito "é uma ação sagrada repetitiva, composta 

de um drómenon (ação) e de um legómenon (palavra, mito). Nele e na conjunção de 

palavra e ação se manifesta um agir 'holístico'” (Ibid., p.27). O rito pretende realizar o 

legómenon num jogo simbólico que considera indiscutível que alguma coisa está no lugar 

de outra. 

O autor (TERRIN, 2004, p.19-20) distingue entre rito, ritual, ritualizar, 

ritualização e ritualismo. Rito é uma ação realizada em determinado tempo e espaço. Uma 

ação diferente das ações da vida ordinária e se distingue do comportamento comum. 

Ritual, ainda de acordo com Terrin, é uma ideia geral, uma abstração, da qual o rito é uma 

instância específica, erroneamente usada para se referir ao rito. Ritualizar é tornar o agir 

formal e repetitivo. Ritualização é, em geral, empregado pelos etólogos para indicar o 

comportamento animal ou cultural, no qual as atividades são repetitivas. Ritualismo, 
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segundo Terrin (2004), é quando o ritualizar ganha uma entonação negativa, tornando-se 

um agir estereotipado e, em geral, esvaziado de qualquer conteúdo simbólico. Estas 

distinções servem para chamar a atenção sobre os diferentes modos pelos quais o ritual 

pode ser entendido, mas elas devem conter intersecções entre si e contornos móveis 

quando aplicadas ao fenômeno que se quer estudar. 

A partir dessas distinções, Terrin (Ibid., p.22) faz uma importante consideração 

ao apontar a tendência reducionista e deficiente, do ponto de vista histórico, que 

reconhece a ritualização profana como substituto suficiente dos ritos religiosos. A 

ritualização passa a ser entendida como um processo estendido e extensível a vários 

fenômenos análogos aos classicamente considerados religiosos. Sua crítica fundamenta-

se na constatação de que a ritualidade religiosa é paradigmática em relação a outras 

tipologias de ritualidade. 

Sabendo que os ritos podem ser classificados segundo diversos critérios, que 

geram diferentes tipologias de rito, Terrin (Ibid., p. 36) sugere que o principal é ficar com 

o pano de fundo dos diversos tipos de ritos que está no “sentimento criatural” de Otto. 

O rito, para Terrin, tem a necessidade de uma moldura, um limite, informando que 

é um rito. A moldura separa o rito do agir cotidiano e ordinário e possibilita transpor a 

realidade. O rito pode ser considerado como expressão de um intervalo, de uma pausa, 

nela não se foge do tempo, mas se detém o tempo com o tempo (Ibid., p. 248). O rito é 

um tempo simbólico, que foge do tempo normal e, ao mesmo tempo, coloca ritmo no 

tempo ordinário. O mundo do rito "permite tomar consciência de um tempo como de um 

presente que é 'interrompido' e 'modificado' através de um momento de suspense, de 

pausa, de espaço livre, esse espaço que defino justamente como 'pausa simbólica'" 

(TERRIN, 2004, p. 257). 

Para ele, pensando como Turner, a característica essencial do rito está na 

liminaridade, “nesse nível liminar está implicada também uma certa `suspensão´ do 

tempo. (...) O rito demonstra o lado lúdico e permissivo do tempo; a liberdade do ser, o 

seu simples poder ser como gratuidade, o seu poder criar uma pausa no mundo 

desacelerando os ritmos do tempo” (TERRIN, 2004, p. 259). 

Inspirando-se em Eliade, Terrin afirma que 

Encontrar-se ritualmente no centro do mundo significa viver o momento em que o tempo se 

regenera, em que está na sua plenitude e, portanto, não flui mais, não mais circula em volta. Mas 

assim o tempo perde sua força corrosiva, porque o seu fluir é ̀ detido´ pelo ̀ centro´, que é originário 

e imóvel, como era o tempo dos primórdios (Ibid., p. 210). 
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Falando sobre a liminaridade e o reconhecimento desse espaço intermediário que 

leva ao centro, Terrin critica a nossa sociedade levantando a hipótese de que ela 

(...) está à deriva, pois não sabe mais reconhecer `espaços diferentes´, porque tudo se torna igual e 

os lugares não falam, porquanto não caracterizam mais um ambiente e não circunscrevem mais 

uma realidade. Somente quem conhece onde é o limen sabe onde está o centro. Na insignificância 

e no achatamento dos espaços se dá o primeiro e mais grave achatamento do pensamento e da 

consciência (Ibid.). 

 

Apesar de colocar como importante a distinção entre rito e outras atividades da 

vida cotidiana, ele aposta no rito como jogo, com música e dança. Para ele, a atividade 

lúdico-expressiva é a melhor alternativa para captar o rito. O jogo está em consonância 

com a religião e o rito religioso. O jogo tem força criadora e origem sacral. Está ligado à 

comoção, participação intensa.   Comparando o rito com o jogo, Terrin enfatiza que o 

jogo é uma atividade livre, comporta um tempo e um espaço particulares, cria mundos 

particulares, cercados de mistério. 

Para ele,  

Sem querer contrapor o simbólico ao funcional, podemos afirmar que o rito é o simbólico em ação 

e, como tal, é também o lúdico, o que permanece dentro e fora das funcionalidades e dos 

utilitarismos, não por uma cumplicidade ou uma autocomplacência estética, mas porque, a partir 

do mundo, tende a projetar-se para fora do mundo. E toda projeção que saia do mundo torna-se 

inservível e indecifrável dentro dos esquemas mundanos (TERRIN, 2004, p. 63). 

 

O rito como o jogo, afirma Terrin, tem necessidade de lugares pré-dispostos e pré-

determinados, ou seja, o círculo mágico, a arena, o templo a igreja, o estádio, a mesa de 

jogo, entre outras. 

Trata-se de lugares particulares que servem para uma separação e um isolamento do cotidiano e 

da atividade normal, para dar a possibilidade de a pessoa mergulhar num outro mundo, num outro 

contexto, para criar, por assim dizer, um 'mundo possível' além daquele com que nos defrontamos 

na rotina diária (Ibid., p.174). 

 

O rito não dura indefinidamente, tal como o jogo, pode ser repetido, mas não dura 

indefinidamente: tem um tempo seu que deve ser respeitado porque foi retirado da 

normalidade. Terrin lembra que "é um tempo 'diferente', que cria cultura, experiência, 

comunidade, comunicação, e, pois, é um tempo que cria um evento" (Id.). 

Essa transposição comporta uma transformação psicológica, havendo uma 

mudança de estado de consciência e de fluxo. Para o termo fluxo Terrin atribui as 

seguintes características: no estado de fluxo a ação e a consciência se fundem, destruindo 

toda perspectiva dualista; "aquele que age está consciente das suas ações, mas não da 

consciência mesma. Uma outra concentração e a focalização sobre um aspecto limitado 

da realidade, têm como efeito excluir todas as outras coisas, exceto a experiência central" 
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(Ibid., p.185). A noção de fluxo é o oposto da consciência reflexiva, denota a sensação 

holística presente quando agimos num estado de envolvimento total. 

O modo de ver o rito em sua função lúdico-expressiva é, para Terrin, a modalidade 

capaz de recolher todos os significados e relançá-los em vista de um novo e mais aberto 

modo de compreender a ritualidade. Porém ele afirma que para além das interpretações 

“o rito é também outra coisa; está também alhures e cobre uma área que só poderia, hoje, 

ser redescoberta mediante a chegada de um novo senso de humanidade” (TERRIN, 2004, 

p. 64). 

Para ele o rito se expressa essencialmente pelo lúdico e pré-reflexivo, resolvendo-

se na experiência da supra experiência que antecipa e compreende o mundo, organizando-

o. Ele afirma que o gesto ritual visa chegar ao agir lúdico como único horizonte de 

compreensão do religioso (TERRIN, 2004, p. 159). 

Terrin comenta sobre as ideias de L. Frobenius. Para ele Frobenius deu início a 

reflexões que funcionavam como ponte entre o modo antropológico de compreensão do 

jogo e o modo religioso de entender o rito. Terrin diz que Frobenius reconhecia que o 

jogo era “a primeira fonte das águas subterrâneas de qualquer civilização e inspirador de 

qualquer grande força criadora, observando que no jogo existe a capacidade humana de 

entregar-se espiritualmente, e com pleno sentido de realidade, a um outro mundo 

fenomênico” (Ibid., p. 172). 

A música também é outro aspecto valorizado no rito para Terrin (p. 310). Ele 

lembra que a música é tão próxima da religião e do ritual porque ambas são orientadas, 

por sua própria natureza, a criar uma simpatia universal com o mundo, ao mesmo tempo 

em que essa simpatia é uma ultrapassagem do mundo (Ibid., p. 310). "Se, sobretudo na 

religião, compreende-se que o 'sentido do mundo está fora do mundo' (Wittgenstein), ou 

que há nele um sentido totalizante que supera, naturalmente, os significados particulares, 

a música surge como o meio expressivo mais eficaz para dizer esse indizível religioso" 

(Ibid.). 

Mas a música precisa adequar-se a estrutura simbólica do rito "para funcionar 

como seu apoio e seu comentário, e não uma divagação ou mesmo uma `di-versão´ ou 

arrombamento da sua substancialidade " (TERRIN, 2004, p. 311). A música e o canto 

para Terrin não tem a função de criar emoções, sua função "é comunicar através de 

emoções e não tanto de palavras" (Ibid., p. 312). As emoções não podem ser anônimas e 

indiscriminadas, mas orientadas e particulares. A  
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(...) dança concentraria em si a missão de uma totalidade expressivo-comunicativa que não precisa 

de mais nada e que exprime in toto e da maneira mais completa a pessoa humana como momento 

relacional, comunicativo, expressivo, onde até o conhecimento mais profundo acontece com o 

corpo e não com uma inteligência separada do contexto da realidade humana (Ibid., p. 341-342). 

 

No rito é como se as palavras fossem secundárias; "como se, no rito, nada mais 

existisse que o movimento do corpo e a expressividade do gesto, em chave espacial e 

comunicativa" (Ibid., p. 200). 

O espaço é sagrado, então, através da sua própria ordem e organização, e a criação é sagrada 

porque é o primeiro ato de organização e de estruturação do universo num todo ordenado e 

harmônico, em que as partes convergem para o todo e o todo é reencontrado em cada uma das 

partes (Ibid., p. 202.) 

 

Partindo de um caráter mitológico, Terrin apresenta Shiva do mito hindu que cria 

o mundo através da dança, pois esta faria a medida do espaço e traçaria a realização do 

mundo. Os “três passos de dança do deus Shiva são, por isso, exemplos emblemáticos. 

Postos na origem do mundo constituem a medição do espaço, os polos extremos dentro 

dos quais é possível a realização do mundo e, consequentemente, o verdadeiro ritmo da 

criação (TERRIN, 2004, p.  205). 

Terrin comenta que nos textos védicos o princípio está no movimento e não na 

palavra, como na bíblia. Mas é possível refletir que se na bíblia o princípio é o verbo, o 

verbo é justamente ação. 

Se é verdade que o mundo não tem substância e que tudo é relação e reciprocidade, conexão e 

tensão – como é considerado nos antigos textos védicos -, então é natural que Shiva, enquanto 

princípio criador, não `profere´ o mundo, mas o dança, e dançando cria a justa relação, estabelece 

a conexão entre macrocosmo (que é o universo) e o microcosmo (que é o homem) (Ibid.). 

 

Para o autor a dança é 

(...) para a maior parte dos historiadores, a primeira forma ritual, o primeiro rito, o primeiro culto, 

o primeiro êxtase frente ao mundo, a primeira interpretação da realidade do mundo a partir do 

próprio corpo e dos sentimentos mais originais, mais ligados ao corpo e a todo o comportamento 

humano. Nela há um entrelaçamento entre o corpo, o ambiente circundante, o movimento como 

inter-relação entre corpo e ambiente, como controle, e medida do espaço e, ao mesmo tempo, como 

harmonização do próprio corpo, segundo o modelo da harmonia do mundo. É assim que, na dança, 

associam-se a vivência do corpo e o imaginário espacial, formando uma única grande espiral 

dentro da qual se move todo o universo (Ibid., p. 206). 

 

A partir destas ideias Terrin define o rito como ordem cósmica que é repetida e 

re-expressa pelo gesto do sacerdote ou pelo movimento lépido daquele que dança. 

Recorre à história das religiões para lembrar que "o primeiro sacerdote foi o xamanista: 

alguém que possuía, como que por instinto, o dom de saber dançar" (Ibid.). 

Partindo da concepção oriental Terrin afirma que "Há uma dinâmica interna ao 

próprio rito que tende a criar ordem e a situar, de maneira apropriada, o mundo através 

de uma estruturação do ambiente. O rito, nesse sentido, é o espelho em que o microcosmo 
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lê o macrocosmo, e vice-versa" (Ibid., p. 207). Ele lembra que essa dinâmica tem uma 

repercussão essencial no corpo já que cria uma interação entre mundos, 

(...) que é essencial à percepção ordenada de si mesmo e do mundo, em vista da unidade da 

experiência que se torna, depois, critério fundamental de unificação do real. Pensamos, antes de 

tudo, através do nosso corpo e a primeira ordem do mundo é colocada através dos espaços, que 

temos, para distinguir nós mesmos do ambiente circundante (Id.). 
 

Ele sugere que o rito tem uma base natural e nasceu antes que o ser humano 

pudesse falar, como vivência integrada de corpo, ambiente, simultaneidade de sagrado e 

profano. No ritual, o gesto, a palavra, o movimento e a ação se unem trazendo uma 

concepção holística (Ibid., p. 319). A dança teria sido a primeira forma de ritual e a 

linguagem teria sua origem nele. 

O rito traduz a ação no mundo como uma ação orientada a esquecer o mundo, ou 

melhor, para sua trans-posição. O rito se expressa de forma a captar, com gestos e com 

sinais de variados tipos, que o mundo não é todo o mundo, porque há mundos possíveis 

e mundos simbólicos, que o rito tem necessidade de exibir. (Ibid., p.192). 

Assim o rito, justamente ao proporcionar a trans-posição do mundo ele é, para 

Terrin, um elemento de estruturação e organização do mundo, que organiza a consciência. 

Ele promove a simpatia universal, ou seja, aquela que “permite captar o mundo como 

uma totalidade e, ao mesmo tempo, recolhe o sentido do mundo num contexto onde 

transcendência e imanência formam um 'solo' estupendo e impensável, impossível de ser 

traduzido pela linguagem ordinária" (Ibid., p.311). 

Tendo em vista como estes estudiosos citados entendem o ritual percebemos que 

não há controvérsias no que diz respeito às contribuições do ritual para a vida em 

sociedade. Ele proporciona inclusão e participação (GENNEP), possibilita que sejam 

assumidos outros papéis (TURNER), permite a existência da sociedade, o 

reconhecimento mútuo, é fator de unificação e ordem social (RIVIÈRE), permite que se 

viva em um mundo organizado e não caótico (TERRIN). Terrin coloca o rito como 

fundador da sociedade, conatural ao ser humano e anterior ao pensamento e ao discurso. 

Como veremos no capítulo quatro, Jung e Rappaport também veem o ritual como 

propiciador de benefícios para o ser humano e a sociedade. Rappaport, assim como 

Terrin, vê o ritual como uma base natural da constituição do ser humano. Para ambos o 

ritual teria nascido numa época do desenvolvimento da espécie humana em que ainda não 

havia a fala. Mais do que servir para a sociedade, o ritual seria, para eles, o fundamento 

dela. Jung contribui com sua análise do ritual para a vida do indivíduo. Para ele, o ritual 

protege a vivência individual e direciona o fascínio para um alvo diferente do humano e 
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isso evita a massificação. Para Jung, o ritual presta um serviço para cada participante por 

ser um continente propício para a vivência do sagrado. 

Como o fenômeno que estamos pesquisando eclodiu na atualidade, a seguir 

trazemos algumas discussões sobre o sagrado e o ritual nos dias atuais. . 

 

3.3 – Sagrado e ritual: contexto contemporâneo 

 

Para Eliade (1999), o sagrado jamais foi abolido da vida do ser humano, tendo 

sobrevivido de modo camuflado, podendo assim retornar aos espaços do mundo moderno. 

Ele viu no horizonte a possibilidade de mudança na religiosidade ao afirmar que 

Não está excluída a possibilidade de nossa época passar para a posteridade como a primeira a 

redescobrir as `experiências religiosas difusas´, abolidas pelo triunfo do cristianismo. Não está 

excluída a possibilidade de que a atração exercida pelas atividades do inconsciente, que o interesse 

pelos mitos e pelos símbolos, que o entusiasmo pelo exótico, pelo primitivo, pelo arcaico, que os 

encontros com os `Outros´ com todos os sentimentos ambivalentes que eles implicam – não está 

excluída a possibilidade de que tudo isso seja visto um dia como um novo tipo de religiosidade 

(ELIADE, 1999, p. 4). 

 

Parece que falam sobre esse “novo tipo de religiosidade” autores contemporâneos 

cujas ideias a seguir tratamos. 

Segundo Claude Rivière (1997) a modernidade caracteriza-se por atividades cada 

vez menos orientadas pela motivação religiosa. Nesta sociedade formas de fascínio 

religioso são atribuídas a determinados objetos, ideais, personagens ou fenômenos. 

Falando sobre a modernidade técnica e sua relação com o sagrado, Brüseke (1999) 

afirma que o sagrado está bloqueado na sociedade atual, então ele aparece como 

sacralização, ou seja, o ser humano sacraliza coisas, momentos, objetos de consumo e 

hábitos adquiridos. “Nesse processo o sagrado entra na latência, enquanto o sacralizado 

ganha traços não organizados e até irracionais. A própria espontaneidade, contestando 

ritos sagrados de outrora, apresenta-se frequentemente de forma sacralizada e festejada” 

(Ibid., p.221). Para ele, no contexto atual, o sagrado tem se configurado apenas como 

sacralização, ou seja, é entendido apenas como fruto das próprias ações humanas, sem 

direcioná-las para algo transcendente, divinizando o ser humano.  

Para Rivière, a nossa época sacraliza a transcendência do poder, o mito do 

indivíduo, o mito do sexo, o mito do trabalho, o mito da ciência, o mito da mudança 

perpétua, entre outros. 

Um grande número de tais mitos faz apelo a um culto, manifestado por atitudes ritualizadas e 

constituído pelo conjunto dos sinais de deferência em relação às forças, poderes e valores que, 

supostamente, são superiores e transcendentes ao indivíduo. Os objetos, símbolos, 

comportamentos e ideias que fazem parte dos ritos profanos, são tão inquestionáveis quanto os dos 
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ritos religiosos e podem ter também um forte impacto afetivo e mobilizador (RIVIÈRE, 1997, p. 

37). 

 

Estes são, para Rivière, ritos profanos. Ele valoriza estes ritos e os considera como 

uma revivescência das “crenças fortes”, porém na sua forma profana estão mais ligados 

à cultura (estilo de vida, valores, comportamentos) do que às “crenças fortes” (Ibid., p. 

105). Afirma que a distinção entre eles e os ritos sagrados é instável. Pra ele o “campo do 

sagrado transborda bastante o campo do religioso (...) sem abranger toda a experiência 

social” (Ibid., p. 36). 

Considerando o modo de estar no mundo contemporâneo, Aufranc (2004) afirma 

que o polo espiritual tem sido negligenciado. Ela embasa-se na teoria de Jung e este 

compreende o funcionamento humano como fruto do dinamismo entre polaridades. Uma 

das polaridades é instinto de um lado e princípio espiritual (que também é um instinto a 

se realizar neste âmbito) do outro. Estes polos não são conflitantes, mas complementares. 

Porém, quando um deles perde o foco permanece inconsciente. Para ela na atualidade o 

polo que está carecendo de atenção é o espiritual. Este polo proporcionaria a noção de 

que fazemos parte de um todo e levaria a humildade, à cooperação, ao respeito pelo outro 

e permitiria encontrar sentido para a vida. Como consequência da não realização do polo 

espiritual estaríamos inclinados a preencher o vazio de sentido, a falta de contato com o 

sentido de unidade e totalidade, colocando a parte no lugar do todo. Isso estaria 

ocasionando a veneração da razão. A autora lembra a respeito da importância do resgate 

do polo oposto como movimento gerador de equilíbrio e que isso se faz necessário para 

a ampliação da consciência e para o reencontro de um sentido de ser no mundo e que este 

é o desafio da humanidade no momento atual. 

David Tacey (2004, p. 4) também concorda que estamos vivendo uma época onde 

impera o materialismo e o racionalismo. Isso, por sua vez, estaria impulsionando uma 

revolução espiritual, na qual as pessoas considerariam que o espírito deveria ser acessível 

a todos e todos poderiam decidir livremente o que pensar e como agir no que diz respeito 

à própria religiosidade, que poderia ser vivida em qualquer elemento ou situação do 

mundo. O autor adverte que a revolução espiritual não é sinônimo de Nova Era, que ele 

entende como movida pelo consumo e compromissada com o sistema, portanto, uma 

distorção do impulso espiritual. Aupers e Houtman (2007), Magnani (2000) e Terrin 

(2004) divergem desta sua avaliação sobre a Nova Era, como veremos mais adiante. 

Continuando sua discussão sobre a espiritualidade contemporânea, Tacey (2013), 

argumenta que no período moderno perdemos a dimensão cósmica da alma, seu poder de 
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ir além do indivíduo, de atingir a eternidade e entrelaçar-se com o todo de modo a tornar 

o universo uma teia viva e inteligente. Analisando a referência à alma em algumas 

tradições Tacey (2013) sublinha que nelas a alma era entendida como ultrapassando o 

indivíduo, incluindo o coletivo, toda a humanidade, a natureza e o cosmos. Ela era algo 

que não poderia ser encerrado dentro de fronteiras nítidas e nem nas construídas com a 

mentalidade moderna. Tacey argumenta que a perda deste âmbito coletivo da alma seria 

consequência do iluminismo intelectual, que encarcerou a alma dentro do indivíduo. Ele 

embasa seu pensamento afinado com a inclusão, no seio da psicologia junguiana, do 

conceito de anima mundi, recuperado por Jung, segundo o qual a alma não está dentro do 

ser humano, mas ela contém o ser humano. Assim a psique não pertence ao indivíduo, 

mas este é que pertence à alma do mundo. 

Tacey (2013) considera que, na atualidade, estamos vivendo um estágio do 

pensamento humano no qual, por meio da ciência, da filosofia e das psicologias pós 

modernas, estamos re-encantando o mundo. Nele a antiga concepção de mundo, antes da 

racionalidade desencantadora, retoma sua força. Porém, a valorização maior na atualidade 

estaria na força do natural e nem tanto do sobrenatural, transformando a relação do ser 

humano com seu entorno. Embora suas afirmações sejam vagas e, portanto, sujeitas a 

críticas, na continuidade delas, como veremos mais adiante, ele contribui com importante 

reflexão a respeito do sagrado na contemporaneidade.  

Ainda sobre a contemporaneidade, para Weber (1983, p. 99) a religião não ocupa 

mais o lugar organizador e gestor dos demais setores da sociedade, tais como a saúde e a 

educação, entre outros. Mas, segundo Fernandes (1995), apesar da religião ter saído deste 

lugar de supremacia, parece que estamos ultrapassando a época do materialismo e 

estamos nos encaminhando para uma época na qual as questões existenciais e relativas ao 

sagrado aparecem mescladas e mesmo identificadas com a busca pela realização pessoal, 

o cuidado com o corpo e a qualidade de vida. 

Fernandes (1995, p. 227) argumenta que na atualidade está havendo um processo 

geral de desinstitucionalização que afeta a família, a escola e a religião, com a perda da 

função socializadora das igrejas históricas. Para ele, o retorno do sagrado é polimorfo 

(Ibid., p. 228), com muitas modalidades e mecanismos diversos, e sobretudo tem se 

manifestado no sentido da busca do emotivo (Ibid., p. 230). 

Fernandes entende que atualmente estaríamos passando por um período em que o 

sagrado religioso está eclipsado e que outras ordens de sagrado estão pulverizadas. Então 

o sagrado aparece difuso na sociedade, tendo sido atribuído à natureza e à cosmicidade. 
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Anttonen (2000, p. 281) assinala que estão sendo inventadas novas formas não 

religiosas de sacralização que surgem relacionadas às ideologias políticas, às visões de 

mundo e estratégias de vida e que se constituem como atividades e processos de 

significação dados por sistemas de crenças, sejam elas religiosas, nacionais ou 

ideológicas. Para ele, isso tem se dado ao mesmo tempo que o número de pessoas não 

afiliadas à religião tem crescido na Europa e que nos países protestantes as velhas 

estruturas religiosas estão se dessacralizando. 

Segundo Troeltsch, comentado por Lísias N. Negrão (2009, p.114), a religiosidade 

eclesiástica estaria em crise já no início do século XX, mas não vai desaparecer. 

Sua crise adviria do repúdio ao autoritarismo eclesiástico no moderno mundo cristão, tanto no 

católico como no protestante, devido sobretudo à preocupação com a realidade imanente trazida 

pela modernidade e ao individualismo e pluralismo de ideias que a caracterizam. O mundo 

moderno não mais seria compatível com absolutismos religiosos e monopólios (NEGRÃO, 2009, 

p. 115). 

 

Troeltsch formulou o conceito, segundo Negrão (Id.), de um terceiro tipo, 

diferente de igreja e de seita: o conceito de religião mística. Ela seria típica da 

modernidade e caracterizada por uma 

(...) religiosidade antiinstitucional que extravasa as fronteiras da igreja, não radicalmente 

racionalizada, já que é mística, e não ascética, porém individualizada e com fortes tendências 

sincréticas e pluralistas. (...) Não seria homogênea uma vez que, além dos elementos cristãos, ou 

seja, uma fé cristã interiorizada calcada na convicção da revelação divina pessoalizada, abrigaria 

elementos de tradições espíritas, orientais e esotéricas com ela sincretizados, além de elementos 

panteístas e estéticos (Id.). 

 

Entre as contribuições de Troeltsch para Negrão (2009) está a concepção de fluxo 

histórico segundo um movimento pendular, com períodos de alto e baixo fervor religioso, 

portanto para Troeltsch a religião eclesiástica pode vir a ressurgir como forma de reação 

contra a crescente individualização religiosa. 

Colin Campbell, segundo Negrão (2009, p. 117), considera que as tendências 

apontadas por Troeltsch foram confirmadas e considera os anos de 1960 como marco 

histórico do recrudescimento eclesiástico e uma orientalização do ocidente, caracterizada 

pela substituição da tradicional teodicéia ocidental, baseada na crença em um Deus 

transcendente e pessoal, de atitude religiosa ascética e salvacionista, por uma visão 

oriental de um Deus imanente e impessoal, e em atitudes religiosas místicas não 

salvacionistas, mas de auto aperfeiçoamento ou auto deificação. 

Para Negrão, as concepções da nova espiritualidade, que, segundo ele, caminham 

para a hegemonia no mundo pós-moderno, reúnem elementos progressistas e científicos 
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contemporâneos e se solidarizam com movimentos ambientalistas e ecológicos. Suas 

concepções são 

(...) monistas (postulam a unidade entre homem e natureza, entre o espiritual e o físico, e entre 

mente e corpo) (...) implicando uma visão que leva a aceitação de um relativismo religioso em 

relação a todas as formas específicas de crenças e ao polimorfismo, na qual a verdade de todas as 

religiões é reconhecida (...). De igual forma, tem uma afinidade com sistemas filosóficos idealistas 

e metafísicos. Opõe-se ao materialismo e ao racionalismo intramundano, mas isso não conduz à 

condenação do secular ao qual adere seletivamente (NEGRÃO, 2009, p. 117). 

 

Segundo Resende (2004, p. 28), estamos vivendo uma época de desvinculação de 

antigos laços, de desfiliação e de pertenças sociais e culturais opcionais, revisáveis e de 

vínculos apenas experimentais. Para ele, a diminuição de militantes parece estar 

acontecendo em diversos campos da sociedade ocidental, entre eles o religioso; cresceu 

a oferta religiosa e também o número dos que se declaram sem-religião; os intelectuais 

estão menos hostis com a atitude religiosa; a secularização, que previa o fim da religião, 

enganou-se e até nem é mais tão oposta à religião. Resende (2004) considera que estamos 

vivendo uma época de reencantamento do mundo. 

Moura Carvalho & Steil (2008) afirmam que a atualidade está marcada pelas 

“práticas do cultivo de si” e delas fazem parte tanto o cuidado do corpo, da alma, como o 

cultivo do ambiente. Estão reunidas ou afinadas entre si a ideia holística de saúde, que 

envolve exercícios físicos, mentais e espirituais e a ideia de hábitos ecológicos relativos 

ao cuidado com o planeta. 

Desta forma hábitos ecológicos de cuidado responsável para com o ambiente e a natureza passam 

a fazer parte de sistemas de crenças religiosas que visam situar o sujeito no mundo, na sociedade 

e na natureza, e ao mesmo tempo de uma experiência do sagrado no sentido de que a reconexão 

com a natureza passa a fazer parte de um sistema de crenças ecológicas” (MOURA CARVALHO 

& STEIL, 2008, p. 289). 

 

Para Moura Carvalho e Steil, mesmo que o cultivo de si e do ambiente nem sempre 

estejam presentes nas práticas da mesma pessoa, estamos vivendo uma época em que esta 

relação é considerada com frequência, levando a processos complementares que 

desembocam na sacralização da natureza e na “naturalização” do sagrado. 

Para Meslin (1992), no campo religioso, os discursos atuais têm valorizado a 

experiência pessoal, que tem sido, por vezes, considerada mais verdadeira que um 

conhecimento reflexivo e conceitual. Meslin (1992, p. 8) considera que atualmente existe 

uma tendência para valorizar o vivido, como reação a um positivismo racionalizante. Na 

sua visão, essa ênfase também foi desenvolvida pelas teorias psicológicas que explicaram 

que, para se apropriar do real, é necessário experimentar e sentir (Ibid., p. 87). Então, a 

palavra experiência teria deixado de significar o resultado de esforços intelectuais para 
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compreender algo. Os sentidos passaram a ser os materiais do conhecimento verdadeiro 

e que depois a razão poderia transformar, adaptar. 

Meslin (Ibid., p. 83) assinala que o sagrado  

(...) é cada vez menos uma qualidade, um estatuto particular concedido a pessoas ou a coisas e 

reconhecido pela maior parte; ele tende a se tornar uma experiência subjetiva do indivíduo que se 

abre para outra coisa diferente dele mesmo e que pode ser a defesa das espécies animais em via de 

extinção, a ecologia, a defesa dos prisioneiros (MESLIN, 1992, p. 83). 

 

Assim, para ele o sagrado pode ser encontrado em numerosas possibilidades da 

vida moderna. Isso tem sido favorável à experiência religiosa, entendida como a 

experiência de um poder misterioso e divino. Ela é, no seu entender, a intuição do 

universo, do uno e do todo, “uma captação do Infinito divino, do eterno no mortal” (Ibid., 

p. 94). É fruto do “sentimento espontâneo, pessoal, nascido do mais profundo da alma 

individual e que é absolutamente diferente e desligado de qualquer elemento intelectual” 

(Id.). É um instante fugidio porque a reflexão separa novamente o sujeito desta união. 

Apoiando-se em Colin Campbell, Moura Carvalho & Steil (2008, p. 291) 

entendem que as “práticas do cultivo de si” estão relacionadas a certo “espírito do tempo”, 

ou seja, estão em sintonia com as transformações no conceito de religião na 

contemporaneidade e que desloca a transcendência para a imanência. Para eles isso dá 

lugar para as práticas que visam a experiência de energias. Eles a chamam de religiões do 

self. Nelas as certificações das verdades não advêm das instituições religiosas clássicas, 

mas da experiência vivida. O sagrado não estaria dissociado da saúde do planeta e do 

indivíduo. 

Moura Carvalho & Steil (2008) percorrem as contribuições seminais da filosofia, 

da antropologia e da psicologia para captar este “espírito do tempo” e chegam às 

contribuições de Rappaport no que se refere à sua análise do papel do númeno como 

experiência originária da humanidade e que teria possibilitado a experiência de alteridade. 

Sugerem que o espírito do tempo seria caracterizado por uma busca recorrente da 

experiência íntima do sagrado no seu momento de integração dos aspectos discursivos e 

não discursivos da experiência humana. 

Bellah (1991, p. 44) compreende que a menor adesão às religiões não tem sido 

efeito da secularização, mas do processo evolutivo que promove a progressiva aceitação 

de que cada indivíduo deve indagar suas próprias soluções últimas e que a maioria das 

igrejas podem fornecer circunstâncias favoráveis para levar a cabo sua resolução, sem 

impor um marco pré-fabricado de respostas. 
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A atitude religiosidade moderna, segundo Negrão (2008, p. 129), é ativa, embora 

individual. Ela acontece no recolhimento e envolve rezas, leituras de textos sagrados, 

mantras, incensos, florais. Alguns vão à igreja para rezar quando ela está vazia. Nossa 

Senhora é identificada também como a Grande Mãe ancestral. A exaltação dos sentidos 

voltada para o contato com o cosmos e a emoção diante da estética também pertencem a 

este novo modo de religiosidade. Ele inclui as ciências ocultas, as filosofias, com objetivo 

de harmonizar-se com a natureza e buscar equilíbrio emocional e saúde, recuperando 

energias. 

Negrão (2008) busca ideias de Campbell e de Troeltsch para falar sobre a 

contemporaneidade. Apesar deles não serem autores contemporâneos é interessante 

observar como são ideias que parecem condizer com o momento presente. Na análise de 

Campbell, segundo Negrão (2008, p. 117), a atitude religiosa moderna não estaria 

ocorrendo devido à influência direta da religiosidade oriental, mas sim devido as 

mudanças no cenário ocidental pós-moderno, no qual as concepções de minorias 

religiosas, por estarem mais compatíveis com as transformações, vão ganhando 

importância. Para Troeltsch, segundo Negrão (2008), a concepção da unidade entre 

homem e natureza, entre o espiritual e o físico e entre mente e corpo, será hegemônica no 

novo milênio, levando à aceitação do relativismo religioso, que desembocaria no 

reconhecimento da verdade de todas as religiões. Esta nova maneira de viver a 

religiosidade também tende a combater o materialismo e o racionalismo, sem condenar 

as conquistas do mundo secular, mas as acolhendo seletivamente. 

Dentro dessa nova espiritualidade cabem expressões religiosas concretas as mais diversas: além 

das influências orientais hinduístas e budistas, desde o neopaganismo (as culturas pagãs europeias, 

helênica, druídica, nórdica, céltica) até povos primitivos americanos (tribos indígenas nativas, as 

culturas asteca e maia), numa referência, nestes dois últimos casos, antes ao próprio passado e ao 

arcaico ocidental que ao Oriente. Mas cabem também referências modernas, com afinidades com 

elementos progressistas e científicos contemporâneos, e mesmo com movimentos ambientalistas 

e ecológicos, tal como ocorre nos circuitos de tipo Nova Era. Além, é claro, de influências 

provindas de tradições cristãs reinterpretadas (NEGRÃO, 2008, p. 118). 

 

No Brasil atual as religiões não se restringem mais às igrejas, seguindo a tendência 

de transformação presente no mundo ocidental. As pessoas estão mais disponíveis para 

conhecer, participar e viver experiências religiosas de diferentes tipos, já que todas são 

vistas como igualmente boas e alternativas para o mesmo Deus (Ibid., p. 129). 

A partir do exposto até aqui parece que a vivência do sagrado e do ritual 

encontram, no contexto contemporâneo ocidental, o excesso de materialismo, 

consumismo e racionalismo, que ganham, por vezes, a conotação de algo transcendente, 

manifesto por atitudes religiosas. Parece haver um processo de diminuição da 



113 
 

institucionalização no modo de ser religioso. Uma época em que cada pessoa pode 

escolher nenhuma ou várias opções para o seu modo de vivenciar a religião. Quando fica 

neste plano do indivíduo, o sagrado pode deixar de ser vivido como interligação com tudo 

e com todos. Mas estaria surgindo uma nova espiritualidade que une homem e natureza, 

espírito e físico, na qual o sagrado se apresenta de maneira pulverizada, polimorfa, 

atribuído à natureza e ao cosmos, com ênfase na busca do emotivo, na realização pessoal, 

no cuidado com o corpo e na qualidade de vida. A experiência do sagrado parece que tem 

sido valorizada como algo vivido, no interior da subjetividade de cada um, e não como o 

resultado de esforços intelectuais para compreender algo. 

 

3.3.1 - A Nova Era 

 

Considerando o contexto abordado nos itens anteriores e tendo em vista que a 

Fundação Findhorn é o berço das Danças Circulares Sagradas e é considerada uma das 

pioneiras do movimento da Nova Era78 e para David Spangler, o centro dela (RAMIRES, 

2013), julgamos relevante trazer alguns estudos a esse respeito. 

Analisando as formas do sagrado na modernidade tardia e embasando-se em 

sociólogos contemporâneos, Stef Aupers e Dick Houtman (2007) apontam a popularidade 

crescente da Nova Era, do Paganismo, Wicca e semelhantes. Para eles, estamos assistindo 

ao surgimento de uma “sociedade mística” a partir do final do século XX. Para estes 

autores, a espiritualidade ou Nova Era é uma doutrina que pressupõe que o sagrado não 

pode ser encontrado "lá fora", como o Deus pessoal transcendente do cristianismo, mas 

sim "aqui dentro” do indivíduo. Ela considera que, residindo nas camadas mais profundas 

da psique, o “superior” ou “profundo” é sagrado e representa a essência do ser. Na 

espiritualidade ou Nova Era acredita-se estar intimamente ligado a uma força universal 

ou energia que invade e conecta "todos", isto é, natureza, sociedade e o cosmos e revela-

se através dos sentimentos, das intuições e das experiências. Esta espiritualidade propõe 

seguir o próprio coração e fazer aquilo que sente que é bom, abstendo-se do que sente que 

é mau. Portanto a Nova Era, na visão deles, tem como denominador comum, a “auto-

espiritualidade”, encontrado na multiplicidade de crenças, rituais e práticas espirituais.  

Levando isto em consideração Aupers e Houtman discordam que a Nova Era seja 

um “supermercado espiritual” e uma coleção aparentemente incoerente de ideias 

                                                           
78 Afirmação encontrada no site http://www.triom.com.br/estudos/tag/findhorn/. Acesso em 02 set. 
2013.  
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espirituais e práticas de saúde holística, conforme estaria sendo tratada na literatura 

científica sociológica, na avaliação deles. Para eles, este seria um discurso dominante 

sobre a Nova Era, mas que ela deveria ser considerada como uma diferenciação estrutural 

na modernidade tardia. 

Os mesmos autores descrevem duas principais características desta doutrina 

espiritual: o "perenialismo" e a "bricolagem". De acordo com o perenialismo, todas as 

tradições religiosas contêm a mesma verdade esotérica, ou seja, a presença de um núcleo 

sagrado nas camadas mais profundas delas. Seus participantes falam de um "eu superior" 

(derivado de Teosofia de Blavatsky), de uma "faísca divina" (a partir de Gnosticismo 

antigo), de um "estado Búdico" (a partir de Budismo), de uma "criança interna" (a partir 

de Psicologia Humanista). O mesmo encontra-se em vocabulários cristãos tais como o 

ego interno ou "alma". O perenialismo motiva à floração de vários vocabulários porque 

rejeita firmemente a ideia de que existe uma tradição superior a todas as outras. 

Em vez de se manter em conformidade com uma determinada tradição religiosa, 

os adeptos da Nova Era optam pela bricolagem: combinam elementos de diferentes 

tradições em pacotes de significados que "parecem bons" pessoalmente. A conformidade 

com uma tradição religiosa é rejeitada, porque isto pressupõe submeter a sabedoria 

interior a uma autoridade externa e isso é um pecado imperdoável contra o imperativo da 

obediência a “auto-espiritualidade” e ao tornar-se "quem realmente se é". 

Nessa bricolagem, para Queiroz (1996) o ser humano “viaja à vontade, de um 

planeta a outro, sem constrangimento, porque sua participação é branda, desprovida do 

antigo sentido de filiação e engajamento. Tudo é a curto prazo” (p. 19). Esta doutrina teria 

perdido seu rótulo de Nova Era na década de 80, porque, segundo Queiroz, estas pessoas 

têm uma ideia de religião como algo próprio e independente de movimentos, inclusive o 

da Nova Era. 

Stef Aupers e Dick Houtman (2007) também dizem que a alegação de que a 

espiritualidade contemporânea é fragmentada e incoerente é errada ainda por outra razão. 

A cultura da Nova Era, da década de 60, vem de uma tradição de origem esotérica ou 

hermética. Esta tradição tem suas origens no renascimento, quando ele começou com a 

tradução do chamado Corpus Hermeticum, que oferecia uma síntese das tradições muito 

mais antigas como o Gnosticismo e o Neo-Platonismo. A ênfase da Nova Era para a 

importância vital dos sentimentos, das intuições e das experiências para orientar o 

caminho pessoal de salvação se origina, para eles, no esoterismo. 
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 No Brasil, a espiritualidade contemporânea, ou Nova Era, tem seu embasamento, 

segundo Fortis (1997), nas sociedades iniciáticas aqui presentes pelo menos desde o 

século XVIII. Ele relata, a partir de sua pesquisa, a presença da Maçonaria, da Sociedade 

Teosófica, da Sociedade Brasileira de Eubiose, da Rosacruz Amorc, da Rosacruz Áurea, 

do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, da Sociedade Antroposófica, todas 

em atividade no Brasil influenciando o panorama Nova Era. 

Para Stef Aupers e Dick Houtman (2007), antes de se tornar mais claramente 

visível e influente como cultura "Nova Era", a tradição esotérica sofreu uma série de 

transformações significativas, das quais a mais importante foi a incorporação do 

pensamento oriental e da psicologia ocidental, na virada do século XIX e XX. Os autores 

apontam como principais figuras na adoção do pensamento oriental: Helena Blavatsky 

(1831-1891), fundadora da Sociedade Teosófica (1875), os chamados 

"transcendentalistas americanos" (de quem Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, é 

provavelmente o mais conhecido), e "beatniks" americanos, como Jack Kerouac, Alan 

Watts e Allen Ginsberg, na década de 1950 e 1960. 

Stef Aupers e Dick Houtman (Op. cit.) concluem que, apesar de seu 

individualismo acentuado, sua aparência fragmentada e o mercado de estrutura 

descentralizada, a doutrina unificadora da Nova Era da autoespiritualidade tem suas raízes 

no esoterismo Ocidental. É muito difícil descartá-la, segundo os autores, como "nenhuma 

religião verdadeira". Como religião da modernidade ela implica uma sacralização coletiva 

e o reforço dos ideais modernos de liberdade individual e da autenticidade pessoal e cada 

vez mais chega a permear o domínio público. 

Antes de Stef Aupers e Dick Houtman (2007), Magnani (2000) chegou a 

conclusões bastante semelhantes a respeito da espiritualidade ou Nova Era. Para Magnani 

a Nova Era não é um mero produto da efervescência da contracultura, mas em contato 

com ela atingiu um público maior. 

Magnani, considerando que procurou afastar-se do senso comum e dos 

estereótipos que afirmam que o movimento Nova Era não passa de uma bricolage de 

crenças, práticas, objetos de consumo e ritos sem qualquer estrutura ou princípio a não 

ser a arbitrária decisão de cada adepto de fazer seu próprio mix, ele analisou a 

heterogeneidade das práticas reunidas no conjunto sob a denominação Nova Era e, para 

identificar as diferenças, agrupou-as num quadro com cinco diferentes categorias: as 

sociedades iniciáticas, os centros integrados, os centros especializados, os espaços 

individualizados e pontos de venda. 
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Analisou se haveria e quais seriam os princípios doutrinários comuns e identificou 

algumas fontes. Uma delas é a de origem oriental. A contribuição mais significativa desta 

fonte seria, segundo Magnani (2000, p. 37) a ideia de imanência. 

Diferentemente da crença judaico cristã ocidental em um Deus pessoal e transcendente, a Nova 

Era recupera a visão de um princípio superior ou divino, mas não separado do mundo e do homem. 

Esta escolha tem como consequência a perspectiva holística, segundo a qual o todo e as partes se 

integram. Isso implica a não divisão entre corpo, mente e espírito, a substituição das ideias de 

pecado e culpa pela busca do auto aprimoramento e uma importância dada mais ao conhecimento 

interior do que a verdades reveladas (Ibid., p. 38). 

 

Apesar da ideia da imanência ser identificada com vertentes vindas do oriente, 

Magnani lembra que no ocidente esta ideia também tem suas raízes nas correntes 

gnósticas dos primórdios do cristianismo e corresponde a “centelha divina” que estaria 

presente no âmago do ser humano. 

Outra fonte da Nova Era identificada por Magnani são as sociedades iniciáticas 

ou esotéricas consideradas depositárias “de uma sabedoria universal, uma filosofia 

perene, fruto de uma longa e ininterrupta tradição elaborada à margem dos sistemas 

filosóficos ou religiosos dominantes” (2000, p. 38). Uma terceira fonte por ele 

identificada são os sistemas xamânicos e cosmologias indígenas, de onde a Nova Era teria 

retirado a ideia de valorização e sacralização da natureza na qual todos os seres participam 

de um mesmo movimento cósmico, vertente que combina com movimentos ecológicos. 

Magnani entende que os conteúdos do sistema Nova Era são articulados e 

vivenciados sem a presença de uma autoridade central, seu caráter é autônomo, aberto e 

não dogmático. A presença de mestres é mais frequente nas sociedades iniciáticas e nos 

demais contextos da abordagem Nova Era é comum a figura do “facilitador”, do 

“focalizador”, “canalizador”, “orientador”, já que o mestre reside dentro de cada um. No 

contexto das DCSF a denominação usada é focalizador. Isto parece condizer com sua 

localização dentro da classificação de Magnani não como uma sociedade iniciática, mas 

como um centro integrado ou especializado e, dependendo de seu modo de condução, 

como um produto vendido nos postos de venda da Nova Era. Segundo Magnani (2000) o 

fenômeno da Nova Era está relacionado às mudanças relativas ao comportamento e 

práticas religiosas contemporâneas, embora não possa ser chamado de uma nova religião. 

Apesar disso, está inserido neste campo porque apresenta novos modos de expressar o 

sentimento religioso. A Nova Era inclui, favorece e desenvolve a religiosidade, possui 

ritos e celebrações, incorpora o elemento espiritualidade. Ela aparece relacionada a certas 

características contemporâneas tais como “o individualismo, o descrédito nas instituições 

e ideologias e o retraimento da esfera pública em favor do âmbito privado” (p. 40). Mas 
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ele credita importância também à cultura psicológica desenvolvida na classe média a 

partir dos anos 70, fruto da difusão de teorias e métodos psicoterapêuticos e de terapias 

corporais, que teriam levado a busca pelo autoconhecimento e a sacralização do mundo 

interior e exterior.  

No que se refere à “gramática” da Nova Era, Magnani identificou uma relação que 

poderia ser esquematizada como um triângulo. Numa ponta está o indivíduo, na outra a 

comunidade e na terceira a totalidade (ou de onde tudo emanou e para onde tende o 

indivíduo). 

A história da humanidade não seria se não a longa caminhada, matizada pelas idiossincrasias de 

cada cultura para restabelecer o contato pleno do múltiplo com o uno, o que só é possível porque 

aquele sempre foi parte deste último. (...) O modelo imaginado como ideal, portanto, supõe o 

indivíduo tomado em sua integralidade (corpo/mente/espírito), que pertence a uma comunidade 

harmônica e se aperfeiçoa em seu seio, ambos imersos e integrados numa realidade mais inclusiva 

e total, da qual é preciso tomar consciência (Ibid., p. 44). 

 

Ele conclui que a Nova Era não pode ser chamada de uma bricolagem arbitrária e 

sem estrutura já que ela tem uma gramática própria, congrega pessoas com mesma visão 

de mundo (a ideia de totalidade e interdependência, a valorização de vivências no interior 

de comunidades), mesmo sistema de valores, modos e estilo de vida identificáveis e tem 

funcionamento articulado em redes. 

Considerando como características do contexto atual a fragmentação, 

desagregação e especialização, Terrin (2004, p. 400) vê no movimento Nova Era a 

consciência da necessidade de uma totalidade de significado. Para ele, a visão ecológica 

sobre o rito, que coloca os ritos em relação uns com os outros, em harmonia com a 

natureza e com o ambiente, tão característico do movimento Nova Era, pode ser favorável 

à presença de um princípio organizador, próprio do rito, e oposto ao princípio da 

relatividade, que a tudo fragmenta. A visão integradora que o rito proporciona por meio 

da ação, que mantém o corpo presente e a vivência expressiva, pode desenvolver uma 

visão holística. Para o autor este é o rumo almejado para a pós-modernidade e o futuro do 

rito. Os  

(...) ritos `elaboram´ o sentido religioso, como experiência originária da totalidade. E, quando essa 

totalidade de sentido ameaça romper-se, o rito (...) exerce uma função ainda maior: mantém a 

relação com o corpo, com os códigos sensoriais e com o ambiente circundante, e por meio desse 

laço primitivo é capaz de impelir a recriar o todo do significado e de retomar soberanamente a 

visão `holística´ por detrás de qualquer possível fragmentação (TERRIN, 2004, p. 421).  

 

Tacey (1998b), objetivando diferenciar a proposta junguiana da Nova Era, como 

percebe que tem sido associada, como se fosse uma continuidade da psicologia de Jung 

acessível a um público maior, contrapõe-se às análises positivas sobre a Nova Era. Ele a 
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vê como submetida aos interesses comerciais e sem coerência com nenhuma posição 

filosófica. Dela Tacey tem a elogiar apenas seu caráter desafiador da ortodoxia religiosa 

ocidental, em busca de novas interpretações do espírito humano. Para ele, a Nova Era é 

uma compensação ao patriarcado ocidental, expressando-se pela via do princípio 

feminino reprimido, um movimento popular e das massas em busca da recuperação da 

espiritualidade, do corpo, da sexualidade, da natureza e do desejo. Tacey lembra que Jung 

não idealizaria nenhum movimento compensatório, justamente porque expressa um lado 

apenas da totalidade de qualquer aspecto. “Qualquer movimento coletivo que se identifica 

com um processo arquetípico não vai, virtualmente por definição, entrar em acordo com 

o gosto junguiano, que está baseado na ética e estética da individuação” (TACEY, 1998b). 

O processo de individuação, lembra Tacey, passa necessariamente pelo 

desenvolvimento da capacidade de não se identificar com a psique coletiva, de tornar-se 

consciente de si mesmo.  

Tacey enxerga limitações no movimento Nova Era e a primeira delas é a tendência 

para legitimar o consumismo, o hedonismo, o materialismo e o narcisismo que ele vê 

como atitudes que já são existentes na cultura ocidental. 

A Nova Era não oferece uma crítica da sociedade, mas simplesmente mitologiza e mistifica as 

coisas que já nos preocupam. Assim, em uma sociedade ocidental encharcada de sexo e obsedada 

com o corpo, a Nova Era propõe `sexo sagrado´ e argumenta que o corpo é `o templo da alma´. 

Em uma sociedade governada por desejos materiais e gratificação instantânea, a Nova Era propõe 

uma crença vitalística em `energia verde´, vê riqueza como um símbolo de `opulência espiritual´ 

(numa reversão da moralidade judeu-cristã), e considera `relaxamento profundo´ como uma busca 

sagrada (revertendo a santificação cristã de trabalho e fadiga) (TACEY, 1998b). 

 

A segunda limitação que Tacey (1998b) vê no movimento Nova Era refere-se à 

postura intensa e unilateralmente otimista a respeito da capacidade humana, sem limites, 

de obter mudança social e individual por meio de dispositivos e técnicas que não 

requerem disciplina, esforço ou sofrimento. Isso se revela, segundo Tacey (1998b) pela 

busca incessante de experiências de pico, no modo de evitar os estados depressivos ou 

baixos. Essa “defesa contra a escuridão” levaria Jung a “duvidar da autenticidade desta 

assim chamada `espiritualidade´ se ela está projetada meramente para prover gratificação 

instantânea para o ego” (TACEY, 1998b). 

Considerando que a Nova Era não contém somente aspectos luminosos, mas 

também os sombrios e examinando estes últimos, Bishop (1991) viu no holismo idealista 

da Nova Era a possibilidade de identificar sua sombra, que na sua interpretação é a 

fragmentação. 

A humanidade parece estar presa na armadilha de seus próprios sonhos de unidade. Pavor 

injustificado do caos, da fragmentação e da perda de identidade são complementados por medo de 
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ficar preso na armadilha, sufocado e aprisionado. A teia da vida, a rede ecológica, evocam esses 

medos (BISHOP, 1991, p. 144). 

 

Para Tacey (1998b), a Nova Era tem ainda uma terceira limitação: sua atitude de 

se opor ao dualismo ocidental, postulando uma cosmologia da totalidade que ela entende 

como óbvia, já que todas as coisas são iguais, são uma só e mesma coisa em seus múltiplos 

aspectos da verdade única. Tacey explica que isso é limitante porque Jung viu no 

desenvolvimento humano dois tipos de totalidade. Uma totalidade pré- consciente, de 

onde nasceria a consciência. 

Nesta unidade primordial, os pares de opostos estão fundidos, não porque foram unidos em uma 

totalidade maior, mas porque ainda não foram diferenciados uns de outros. Tudo é `um´ porque os 

`muitos´, e os conflitantes pares de opostos que constituem os muitos, ainda não foram trazidos à 

existência (TACEY, 1998b).  

 

Esta primeira totalidade é sinônimo de inconsciência, aparece simbolizada pelo 

paraíso original de onde todos teríamos vindo, está relacionada ao arquétipo da Grande 

Mãe e ao retorno regressivo à unidade primeva. A busca desse estado revela a dificuldade 

de “aceitar as tensões e estresses da existência consciente” (TACEY, 1998b). 

A outra totalidade, explica Tacey, Jung percebeu como resultado do processo de 

individuação, no qual a consciência uma vez desenvolvida e, portanto polarizada em 

relação a uma totalidade, toma consciência da totalidade e a ela se reúne numa unidade 

relativa. 

Se a primeira totalidade pode ser paralelizada com o Éden ou o Paraíso, a segunda totalidade, 

recuperada, pode ser comparada com a Nova Jerusalém de Blake. Se a primeira totalidade é 

infantil, e ligada com o `sentimento oceânico´ de Freud, a segunda é um estado mais elevado de 

consciência, governada não pela Mãe, mas pelo arquétipo do self (TACEY, 1998b). 

 

Para Tacey a Nova Era advoga a primeira totalidade e por isso a psicologia de 

Jung é contrária a ela. Ela é “não-junguiana ou anti-junguiana em vários importantes 

aspectos” (TACEY, 1998b). 

Para Jung (1991) no modo unilateral, no qual a consciência se considera portadora 

unicamente do bem e manifesta somente propósitos idealísticos, está faltando o 

desenvolvimento da consciência da própria totalidade. Ele defendeu o valor do 

desenvolvimento da consciência individual como antídoto contra o mal. Para tanto é 

necessário o autoconhecimento da própria totalidade e isso implica conhecer o quanto se 

é capaz de fazer o mal a fim de evitar iludir a si mesmo e aos outros. 

Para Jung precisamos  

(...) deixar de sucumbir a qualquer coisa, inclusive ao bem. Um `bem´ ao qual sucumbimos perde 

seu caráter ético. Não que ele contenha, em si, qualquer mal, mas porque sucumbir a ele pode 

trazer consequências nocivas. Qualquer forma de vício é nociva, quer se trate de narcóticos, de 

álcool, de morfina ou de idealismo. (...) Precisamos perceber que bem e mal representam um 
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julgamento. Em vista da falsidade de todos os julgamentos humanos, não podemos acreditar que 

sempre julgaremos de modo correto. Podemos, com muita facilidade, ser vítimas de um 

julgamento equivocado (JUNG, 1991, p. 193). 

 

Precisamos nos tornar uma totalidade sem nada suprimir, nem mesmo a 

consciência das trevas em si próprio. O mal do nosso tempo é, para Jung, fruto do 

crescimento da arrogância da consciência, que passou a se considerar a realizadora dos 

maiores feitos e esqueceu-se da própria sombra, tendo perdido, portanto, a noção de 

totalidade. Assim o ser humano perdeu a ideia do além, da transcendência e com ela a 

visão de totalidade. 

Mas Tacey concorda que há pontos comuns entre a teoria de Jung e a Nova Era e 

podem ser assim resumidos: ambas veem que a religiosidade humana não pode ser contida 

somente nas instituições religiosas, ambas veem na experiência religiosa individual a 

autoridade maior, ambas exploram fontes religiosas que ultrapassam o cristianismo, 

ambas estão interessadas em gnose, alquimia e tradições contemplativas orientais, ambas 

veem a humanidade direcionada para um futuro que ainda tem que ser compreendido, 

ambas colocam como foco a busca da totalidade e enfatizam a experiência de um Deus 

imanente. 

Consideramos que Tacey faz uma análise da Nova Era, com a qual a DCSF 

seguramente tem laços, apoiando-se apenas em estereótipos e discursos dominantes sobre 

ela, sem uma análise mais acurada de sua gramática ou sua estrutura, como fazem Aupers 

e Houtman (2007), Magnani (2000) e Terrin (2004). Apesar disto, sua crítica a respeito 

da importância da consciência no trabalho rumo à segunda totalidade é considerada no 

tratamento do sentido da experiência do sagrado, conforme veremos no capítulo seguinte.   

 

3.4 - Considerações intermediárias 

 

Em uma breve exposição sobre algumas das principais contribuições acadêmicas 

sobre o sagrado a partir do século XX foi possível localizar duas posições tidas como 

dispares: por um lado o sagrado é entendido como fruto da cultura e da vida em sociedade 

e, por outro, como predisposição humana, um aspecto da sua estrutura. Os autores citados 

entendem que o ritual traz benefícios para o ser humano e para a sociedade. Como 

veremos no próximo capítulo, as propostas de Jung e de Rappaport consideram o sagrado 

e o ritual tanto como pertencentes à estrutura do humano, como propiciadores da cultura 
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e desenvolvimento da sociedade. Eles também valorizam o ritual tanto para o indivíduo, 

como para a cultura. 

A vivência do sagrado e do ritual enfrentam, na contemporaneidade, o excesso de 

materialismo, consumismo e racionalismo. Mas estaria surgindo uma nova 

espiritualidade, uma “religião mística”, uma revolução espiritual, conforme alguns termos 

usados pelos autores citados, caracterizada, entre outros aspectos, pela valorização do 

sagrado vivido, da “auto-espiritualidade”, foco do movimento Nova Era. Este movimento 

parece ter aspectos positivos e negativos, enfatizados por diferentes autores. Diversas 

características da Nova Era podem ser identificadas nas Danças Circulares Sagradas de 

Findhorn, tais como: a concepção de que todos os povos com suas danças compõem a 

diversidade do uno, todas as religiões e culturas percebidas como facetas da mesma 

verdade, o propósito de produzir e enviar energias positivas, a não filiação e o livre 

trânsito entre os grupos, a ideia de que todos e tudo estão ligados por uma força universal 

ou energia, a presença do focalizador, o interesse pela saúde integrada com movimentos 

ecológicos e voltados para a qualidade de vida, em comunhão com o sagrado, entre outras. 

Mas os aspectos negativos da Nova Era, em especial a unilateralidade no positivo e a 

tendência a se constituir como um produto de consumo, também parecem estar presentes 

em alguma medida nas DCSF. Porém este levantamento serviu para percebermos que a 

afinidade do funcionamento das DCSF com as tendências contemporâneas relativas ao 

modo de ser religioso pode ser um fator que incentive e facilite sua expansão, mas, em 

contrapartida, também foi possível perceber que o papel da consciência na vivência do 

sagrado, conforme discutido no próximo capítulo, ganha importância capital justamente 

pela tendência contemporânea de confundir a consciência com a totalidade psíquica. Isso 

significa que o ego tem sido visto como se ele fosse capaz de tudo transformar, bastando 

apenas sua intenção. Como poderemos ver este estado é inflado e impede a relação com 

a totalidade, propiciadora da vivência do sagrado. 
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4 – O sagrado e o ritual sob o enfoque de Carl G. Jung e Roy A. Rappaport 

 

Dois estudiosos do campo religioso têm contribuições sobre o sagrado e o ritual 

que julgamos como significativas para serem exploradas e consideradas na presente 

pesquisa e serviram de suportes teóricos para ela. São eles: Carl Gustav Jung e Roy 

Abraham Rappaport.  

 

4.1 - Carl Gustav Jung 

Jung (1875-1961) médico psiquiatra suíço, foi um dos mais influentes pensadores 

do século XX e pode ser considerado alguém a ser mais amplamente e profundamente 

conhecido no século XXI. 

Ele foi fortemente influenciado pelo Romantismo, pelas ideias de Immanuel Kant 

e também pela mitologia e antropologia. Contribuiu para o estabelecimento da psicologia 

como área do conhecimento e fundou a psicologia analítica. Escreveu mais de vinte 

volumes que compõem sua obra e outros textos não publicados e que, segundo 

Shamdasani (2011, p. 30), ainda poderiam compor mais uns seis volumes. Sua obra pode 

ser compreendida para além de uma teoria e método de tratamento de pessoas com 

queixas psicológicas. Neste sentido, ela não se restringe à psicologia como área do 

conhecimento e tem interface com outros campos do saber. Na presente pesquisa algumas 

de suas ideias são colocadas ao lado das ideias do antropólogo Rappaport. Vejamos um 

pouco sobre o diálogo entre Jung e a antropologia. 

Segundo Oliveira “a obra de Jung possui parca influência declarada no campo da 

Antropologia. Embora Jung e suas ideias tenham contribuído para alguns trabalhos e 

ideias de antropólogos de certo renome, estes nunca chegaram a declarar tal influência” 

(OLIVEIRA, 2011). 

Oliveira procura responder por qual motivo há uma grande separação, ou 

distanciamento entre psicologia analítica e antropologia. Embasando-se em Shamdasani, 

ele afirma que, na mesma época que Jung estava analisando os povos ditos primitivos, 

Franz Boas, na antropologia, publicou suas ideias sobre o etnocentrismo, que iam contra 

os princípios evolutivos presentes na maioria dos estudos antropológicos até então. 

O Etnocentrismo foi definido e criticado pela Antropologia Moderna como uma maneira de olhar 

uma outra cultura tendo como referencial a sua própria cultura e todas as consequências 

decorrentes disso. Essa ideia surgiu como uma reação da Antropologia ao paradigma 

Evolucionista, pensamento marcadamente influenciado pelo Darwinismo. Essa era uma época em 

que os movimentos higienistas e de classificação da qualidade e valor das raças estavam ganhando 

um grande espaço político-social em todo o mundo (OLIVEIRA, [2011]).  
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Outro fato desfavorável, segundo o mesmo autor, para o relacionamento de Jung 

com a antropologia pós Boas, foi Jung ter citado diversas vezes Gustav Le Bon, não tanto 

como antropólogo, mas como um psicólogo das massas, um evolucionista que escreveu 

sobre raças que julgou como superiores e inferiores. Além de Gustav Le Bon, Jung não 

somente citou as ideias de Lévy-Brühl (“categorias da imaginação”, suas ideias sobre a 

mentalidade primitiva pré-lógica), mas também usou e defendeu a proposição a respeito 

da participation mystique (SHAMDASANI, 2011, p. 265). Também fez uso das ideias de 

Adolf Bastian (JUNG, Vol. IX/1, 2002, § 89), indicando que ele teria contribuído para a 

noção de arquétipo pela sua proposição a respeito das “ideias originais”. Bastian foi 

atacado pela antropologia da época com argumentos contra a universalidade dos motivos 

míticos e a explicação relativa à migração. Mas Jung defendeu as ideias de Bastian, 

acusando os antropólogos de não poder reconhecer a universalidade de certos temas 

devido aos estudos compartimentalizados e mostrando que sabia que sua teoria ia contra 

a visão reinante na antropologia. 

Em 1940, Jung afirmou que a falta de reconhecimento dada à universalidade dos motivos míticos 

era devida à compartimentalização das disciplinas e à hipótese da migração, e que era em virtude 

desses fatores que as ideias de Bastian tinham tido pouco sucesso em seu tempo. O que estava 

faltando então eram as `premissas psicológicas necessárias´. Por conseguinte, ele estava ciente de 

que sua teoria contrariava a posição oficial da ortodoxia antropológica, contexto em que suas ideias 

teriam sido vistas como uma reversão ao `obsoleto´ Bastian” (SHAMDASANI, 2011, p. 251). 

 

Portanto, conforme já foi dito, isso lhe custou o afastamento da antropologia79, 

que a partir de então seguia alinhada com as ideias de Boas. Na antropologia Jung foi 

apresentado como eurocêntrico, preconceituoso e baseado em ideias ultrapassadas. 

Para a antropologia os novos estudos de Boas levaram ao seu avanço e ao avanço 

do relativismo cultural, com a maior consideração para com a diversidade étnica e sua 

preservação. Por outro lado, dificultou os estudos comparativos e relativos ao que há de 

universal, foco de Jung e, posteriormente, foco de Rappaport. 

Embora acusado de evolucionista e etnocêntrico, Jung mostrou-se muito próximo 

dos povos que estudou, numa postura que contraria as acusações que recebeu. Quando 

escreveu sobre a “mentalidade primitiva” é possível interpretar sua fala como 

preconceituosa, mas também é possível ler essa referência ao “primitivo” como àquilo 

que é arcaico ou original. A obra de Jung não pode ser reduzida a essas críticas. Suas 

                                                           
79 Jung também foi “exilado” da psicanálise nascente na época, por ter proposto a ampliação do conceito 
de inconsciente e o entendimento da libido como uma energia psíquica não presa ao conteúdo, podendo 
se manifestar em outros temas que não apenas o sexual. 
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ideias parecem estar mais alinhadas com a concepção de ciência atual, do que com a 

concepção de ciência do início do século passado (PENNA, 2005; SANTOS, 1988). 

As ideias de Jung são apresentadas por Penna (2005) como pertencentes a um 

novo paradigma científico.  

Jung antecipa as proposições de Karl Popper e Thomas Kuhn, principais articuladores da 

metodologia qualitativa de pesquisa, e compartilha as ideias da física quântica, principalmente as 

proposições de Heisenberg e Bohr, quanto à relatividade e incerteza do conhecimento. 

Concordando com Nietzsche, Jung critica a exigência de objetividade que exclui a subjetividade 

nos métodos científicos, declarando que conhecimento e autoconhecimento são indissociáveis e 

condicionados pela psique do pesquisador (PENNA, 2005, p. 71). 

 

Jung foi um pensador da cultura, construiu pontes entre tradições diversas, com 

um olhar amplo, focado na unicidade, no universal, no desenvolvimento da consciência 

e no diálogo dela com o self. 

Na psicologia, Jung contribuiu com a noção de complexo, com a ideia de 

inconsciente coletivo, com uma visão da energia psíquica independente do conteúdo (não 

somente sexual, como para Freud), com a ideia de inconsciente e de psique em constante 

movimento criativo, entre outras contribuições. 

Seu objetivo parece ter sido revelar o potencial que tem o ser humano de ir sempre 

além, de ampliar sua consciência rumo àquilo que a ultrapassa e a engloba. A religião é, 

para ele, algo vivo quando permite e acolhe a consideração cuidadosa de experiências 

numinosas. A estas é preciso juntar o trabalho da consciência, numa atitude de 

religiosidade, quando podem se tornar experiências do sagrado. Estas experiências, tanto 

fazem parte do alvo do desenvolvimento psíquico, quanto auxiliam na manutenção do 

foco nele. Sem estas experiências, tanto o indivíduo quanto a sociedade, podem ser 

tomadas por diversas enfermidades. 

 

4.2 - Roy Abraham Rappaport 

Roy Abraham Rappaport (1926-1997) antropólogo americano contribuiu para o 

estudo antropológico do ritual, da religião, do sagrado e da ecologia. Ele não estava, a 

princípio, interessado em religião ou em ritual, mas como resultado de seu trabalho de 

campo na tribo de Papua, Maring Tsembaga, Nova Guiné, e mais de três décadas de 

investigação sobre a relação entre religião, sociedade e ecologia, chegou à conclusão de 

que o ritual era regulador, com valor adaptativo, capaz de manter a relação pré-existente 

da sociedade com seu meio ambiente. Passou a dedicar-se, então, ao estudo do ritual, da 

religião e das questões ambientais. 
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Embasamo-nos a seguir na análise e relato feitos por Messer e Lambek (2004) e 

Hart (2001) a respeito do trabalho de Rappaport, a fim de apresentá-lo e prosseguir 

trazendo suas contribuições para a presente pesquisa. 

A ideia básica que Rappaport explorou foi a contradição entre a lei física 

naturalmente constituída e significados culturalmente construídos. A primeira ele 

entendeu como a soma dos fenômenos físico-ambientais que se associam com um sistema 

de reação do organismo, ou então que interferem no seu modo de vida. A segunda ele 

entendeu como o significado, o sentido atribuído. Comparando e contrastando a 

sobreposição e a estrutura destes aspectos em suas pesquisas, concluiu que o ritual é 

unificador das relações sociais e ambientais. Ele demonstrou que o aspecto religioso da 

cultura não é apenas epifenômeno desta, mas central para a relação humano-ambiental 

(SÁNCHEZ MARCOS, 2011, p. 232). 

A maioria dos antropólogos considera a religião um fator de preservação da 

cultura, mas para Rappaport a religião é propriedade do humano e possibilitou o 

desenvolvimento da cultura e não pode ser reduzida apenas como a serviço desta. Para 

ele, a religião é um conjunto que inclui a arte e a ciência. A ciência é um meio para 

conhecer objetivamente o mundo. A arte relaciona-se com o âmbito da expressão 

subjetiva. A religião aborda ambos os lados. “Do ponto de vista etimológico, a religião 

nos vincula com uma força externa; estabiliza nossa interação significativa com o mundo; 

e proporciona um suporte para nossa inconstância” (HART, 2001, p.10). 

Também contribuiu na área da antropologia com sua atenção dada ao significado, 

ao sentido atribuído. Suas reflexões o empurraram para a análise da condição humana, 

que ele viu como uma espécie que vive e que só pode viver em termos de significados. 

Para ele a espécie humana não é apenas uma entre outras, mas a única que pensa sobre si 

e, portanto, por meio do humano o mundo pode “pensar em si” (MESSER e LAMBEK, 

2004, p. 21-22). A partir da presença constante do significado concebeu a junção dos 

estudos sobre religião, ecologia e análise do sagrado na evolução humana. 

No seu trabalho final, escrito pouco antes de falecer, onde complementou e 

integrou suas ideias, encontrou a universalidade do ritual como base de toda a 

comunidade humana, da sua comunicação e da sua confiança. Procurou entender o 

sagrado e tudo o que diferencia a humanidade das outras espécies. Entendeu a religião 

como fundamental para a evolução da vida, mas, na sua visão, a vida moderna deslocou 

a religião de sua posição original de autoridade. 
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Preocupou-se com os fluxos de energia entre o físico e o cultural e analisou a 

atividade humana não apenas como impacto físico, mas holisticamente. A noção de 

equilíbrio homeostático é central para Rappaport (1968). O ecossistema é por ele 

entendido como que possuindo uma percepção que, se levada em conta pela sociedade, 

pode trazer transformações que promovem a continuidade da vida humana. Suas ideias 

sobre a humanidade, os ecossistemas e o sagrado formam um todo lógico. 

O ritual, para ele, não é apenas uma ação convencional, mas também pode 

estabelecer convenções. (RAPPAPORT, 2001, p. 392). O sagrado é produto da forma do 

ritual (Ibid., p. 402), constituindo-se numa experiência que está fora do cotidiano (Ibid., 

p. 432), provavelmente desencadeada pela experiência de unificação do funcionamento 

discursivo e não discursivo (Ibid., p. 326) e enraizada “nas profundidades orgânicas do 

ser humano” (Ibid., p. 328). 

Foi criticado em sua época pelo foco no holismo e foi, em algum grau 

marginalizado na década de 1970, década de 1980 e 1990 na antropologia americana. Mas 

persistiu na sua abordagem do ritual e sua relação com o mundo social e natural, suas 

consequências e seus efeitos. Ele viu na espécie humana a necessidade de holismo, de 

visão integradora dos inúmeros fragmentos produzidos pela ideologia do relativismo 

cultural. 

Os universais da antropologia do século XIX estão desacreditados no século XX, e não foi difícil, 

pois se baseiam na capacidade do imperialismo ocidental de unificar o mundo como uma 

associação desigual de raças governadas pelo que na época foi tomado como a última palavra em 

racionalidade. Desde então, se tem imposto outra visão da sociedade mundial, um mundo 

fragmentado de estados-nação autossuficientes refletido em uma ideologia de relativismo cultural 

que insiste em que a gente, de todas as partes, tem direito a seu próprio modo de vida, mesmo que 

seja bárbaro. Esta opinião tem chegado a ser tão central para a antropologia acadêmica atual que 

o trabalho de Rappaport poderia considerar-se anômalo. Ultimamente se tem chegado a considerar 

que os livros extensos e rigorosamente argumentados sobre temas universais estão antiquados. (...) 

A iniciativa de Roy Rappaport é possível pelas condições sociais do final do século XX. (...) nosso 

mundo de estados-nação do século XX em breve levará a um novo, baseado na necessidade de 

forjar um programa humano comum. Em outras palavras, necessitamos novas concepções do 

universal (HART, 2001, pp. 13-14). 

 

As mudanças que a sociedade do século XXI tem vivido, em especial a integração 

das redes de comunicação, a ampla capacidade de viajar a longas distâncias, portanto a 

conexão em escala planetária, a crescente consciência dos danos causados ao meio 

ambiente e a percepção de que nenhum governo conta com o apoio geral, pode ser uma 

configuração possível para considerar pertinentes as ideias de Rappaport e também 

achamos o mesmo com relação às ideias de Jung.  
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4.3 - Justificando a escolha 

 A escolha do pensamento de Carl Gustav Jung se deve ao fato de que ele dedicou 

espaço privilegiado em sua teoria sobre a psique aos assuntos relativos à religião e à arte.  

Roy Rappaport foi escolhido pelas suas contribuições relativas ao ritual, ao sagrado e à 

cultura como condições e atributos do humano, também assim entendidos por Jung. 

Rappaport preocupou-se com a humanidade e seus problemas formulando uma 

compreensão sistêmica com o entorno. Jung concentrou-se na psique do ser humano e 

olhou para os fenômenos do mundo em ressonância com o desenvolvimento da 

consciência dos indivíduos. Ambos enxergaram riscos no modo de funcionamento das 

sociedades contemporâneas ao terem deslocado o lugar da vivência religiosa para a 

periferia e ambos viram na vivência do sagrado um fator significativo para a saúde do 

indivíduo e da sociedade. 

O sagrado e o ritual têm sido abordados de modo substantivo, quando se descreve 

suas características, e de modo funcional, quando é interpretado como algo a serviço da 

sociedade ou dos temores e necessidades dos indivíduos. Mas Rappaport e Jung tratam o 

fenômeno religioso, e com ele o sagrado e o ritual, não somente de modo substantivo e 

também não somente de modo funcional e este foi outro ponto a favor da aproximação 

dos dois pensadores. Para eles, estas reduções não atingem a profundidade e abrangência 

deste fenômeno. Orsi (2012, p. 84) também concorda que isto é importante ao dizer que 

as explicações que pretendem descrever e explicar os fenômenos religiosos, entre eles o 

sagrado, pela via social ou psicológica, tornam-se insuficientes mais cedo ou mais tarde 

para os estudiosos da religião e até mesmo para os estudiosos de outras áreas. Elas estão 

aquém do realismo dos fenômenos e distorcem as experiências, diminuindo-as como nada 

mais do que um fenômeno histórico e cultural. 

Numa época de grande preocupação com o relativismo cultural e crescentes 

críticas a modelos teóricos que parecem desconsiderar o ambiente sócio cultural e 

histórico, nos quais os fenômenos individuais e coletivos acontecem; numa época em que 

pós-junguianos têm procurado olhar para as culturas, as políticas e as histórias como 

fatores relevantes, preocupação evidenciada pelo desenvolvimento do conceito de 

inconsciente cultural; num contexto plurirreligioso, pluripartidário, onde novas teorias 

vão sendo incluídas no rol de explicações possíveis; justamente neste contexto nos parece 

relevante colocar em foco a necessidade, própria do ser humano, de encontrar unidade 

em meio a diversidade e este foco é encontrado tanto no pensamento de Jung quanto no 

de Rappaport. Consideramos que os estudos de Jung e de Rappaport sejam 
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complementares, com aproximações e afastamentos, mas que um reforça as ideias do 

outro. 

A obra de Jung é extensa e seus conceitos são entrelaçados, interdependentes e 

não formam uma sequência linear. Procuramos nos ater às suas concepções sobre o ritual, 

o grupo, o self, o mandala, o processo de individuação, o numinoso, a religiosidade e o 

sagrado. Da obra de Rappaport vamos nos ater às suas ideias sobre o ritual, a religião, o 

sagrado, o numinoso e sua visão sobre eles na contemporaneidade. Ambos colocaram o 

sagrado e o ritual em lugar de destaque em suas teorias.  

 

4.4 - O ritual e o sagrado na perspectiva de Carl Gustav Jung 

As DCSF se propõem, quando mantidas as suas características iniciais, a 

funcionar de modo ritual e com foco no sagrado. O ritual e o sagrado foram bastante 

valorizados por Jung em sua teoria sobre a psique. Ele viu no ritual uma possibilidade de 

proporcionar transformação. E viu no sagrado uma experiência resultante da atitude 

religiosa sobre a vivência do numinoso, sinal de que o processo de individuação, caminho 

e meta da vida, está em curso. 

Para falar a respeito do ritual e do sagrado na perspectiva de Jung, é necessário 

abordar alguns conceitos interdependentes da sua teoria sobre a psique. Estes conceitos 

serão abordados sucintamente a seguir80. 

4.4.1 – O ritual 

Jung (Vol. IX/1, 2002) entende o ritual como um evento solene, cujo foco pertence 

aos eventos sagrados. Nele o interesse de cada indivíduo está direcionado para este 

objetivo central. Por exigir atenção e interesse de cada indivíduo, possibilita que ele 

“tenha uma vivência relativamente individual dentro do grupo, mantendo-se assim mais 

ou menos consciente” (Ibid. § 227). Para Jung isto é importante porque evitaria a 

massificação. Quando falta este foco central “a alma da massa torna-se inevitavelmente 

o ponto de fascínio” (Ibid.) e este seria o perigo das multidões, que facilmente 

contaminam a consciência individual, podendo levar a ações movidas por ela. Jung 

entende que isto é ruim mesmo quando as ações são positivas, pois elas não são o 

resultado da transformação do indivíduo e sim influência da massa. Como a pessoa não 

se transformou, vai precisar repetir a experiência, vai depender da coletividade para obter 

o que, erroneamente, julga como sendo uma conquista sua. Jung adverte que, tais 

                                                           
80 Em algumas partes do texto aparecerão conceitos que serão explicados em tópicos mais adiante, com 
sua localização informada nas notas de rodapé. 
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circunstâncias, levam ao consumismo, pois a pessoa vai depender da coletividade para 

sempre voltar a ter o que acredita ter alcançado em si mesmo, procurando absorver o que 

ela oferece. Quando esta coletividade tem um líder ele tende a ter poderes ilimitados e é 

ele que a massa julga ser o responsável por tudo. 

Disso depreende-se que, na visão de Jung, uma coletividade reunida tem uma 

força, e pode tornar-se “o ponto focal de fascínio, atraindo cada um com seu feitiço” (Vol. 

IX/1, 2002, § 227) quando não direcionada para algo sagrado. Psicologicamente isto 

significa que no ritual o fascínio ganha um alvo diferente do humano no sentido mundano, 

evitando que seja atribuído o fascínio ao grupo ou ao seu líder. Para esclarecer sobre essa 

comparação entre ritual e grupo, torna-se necessário esclarecer alguns aspectos da visão 

junguiana sobre grupos, antes de prosseguirmos. Também levamos em conta que as 

DCSF acontecem num contexto ritual e seu funcionamento também pressupõe a reunião 

de pessoas num grupo. 

4.4.2 – O grupo 

Quando Jung falou a respeito do grupo enfatizou sua preocupação de que a 

consciência individual pouco amadurecida pudesse sucumbir à força massificadora do 

grupo e, assim, ter dificultado seu caminho na direção de tornar-se si mesmo (JUNG, Vol. 

IX/1, 2002, p.117 et seq.). A identificação com o grupo poderia levar à contaminação 

com seu estado de ânimo e a um rebaixamento do nível de consciência. Nesse estado, o 

indivíduo poderia ficar imerso no que Jung chamou de participation mystique e sua forte 

tendência a sugestionabilidade. Ela poderia levar a atos cujo julgamento moral e a 

percepção das suas consequências estariam prejudicados e nem sempre seriam o caminho 

conscientemente escolhido pelo indivíduo, que agiria sem contar com seu próprio 

julgamento. 

Os resultados das ações movidas por esse nível inferior podem até não ser ruins, 

no sentido do que a sociedade entende por comportamentos nocivos, mas são inferiores 

porque são um retorno às fases anteriores no desenvolvimento humano, antes do 

surgimento da consciência individual. A força do grupo seria exercida tanto pela pressão 

das concepções deste, quanto pelas suas forças inconscientes, tanto maior quanto mais 

numeroso forem seus membros e com ou sem a presença física do grupo. Os 

comportamentos regidos pela força do grupo não gerariam transformação nos indivíduos, 

que retornariam a seu estado anterior, assim que saíssem da participation mystique com 

ele. Uma consequência possível seria gerar a dependência do grupo para conseguir atingir 
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novamente o mesmo estado mental, apenas possível quando regido pelo grupo (JUNG, 

Vol. IX/1, 2002, § 226). 

Apesar destas considerações sobre o perigo do grupo é preciso lembrar que, a 

despeito dos junguianos em geral não darem tanto valor ao trabalho em e com grupos, a 

própria concepção da psique81 para Jung pressupõe não somente o grupo, mas a sociedade 

inteira, desde sempre, presentes na interioridade do indivíduo. A qualidade da relação da 

consciência com essa multiplicidade “interior” resulta no desenvolvimento e 

consideração para consigo mesmo e, simultaneamente, na melhor adaptação possível 

entre necessidades e tendências individuais e coletivas. Sem essa relação em dois sentidos 

o processo de individuação82 não poderia se dar. Só é possível ser um indivíduo em 

relação a uma multiplicidade tanto “interior” quanto “exterior”. Jung estava certo disso e 

suas críticas parecem mais voltadas para um tipo de grupo: aquele que prefere 

desconsiderar ou negar o indivíduo. 

Mas as suas preocupações serviram para explicitar o reconhecimento da força do 

grupo. Portanto é possível pensarmos que o grupo possa ser, também, um laboratório para 

se vivenciar novos modos de existir. Se Jung afirma que “O valor espiritual e moral de 

um grupo corresponde à média dos valores dos membros individuais” (JUNG, Vol. X/3, 

2000, § 898) o grupo pode vir a ser um espaço também para o exercício do melhor que si 

mesmo. A pessoa que está aquém da média dos valores do grupo, ao nele se inserir, pode 

ser “puxada” para adiante e, mesmo que inicialmente suas ações não estejam embasadas 

em transformações duradouras, podem servir de parâmetros novos para o embate consigo 

mesmo. Por outro lado a pessoa que estiver além da média dos valores do grupo poderá 

exercer influência no grupo, impulsionando-o adiante, trabalho valorizado por quem 

realmente está além da média. 

Quando nos referimos ao grupo julgamos relevante destacar a compreensão de 

Jung a respeito da psique. Na sua concepção ela não se encerra somente no território de 

uma pessoa e pode abarcar o mundo. Nesse sentido, os estímulos para a transformação 

tanto podem provir do que costumamos chamar de “mundo interior”, como também do 

assim chamado “mundo exterior”, no caso, dos grupos. 

Fazendo pensar não apenas na força do grupo, mas também na condição de seus 

participantes, Mendes destaca que para Jung  

                                                           
81 Ver sobre o conceito de psique no tópico 4.4.9. 
82 Ver sobre o conceito de processo de individuação no tópico 4.4.8. 
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(...) os grupos poderiam oferecer-se como escudos ou mesmo escoras às pessoas que não puderam 

sujeitar-se ao processo de individuação, as quais seriam atraídas para os grupos como mariposas 

pela luz. Um grupo só teria valor quando as pessoas que dele fazem parte estivessem intimamente 

preocupadas e comprometidas com seu processo de individuação, mais do que com seu 

pertencimento ou identificação com um grupo. Nestas condições, um grupo poderia apresentar um 

valor considerável aos seus membros (MENDES, 2005). 

 

Ressaltando que o foco para se avaliar o benefício do grupo depende, em última 

instância, da qualidade da participação do ego83 (centro da consciência) de cada membro, 

Mendes assinala que o perigo da massificação tanto pode se dar com a massificação 

externa (identificação com o grupo), como pela massificação interna (quando o ego 

identifica-se com o self84). Em qualquer dos modos há massificação. O que merece 

atenção é o quanto o grupo permite, facilita e promove a consciência tanto dos seus 

membros quanto do próprio grupo, no processo de individuação deste. 

Farah (2008) concebe para o grupo a possibilidade de “desenvolvimento análogo 

àquele vivido pelo ser humano, denominado por Jung `individuação´” (FARAH, 2008, p. 

35). Ainda sobre a força do grupo, porém numa perspectiva que avalia seu potencial 

positivo para o processo de desenvolvimento dos seus membros, Farah assinala que, ao 

se tomar certos cuidados com o modo de funcionamento do grupo, ele pode se tornar um 

excelente meio de promoção do processo de individuação. 

Para explicar como isso é possível Farah observa que o grupo, assim como o 

indivíduo, possui uma “individualidade grupal”, que corresponde ao resultado da 

“interação dos dinamismos pessoais, trazidos para o grupo por seus componentes” (Ibid., 

p. 29). Cada grupo “assume as características de uma personalidade única, a exigir de seu 

coordenador a revisão constante de suas formas de contato e interação com o mesmo” 

(Id.) e também influencia o desenvolvimento individual dos membros do grupo (Ibid., p. 

30).  

É como se pudéssemos perceber, sobre cada pessoa, particularmente, os efeitos da atuação de 

forças estimuladoras, como que provenientes da própria dinâmica grupal. Além disso, essas forças 

não parecem ser tão facilmente observáveis quanto seus efeitos, nem tampouco redutíveis à 

simples influência mútua entre os participantes do grupo, com base apenas em suas características 

de personalidade (Ibid., 2008, p. 30). 

 

Há diferentes níveis de interação possíveis num grupo e que são formados pela 

teia de relacionamentos que ocorre não somente entre as consciências dos envolvidos, 

mas também entre seus inconscientes e também pela relação das consciências com os 

inconscientes e vice versa para cada um e em todo o grupo (Ibid., p. 40-41). 

                                                           
83 Sobre o conceito de ego e consciência ver tópico 4.4.8. 
84 Ver conceito de self no tópico 4.4.7. 
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Zinkin (1998, p. 200) enfatiza os benefícios do trabalho em grupo e critica Jung 

por entender que ele valorizou mais a relação da consciência com o inconsciente do que 

o relacionamento grupal. Para embasar seu argumento a favor do grupo sublinhou que o 

relacionamento com outras pessoas nasce antes da constituição do indivíduo e, por isso, 

o grupo seria mais natural e propiciador da expressão humana. Zinkin propõe que o grupo 

e suas mudanças estimulam transformações nos seus componentes. Para ele, a relação do 

indivíduo com o grupo e deste com o indivíduo acontece em alterações sucessivas que se 

alimentam de modo circular, em constante transformação mútua. 

Farah, apoiando-se nos ensinamentos de Pethö Sándor, relata que ele cuidava e 

valorizava os aspectos “mais sutis dos processos grupais” concebendo para os mesmos a 

possibilidade de estabelecimento de uma “sintalia grupal”, etimologia que ele explica 

estar fundada por “sin”, junto e “talia”, talhar. Para esse talhar junto Sándor recomendava, 

segundo Farah, que os componentes do grupo não faltassem muito e assumissem uma 

maneira não forçada, ou seja, sincera e sem fixações conceituais. Assim conteúdos 

conscientes e inconscientes são mobilizados no grupo, podendo surgir a “sintalia grupal”, 

que pode se manifestar como “uma saudade ou nostalgia indefiníveis” (FARAH, 2008, 

p.32 na nota). 

Sobre a atmosfera ou clima grupal Farah levanta a hipótese de que  

(...) os conteúdos subjetivos não reconhecidos ou não expressos pelos participantes de um grupo 

atuam de forma intensa na criação e manutenção de sua atmosfera. Por um lado, direcionam em 

boa medida o próprio desenvolvimento do grupo como um todo. Por outro lado orientam 

significativamente a conduta individual de cada um de seus componentes, tanto no sentido do 

crescimento e ampliação de sua consciência pessoal quanto no sentido de maior distanciamento 

em relação a si mesmo como indivíduo, ou em relação a seu contato com os demais membros do 

grupo (2008, p. 46). 

 

A explicitação desses conteúdos inconscientes que influenciam o clima do grupo 

pode se dar por meio de atividades e instruções cuidadosas que a estimule e isso auxilia 

a criar condições favoráveis no grupo. Nessa situação grupal o desenvolvimento pessoal 

parece ser intensificado. (Ibid., p. 47). 

Concordando com essa percepção sobre o potencial do grupo Chalom e Freitas 

(2006) afirmam que compartilhar no grupo 

(...) confere autenticidade às vivências individuais pela possibilidade de expressão e seu 

reconhecimento. (...) [O que] foi expresso e reconhecido ganha pertinência social, ampliando-se 

sua possibilidade de significação e re-significação. Por outro lado amplia-se o campo de 

compreensão do vivido quando são oferecidas visões diferentes diante de estímulos comuns. Um 

tripé importante do processo: `expressão, reconhecimento e compartilhamento´ (p. 43). 
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Portanto conduzir a atenção dos participantes para o que mobiliza pessoalmente e 

ajudar a expressão e reconhecimento do vivido “caminham juntos no processo de tomada 

de consciência” (Ibid., p.42) resultado do processo de elaboração simbólica, ou seja, 

(...) um processo que acontece na relação dinâmica entre o símbolo85, o self e a consciência, onde 

cada um afeta, constitui e é constituído pelo outro. (...) A elaboração simbólica refere-se a um 

processo dinâmico de convivência e relação com os símbolos, que é transformador da 

personalidade (Ibid., p. 40) 

 

Na prática isto significa ter no grupo espaço destinado à expressão e escuta, por 

diferentes modos, verbal ou não verbal, sobre o que foi vivido. O convite para se dar conta 

dos efeitos em si mesmo e a possibilidade de transformar a vivência em algo que possa 

ser nomeado, que possa ser narrado e testemunhado por outros, auxilia a consciência ser 

transformada pela vivência. 

Farah resgata a explicação feita por Sándor para a intensificação no processo de 

transformação pessoal na situação grupal. Sándor teria dito que a “força (da própria 

energia psíquica), aumenta, ou seja, potencializa-se, de acordo com um cálculo do tipo 

fatorial” (FARAH, 2008, p. 47). Portanto, a energia mobilizada no grupo corresponde a 

multiplicação da energia de cada membro com a energia dos demais, num crescente 

fatorial. Farah observa que essa intensificação é notada pelos componentes quando 

realizam técnicas de integração psicofísicas na situação grupal, pois eles atribuem uma 

atuação mais intensa do que no contexto de atendimento individual (Id.). 

Chalom e Freitas (2006) também constataram que 

(...) no trabalho em grupo as vivências individuais encontram ressonância no contato com outras 

pessoas. O contexto grupal potencializa a capacidade constitutiva de identidade a partir das 

relações interpessoais, na medida em que as diversas singularidades multiplicam as condições de 

elaboração individual e coletiva. (...) Quando algo novo é compartilhado e reconhecido pelos 

outros, inauguram-se possibilidades de estar no mundo de formas diferentes (p. 44). 

 

Esse clima do contexto grupal é valorizado por Farah (e também por Sándor), 

como uma sintalia grupal que permite que seus componentes lidem com materiais que 

remetem a conteúdos profundos e centrais da psique tornando-se “um importante e 

peculiar recurso para o desenvolvimento e ampliação da consciência individual” 

(FARAH, 2008, p. 34). 

Para Chalom e Freitas a coordenação do trabalho grupal deve manter a “atenção 

para o processo que se desenvolve no grupo, compreendendo-o como uma totalidade, o 

self grupal, sem, no entanto, perder a consideração de cada participante individualmente” 

(2006, p. 45). O self grupal assim formado “permite, oferece inúmeras possibilidades de 

                                                           
85 Sobre o conceito de símbolo ver tópico 4.4.5. 
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troca e múltiplas interações” (Ibid., p. 41) e paulatinamente um “ego grupal” vai se 

constituindo à medida que o trabalho se desenvolve. 

No contexto das DCSF o focalizador do grupo precisaria estar atento e disponível 

para promover a expressão de conteúdos mobilizados pela participação a fim de deixar o 

patamar da massa e chegar num self grupal, que acolhe as individualidades. Este requisito 

preenchido talvez seja um fator importante que auxilie a diferenciar um evento com 

danças circulares de um grupo onde o sagrado permeia a vivência. 

Depois de tratarmos sobre a questão do funcionamento grupal, retornamos para o 

ritual. 

4.4.3 – O espaço do ritual 

Quando Jung fala a respeito do ritual como um evento solene, com foco nos 

eventos sagrados parece querer dizer que o ritual é distinto de outros eventos devido a 

este direcionamento. A distinção do espaço do ritual é realizada pelo estabelecimento de 

dele como algo diferente do mundo cotidiano. Este foco faz do ritual um lugar diferente 

dos demais lugares do mundo e também faz dele um ambiente psicológico de 

transformação (FREITAS, 2005, p. 59). Este espaço diferenciado do ritual é, para Jung, 

associado ao temenos. 

Temenos é formado ao se gerar um ambiente propício para a manifestação de 

conteúdos psíquicos (MARCELLINO, 2006, p. 79), um espaço sagrado. Na Grécia antiga 

o temenos era uma fronteira ao redor do templo, ou uma delimitação que separava o 

território sagrado do profano. Ele é um círculo, um entorno que protege ou isola um 

conteúdo ou processo interior para que não se misture com o que é de fora (JUNG, Vol. 

XI, 1995, p. 101). Neste sentido a circum-ambulação em torno de um centro, formando, 

portanto, um mandala (PIERI, 2002, p. 445) estabelece o temenos. Está relacionado ao 

recinto do templo, ao lugar sagrado isolado, que permite a vivência de estar fora do 

mundo, separado deste. Mas, para ser um lugar de transformação, depende do modo como 

se participa dele. Jung (Vol. IX/1, 2002, §208) observa que há diferentes maneiras de uma 

pessoa vivenciar um rito sagrado. Pode estar presente no ritual como uma simples 

testemunha, como um participante ativo, possuído pelo drama divino e identificado com 

Deus. Como participante ativo, o decisivo é que a vida objetiva, que acontece num 

processo que transcorre por si mesmo, se transforma ritualmente e o participante recebe 

a “graça”, é influenciado, impressionado ou “consagrado” por sua presença ou 

participação no ritual. Isto acontece quando ele está envolvido no processo do rito 

sagrado. Por exemplo, no caso dos mistérios de Elêusis: 
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O neófito participa ritualmente da morte, do despedaçamento e da dispersão do corpo de Osíris, 

por exemplo, e, logo em seguida, de sua ressurreição. Ele faz assim a experiência da permanência 

e continuidade da vida que ultrapassa todas as modificações das formas manifestadas e sempre 

ressurge como fênix das próprias cinzas. Desta participação no evento ritual pode surgir, como 

efeito, aquela esperança de imortalidade, característica do neófito de Elêusis (JUNG, Vol. IX/1, 

2002, §208).  

 

Jung alerta que seria bom separar cuidadosamente as vivências que envolvem e 

transformam a natureza da pessoa das vivências mais estéticas. Nestas últimas o 

participante fica “do lado de fora” e vive o ritual como uma ação executada por outros. A 

transformação, a “graça”, a “consagração”, acontece em quem estava dentro do ritual, ou 

seja, em quem estava fora do mundo, no estado atemporal, onde ressurge novamente na 

substância transformada pela consagração. “A morte sacrifical no rito não é uma repetição 

do evento histórico, mas um ato eterno que ocorre por primeira e única vez” (Ibid., §209). 

Para este último tipo de participante o ritual proporciona a experiência da eterna 

continuidade da vida. Então ele participa de algo que sente como a transcendência e “que 

ultrapassa todas as barreiras de espaço e tempo. É um momento de eternidade no tempo” 

(JUNG, Vol. IX/1, 2002, §209). Está num temenos.  

Parece que a DCSF em sua circum-ambulação em torno de um centro estabelece 

um temenos, um espaço sagrado, também proporcionado pelo modo ritual. Suas danças 

podem ser consideradas mandalas em movimento. 

4.4.4 – Mandala 

Mandala tanto se refere à forma, geralmente circular, mas também ao círculo e 

seu centro e à rotação em torno de um centro. Monalisa Dibo (2006) explica que enquanto 

forma o mandala é um círculo, que pode aparecer dentro de um quadrado ou vice versa. 

Suas subdivisões são mais ou menos regulares. A expressão “mandala” pertence à língua 

sânscrita da Índia antiga e significa aquilo que contém a essência, a esfera ou círculo da 

essência. Como termo indiano, está relacionado a desenhos circulares rituais que ajudam 

na “concentração, diminuindo o campo psíquico circular da visão, restringindo-o até o 

centro” (JUNG, Vol. IX/1, 2002, p. 352, §630). 

Sobre o mandala Jung se expressa dizendo que são “imagens circulares que são 

desenhadas, pintadas, configuradas plasticamente ou dançadas” (Ibid., p. 385, §713-714). 

Especificamente a respeito dos mandalas dançados Jung relata: 

Algumas de minhas pacientes de sexo feminino não desenhavam, mas dançavam mandalas. Na 

índia, isto se chama: mandala nritya, que significa dança mandálica. As figurações da dança têm 

o mesmo sentido que as do desenho. Os próprios pacientes quase nada podem dizer acerca do 

sentido simbólico dos mandalas, mas se sentem fascinados por eles. Reconhecem que exprimem 

algo e que atuam sobre seu estado anímico subjetivo (JUNG, 1983, p. 39). 
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Assim mandala não é apenas a expressão de um conteúdo, mas também pode 

alterar o estado emocional, manifestando-se como um símbolo. Vejamos o que Jung 

entende por símbolo. 

4.4.5 - Símbolo 

Jung tem uma compreensão singular a respeito do símbolo, que difere do uso feito, 

por exemplo, por Charles Sanders Peirce, no campo da semiótica (onde o símbolo é um 

signo, que se refere ao objeto, que denota por associação de ideias gerais interpretadas 

como se referindo a esse objeto).  Entender o uso que Jung faz do termo símbolo é 

fundamental para que sua teoria sobre a estrutura da psique seja compreendida não 

estaticamente, mas em movimento constante. 

Símbolo é “a melhor expressão possível para um conteúdo inconsciente cuja 

natureza pode ser somente suposta, porque é ainda desconhecida” (JUNG, Vol. IX/1, 

2002, § 7, nota 9) Ele deriva do grego symbállo, colocar junto. Une consciente e 

inconsciente, sendo um mediador entre a incompatibilidade de um com o outro, entre o 

oculto e o revelado. Importante explicitar que o símbolo, ao unificar antagonismos, pela 

união para depois deixar que se separem, sem rigidez nem imobilidade, mantém a vida 

psíquica em constante fluxo e a leva adiante no sentido do seu objetivo (JACOBI, 1992, 

p.91). Assim ele torna-se bipolar, promovendo uma coincidentia oppositorum: masculino 

(forma) e feminino (matéria-prima), interior e exterior, consciente e inconsciente. O 

símbolo está além do bem e do mal, ocultando ambos os significados como 

possibilidades. Que foco será dado ao símbolo depende da maneira como é assimilado, 

ou seja, depende da disposição da consciência. “Como unificador de antagonismos, o 

símbolo é uma inteireza que não pode nunca se dirigir a uma única capacidade, como, por 

exemplo, ao raciocínio ou exclusivamente ao intelecto, mas sempre solicita a nossa 

totalidade, afeta todas as nossas quatro funções a um só tempo e as leva a ressoar” (Ibid., 

p.83). 

Para Jung o ser humano tem uma propensão para juntar à compreensão realista do 

mundo uma compreensão simbólica. É uma tendência natural que enriquece a vida e é a 

raiz de tudo o que é criador. Mas, para tanto é necessário que a consciência não esteja 

separada da linguagem da alma (psique). A capacidade de transpor o concreto para o 

psíquico e o simbólico, que por sua vez contém ambas as realidades é, não apenas o que 

distingue o ser humano, mas também o caminho para a solução e a cura de perturbações 

psíquicas individuais e coletivas. Sua qualidade lançadora de pontes faz com que ele seja 



137 
 

um contrapeso e preservador da saúde (Ibid., p.91), função exercida de síntese em síntese, 

que transforma a energia psíquica tornando-se um restaurador e curativo. 

Mas, 

Se algo é ou não um símbolo, isso depende, antes de tudo, do ponto de vista da consciência que o 

contempla, quer dizer, depende de o homem ter a possibilidade e a capacidade de perceber num 

determinado fato (por exemplo, uma árvore), não só a sua aparência concreta como tal, mas 

também a expressão ou o símbolo de algo desconhecido. Por isso, é bem possível que o mesmo 

fato ou objeto seja um símbolo para um homem e apenas um signo para outro (Ibid., p.78). 

 

Num extremo há aquelas pessoas agarradas ao concreto e, no outro, aquelas que 

sempre colocam ênfase no sentido oculto das coisas. Em ambos os extremos as ações são 

movidas por símbolos. A diferença talvez seja que no primeiro a força do símbolo é mais 

inconsciente e pouco contribui para a ampliação da consciência e, no segundo caso, talvez 

a força da consciência esteja mais sobrepujada pelo símbolo, deixando de exercer sua 

parte na elaboração. 

A capacidade da psique de formar símbolos é chamada por Jung de função 

transcendente. Ela não é uma função básica como o pensar ou o sentir e sim complexa, 

pois é composta por várias funções. Ela é transcendente no sentido de criar uma passagem 

de um lado para o outro, de levar à consciência a se deparar com um sentido que ela não 

pode abarcar em sua totalidade A função transcendente é exercida pelo self.  

Para Jung também há certos produtos cujo caráter simbólico não pode ser 

perscrutado somente na vida pessoal de alguém, mas se refere à vida da cultura de um 

povo, uma nação, ou mesmo da humanidade. Eles não dependem tanto do ponto de vista 

da consciência para exercer seu efeito. Em geral esses são símbolos coletivos. Jacobi 

(1992, p. 79 na nota 23) se refere a eles como símbolos do ser, portanto símbolos do self. 

Assim, há símbolos individuais e coletivos. Os individuais são “ramificações” dos 

coletivos ou as “vestimentas” mais exteriores deles. Referem-se à vida vivida por uma 

pessoa em determinada cultura e época, dizem respeito mais à situação da consciência 

desta pessoa. Já os coletivos estão diretamente associados às necessidades da coletividade 

(um grupo, um povo, a humanidade). Os símbolos coletivos encontram sua linguagem 

expressiva na cultura e nela tem o papel de unir a consciência coletiva ao inconsciente 

coletivo. Eles expressam o espírito vivido pela cultura em determinada época e podem 

auxiliar na sua compreensão. 

 É justamente a força dos arquétipos86 que cria símbolos coletivos que aparecem 

em eventos tais como o tema da luta da luz contra as trevas, do bem contra o mal, a ideia 

                                                           
86 Sobre o conceito de arquétipo ver tópico 4.4.6. 
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de morte e ressurreição, na trajetória do herói, entre outras. Aparecem também em mitos, 

contos, dramas, nas grandes obras atemporais da arte. É possível encontrá-los nas visões 

dos profetas, nos sonhos. As imagens arquetípicas, por natureza coletivas, provavelmente 

são vividas como símbolos coletivos (embora revestidas dos elementos da cultura 

correspondente). 

O símbolo arquetípico (símbolo coletivo) exprime as temáticas relativas ao gênero 

humano e às relativas a diferentes organismos sócio culturais. Eles estão presentes e 

estruturam os mitos familiares, regionais e nacionais. (PIERI, 2002, p.459) Os símbolos 

(individuais e coletivos), como já foi dito, alavancam o processo de individuação. 

Portanto o mandala e a dança mandálica, na configuração da DCSF, pode ser 

entendido como um símbolo coletivo, cuja imagem arquetípica que o embasa é o próprio 

self, centro ordenador da totalidade psíquica e responsável pelo impulsionar do processo 

de individuação, meta da vida. Para Guerra (2009, p. 90), a dança como um dinamismo 

vital pertencente à psique humana, é arquetípica. Vejamos uma síntese sobre os conceitos 

de arquétipo, self e consciência. 

4.4.6 – Arquétipo 

Sobre o arquétipo é possível dizer, muito suscintamente, que é uma palavra 

composta por arkhê, do grego, que nos remete a princípio, início, origem e typos, também 

do grego, no sentido de marca, da batida e o que é produzido por ela, do cunhar, da forma 

básica, a estrutura primária. Arquétipo contém a ideia de gravação pela repetição 

constante da origem, do início, e também a ideia de energias e tendências que levam à 

repetição permanente das mesmas experiências e formulações (JACOBI, 1992, p.52). 

Não há ideia ou pensamento essencial que não se baseie em formas arquetípicas, 

pois elas são formas típicas de conceber e contemplar, de vivenciar e reagir, da maneira 

de se comportar e de sofrer (Ibid., p. 53). Arquétipo não é uma ideia herdada, mas vias 

herdadas, isto é, um modo de função psíquica herdado. 

Também pode ser compreendido como a condição estrutural da psique que, sob 

determinada constelação (de natureza interna e/ou externa), é capaz de produzir as 

mesmas formações (Ibid., p.54). Os arquétipos são fôrmas vazias de conteúdo que 

influenciam as vivências desde tempos imemoriais presentes no inconsciente coletivo. 

São “formas pré-existentes, arquétipos, que só secundariamente podem tornar-se 

conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência” (JUNG, Vol. 

IX/1, 2002, § 90). 
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O arquétipo tem um caráter positivo, favorável, orientado para cima e um aspecto 

orientado para baixo, em parte negativo e desfavorável, ou seja, ele é bipolar. O acesso 

às raízes e fontes da nossa vida psíquica, por meio das imagens emanadas dos arquétipos 

tem um efeito redentor para uma psique doente e deslocada da sua ordem natural 

(JACOBI, 1992, p.67). 

Nas palavras de Jung: 

Há tantos arquétipos quantas situações típicas na vida. Intermináveis repetições imprimiram essas 

experiências na constituição psíquica, não sob a forma de imagens preenchidas de conteúdo, mas 

precipuamente apenas formas sem conteúdo, representando a mera possibilidade de um 

determinado tipo de percepção e ação. Quando algo ocorre na vida que corresponde a um 

arquétipo, este é ativado e surge uma compulsão que se impõe a modo de uma reação instintiva 

contra toda razão e vontade (JUNG, 2002, Vol. IX/1, § 99). 

 

Eles são pontos de nó com enorme carga energética, repletos de possibilidades 

latentes. Incluem todas as manifestações da vida desde que sejam comuns e típicas da 

natureza humana, tanto no nível biológico, como no nível da formação de ideias. São 

possibilidades herdadas para representar imagens similares, formas instintivas de 

imaginar. São matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes tomam 

forma. “O arquétipo não é algo que nasça de fatos físicos, mas algo que descreve como a 

psique vivencia o fato físico” (JACOBI, 1992, p. 50). 

4.4.7 – O arquétipo da totalidade, self 

Entre todos os arquétipos há um que é responsável pela coordenação e pelo 

impulsionar do desenvolvimento psíquico, chamado de processo de individuação, é o self, 

também chamado de arquétipo central da ordem ou arquétipo da totalidade. Ele é 

simultaneamente toda a psique e seu centro. Engloba a consciência, o inconsciente 

pessoal e o inconsciente coletivo, onde residem os arquétipos. 

O self só pode ser descrito por antinomias onde seus atributos são completados 

pelos seus contrários caracterizando-o como transcendente. Como portador e imerso no 

self o ser humano é histórico e também universal. É universal, mas também único. Nele 

o espiritual completa-se com o ctônico e natural (JUNG, Vol. IX/2, 1982, § 115). O 

arquétipo está mais para a inteireza indescritível e transcendental do que para a perfeição. 

Jung (Ibid., § 73) apontou que na prática é impossível distinguir imagens do self 

de imagens divinas. Porém, ele esclarece que, quando está usando o conceito de Deus 

está  

(...) formulando um determinado fato psicológico, ou seja, a independência e supremacia de certos 

conteúdos psíquicos que se caracterizam por sua capacidade de opor-se à nossa vontade, de 

obcecar a consciência e influenciar nossos estados de espírito e nossas ações (JUNG, Vol. VII/2, 

1984, § 400, p. 112-113). 
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Com esta afirmação, Jung não pretendeu nem reduzir Deus a uma imagem 

psíquica e nem falar a respeito de Deus, tarefa que não cabe à ciência. Seu propósito foi 

falar a respeito dos fatos psicológicos.  

Há diversos temas associados ao self, tais como a união de opostos, a totalidade, 

a unidade, o ponto gerador central, o centro do mundo, o eixo do universo, a eternidade, 

a incorruptibilidade, o elixir da vida, entre outros. Sobre o caráter ilimitado do self afirma 

Jung: 

Dado que não podemos saber quais são os limites daquilo que desconhecemos também não temos 

condições de estabelecer quaisquer limites ao self. Seria arbitrário e, portanto, anticientífico, 

restringir o self aos limites da psique individual (...) [é por isso que] Não devemos, pois, 

surpreender-nos se as manifestações empíricas dos conteúdos inconscientes apresentarem 

características de algo sem limites e não determinado por espaço e tempo. Tal qualidade é 

numinosa e portanto assustadora (JUNG, Vol. XII, 1994, p. 194, § 247). 

 

Mas a consciência não tem acesso aos arquétipos, somente a imagens deles, as 

imagens arquetípicas. Elas apresentam aspectos e nunca a totalidade de um arquétipo e 

aparecem revestidas das características da cultura, da época e relativas ao indivíduo ou 

ao grupo no qual se apresentam. Neste caso, transformaram-se em símbolos. Portanto, os 

símbolos diferem, mas as imagens arquetípicas que os embasam trazem temas 

semelhantes, revelando aspectos dos arquétipos. Os símbolos impulsionam a consciência 

em seu processo de individuação. 

Podemos dizer que a DCSF, além de ser praticada num contexto ritual, acontece 

como dança mandálica. Como tal a DCSF é manifestação em movimento da imagem 

arquetípica do self (condutor do processo de individuação, meta da vida), expressa como 

um símbolo coletivo da totalidade. Vejamos como Jung entende o papel da consciência e 

o processo de individuação, antes de prosseguirmos tratando a respeito do ritual e do 

sagrado. 

4.4.8 – Consciência, processo de individuação 

O centro da consciência é o ego e o centro e a totalidade da psique é o self. O 

relacionamento entre esses dois centros é da maior importância no desenvolvimento e 

saúde psíquica e da sociedade. Sobre essa relação é possível dizer que o self é o princípio 

estruturador e organizador dos diversos conteúdos conscientes e inconscientes (coletivo 

e pessoal). 

O ego e a consciência existem como sementes de possibilidades na totalidade do 

self. Esta é a primeira totalidade, aquela da qual emerge a distinção do eu. A segunda 

totalidade é aquela que resulta da relação ego self e que, pela constante integração de 

polaridades, vai caminhando no sentido de constituir um indivíduo inteiro, uma totalidade 
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com consciência. O ego nasce da primeira totalidade e tende a se ampliar ao longo da 

vida, por meio das experiências, sejam elas vividas pelo indivíduo como emergindo do 

mundo interior e/ou do mundo exterior, sempre dificilmente discerníveis. O ego é o 

mediador entre as forças provindas da psique e as forças que ele percebe como provindas 

do ambiente. Ele é o responsável por traduzir em forma de realização possível os 

propósitos da inteireza do self. 

O self expressa-se como entidade compensadora e complementadora da 

consciência e seu centro, o ego. Opera segundo uma intencionalidade, como uma 

autoridade central que tem como incumbência impulsionar a formação da 

individualidade, por meio da formação e ampliação da consciência. Para Jung, 

caminhamos em direção à realização da totalidade “Sentindo o self como algo de 

irracional e indefinível, em relação ao qual o eu não se opõe nem se submete, mas 

simplesmente se liga, girando por assim dizer em torno dele como a terra em torno do 

sol” (JUNG, Vol. VII/2, 1984, p. 114, § 405). Para Jung este é o processo de constituição 

de um indivíduo. O self é vivenciado “pela consciência como se fosse um sistema de 

planejamento central que não faz parte do sistema consciente, mas que o inclui e afeta” 

(WHITMONT, 2010, p. 192). 

Ele pode ser visto como o arquétipo de uma autoridade central, um campo unitário, que governa 

tanto o mecanismo consciente como o inconsciente, tanto a realidade exterior como a interior; e 

ele se manifesta em ambos os domínios de modos que parecem governados mais pelas leis da 

correspondência do que pelas leis da causa e efeito (Ibid., p. 194). 

 

O ser humano se desenvolve tendo como instinto psíquico a formação da 

consciência individual (JUNG, Vol. VII/2, 1984), uma diferenciação da psique coletiva 

que, por sua vez, engloba a consciência coletiva (cultura, embora seja, em parte, também 

inconsciente) e o inconsciente coletivo (instintos e arquétipos). 

O ego, centro da consciência, que a princípio se identifica com o self na tenra 

infância, dele paulatinamente se emancipa e pode chegar a se julgar único “senhor” de si 

mesmo no auge da idade adulta, distanciando-se da relação com o self. É justamente a 

função dos símbolos, que inicialmente estimulam a formação e independência do ego, em 

sua jornada heroica pela vida, que posteriormente impulsionarão o retorno do ego ao self, 

porém em uma “oitava superior” na “espiral” do desenvolvimento e o reconhecimento do 

self como “maestro”. Isso é geralmente associado na vivência das pessoas como a relação 

entre elas e o Criador, vivida por meio da função religiosa da psique, que tende a estar 

mais ativa na segunda metade da vida. Todo esse caminho circum-ambulatório, com 

momentos de regressão e novo movimento progressivo em torno do self é entendido como 
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o processo de individuação. A energia de que depende para o fluir deste processo vem 

através dos símbolos com seus aspectos e temas arquetípicos. 

Para percorrer o processo de individuação a consciência se desenvolve no conflito 

entre duas forças opostas. Por um lado ela não pode ceder sua autonomia à consciência 

coletiva (as crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma 

sociedade, o senso comum), tendo como resultado sua perda de liberdade e massificação. 

Por outro lado, não pode deixar ser invadida pelo inconsciente coletivo (força numinosa 

dos arquétipos, que transcendem a consciência) para não ser vítima de psicose. Ela 

precisa, então, ser sempre dinamicamente transformada, constituindo-se no resultado 

singular do conflito entre as forças coletivas “de fora” e as forças coletivas “de dentro”. 

A consciência individual é, por sua vez, a mola propulsora de novas configurações na 

consciência coletiva. Para Jung essa é a maneira de constituir uma comunidade consciente 

e não uma massa anônima, indicando que o caminho para tanto é a capacidade de opções 

conscientes e livres e de decisões individuais.  

Silveira (1990) assim discorre sobre o processo de individuação: 

Todo ser tende a realizar o que existe nele em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a 

semente do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para o homem, quanto ao corpo e quanto 

à psique. Mas no homem, embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado 

por forças instintivas inconscientes, adquire caráter peculiar: o homem é capaz de tomar 

consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo. Precisamente no confronto do inconsciente 

pelo consciente, no conflito e na colaboração entre ambos é que os diversos componentes da 

personalidade amadurecem e unem-se numa síntese, na realização de um indivíduo específico e 

inteiro (p. 87) 

 

Para Jung 

(...) o destino natural do ser humano não é apenas a formação da consciência individual, o que 

ocasionaria um aglomerado caótico de individualistas. Contrapondo-se a isso, o processo da 

individuação natural produz uma consciência do que seja a comunidade humana, porque traz 

justamente à consciência o inconsciente, que é o que une todos os homens e é comum a todos eles. 

A individuação é o `tornar-se um´ consigo mesmo, e ao mesmo tempo com a humanidade toda, 

em que também nos incluímos” (JUNG, Vol. XVI/1, 1981, p. 103, § 227).  

 

O objetivo do processo de individuação é a inteireza, a realização dos potenciais 

singulares. Esse caminho visa à completude, à plenitude. Ele é um caminho em direção 

ao sentido último da própria existência, o self. 

O desenvolvimento psíquico não se encerra na chegada à vida adulta e requer a 

participação efetiva do ego, centro do campo da consciência. Ele tende a ocorrer ao longo 

de toda a vida. É na relação entre o ego e o self que é criado e fortalecido o eixo de 

comunicação ego-self e nesse eixo se dá a função transcendente, fundamental para o 

trânsito dos símbolos e a vivência simbólica, transformadora e ampliadora da consciência, 

resultado do processo de individuação. 
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A individuação só se dá de forma significativa na existência cotidiana: a inclinação afirmativa em 

relação à vida, à sua banalidade e excepcionalidade, o respeito pelo corpo e suas necessidades, são 

condições tão indispensáveis como o relacionamento com outras pessoas. Quanto mais a qualidade 

espiritual do self se impuser, quanto mais se ampliar a consciência através da integração de 

conteúdos espirituais, tanto mais profundamente o ser humano terá que lançar suas raízes na 

realidade, na sua Terra, no seu corpo e tanto mais responsavelmente terá que estar ligado ao seu 

semelhante e ao seu meio ambiente (JAFFÉ, 1988, p. 93) 

  

Para Jung a consciência individual e a coletiva caminham sempre num constante 

processo de ampliação, que se direciona para a totalidade. As problemáticas individuais 

também são, para Jung, resultantes de conflitos coletivos. Por outro lado os conflitos 

coletivos também são resultado das condições psíquicas de seus componentes. Isto pode 

ser entendido, ao se olhar para as manifestações culturais, como esforços coletivos, como 

símbolos de determinado povo, na busca de outro patamar, de colocar em xeque estruturas 

que já não estão ao serviço da vida da cultura. 

Portanto, para Jung, tanto a consciência individual quanto a coletiva estão em 

processo de desenvolvimento. As interrupções e estancamentos neste movimento são 

sinalizados com patologias e perturbações de todo tipo. Na perspectiva de Jung, cada 

aspecto, tanto do mundo, como da psique dos indivíduos está em conexão com um todo 

mais fundamental. 

4.4.9 - A psique 

Quando a psique perde a conexão com as próprias raízes adoece, perde sua 

identidade e deixa de existir, como ocorreria a qualquer planta. Esta relação entre parte e 

todo é expressa por Vechi (2008) na concepção holográfica. Propondo uma forma de 

pesquisa junguiana em instituições, Vechi explicita a visão holográfica que, para ele, 

caracteriza a abordagem de Jung. Na concepção holográfica “O todo está na parte, mas 

ela expressa apenas aspectos dele, sendo mais correto dizer que o todo está 

potencialmente na parte, mas ela não se confunde com ele, porque o expressa de forma 

singular” (Ibid., p. 37). Também está embutida a ideia de que “as partes separadas no 

mundo empírico estão em conexão em um plano mais profundo” (Ibid., p.39). Essa visão 

holográfica seria, para Jung, na visão de Vechi, atributo da psique e do mundo. Este modo 

de entender a psique e sua relação com o mundo e com a matéria permite compreender a 

atuação do mandala sobre os estados de ânimo dos membros do ritual na DCSF. 

Como a psique e a matéria estão encerradas em um só e mesmo mundo, e, além disso, se acham 

permanentemente em contato entre si, e em última análise, se assentam em fatores transcendentes 

e irrepresentáveis, há, não só a possibilidade, mas até mesmo uma certa probabilidade de que a 

matéria e a psique sejam dois aspectos diferentes de uma só e mesma coisa (JUNG, VIII/2, 1984, 

§ 418). 
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Falando a respeito da realidade do que é psíquico Jung lembra que “o conceito de 

`físico´ não constitui o único critério de uma verdade, pois há também verdades psíquicas 

que não se podem explicar, demonstrar ou negar sob o ponto de vista físico” (JUNG, Vol. 

XI, 1995, § 553). Não devemos duvidar de uma crença e mesmo do relato de uma 

vivência, já que se torna uma realidade psíquica que não precisa ser demonstrada. 

No decorrer de sua teoria Jung foi deixando claro a valorização que deu à vivência. 

Ela é compreendida como aquilo que é vivido pelo indivíduo em relação aos estímulos 

percebidos como internos e externos. Ele construiu seus conceitos a partir do que aparece 

e que foi vivido pela psique e permaneceu na posição fenomenológica no sentido de estar 

fundamentada na observação e experimentação daquilo que aparece aos sentidos. 

Na perspectiva de Jung tudo o que é percebido e vivido, constatado, pensado, 

sentido ou intuído, passa pela “lente” da psique. Não há nada no mundo que possa ser 

percebido pelo ser humano de outra maneira que não seja pelo psíquico. “Se o mundo não 

assumisse a forma de uma imagem psíquica, é praticamente como se não existisse” 

(JUNG, Vol. XI/5, 1982, §769). Assim, toda experiência é vivida pela psique dos 

indivíduos numa determinada configuração pessoal, familiar, histórica e cultural. É sobre 

esta vivência que algo pode ser dito. 

Assim como os demais conceitos de sua teoria, Jung também foi ampliando e 

aprofundando suas ideias sobre o conceito de psique. 

[É] preciso acrescentar que não estamos nos referindo à opinião vulgar acerca do `psíquico´ que o 

considera um nada absoluto ou algo menos do que um gás. Muito pelo contrário, a meu modo de 

ver a psique é a realidade mais prodigiosa do mundo humano. Sim, ela é a mãe de todos os fatos 

humanos, da cultura e da guerra assassina. Tudo isso é primeiramente psíquico e invisível. 

Enquanto permanece ´unicamente´ psíquico não é possível experimentá-lo pelos sentidos, mas 

apesar disso trata-se indiscutivelmente de algo real. (...) Como essa realidade é constituída, só o 

podemos deduzir a partir de depoimentos. (JUNG, Vol. IX/1, 2002, § 206). 

 

Falando sobre o quanto Jung estendeu seu conceito de psique, David Tacey 

(1998a) lembra o caminho percorrido por ele na construção deste conceito. Isso teria 

ocorrido porque foi motivado a incluir a psicologia no mundo da ciência e seguiu caminho 

relacionando-a com a base arquetípica e, por fim, passando a ampliar seu conceito de 

psique para algo mais do que aquilo que está dentro de uma pessoa. 

Todo o impulso da pesquisa de Jung era estender a psique temporal e espacialmente para dentro 

da cultura, história e fisicalidade. Após sua separação da Escola Freudiana, Jung afastou-se da 

visão de mundo psicologista, que queria reduzir tudo à subjetividade humana. Jung tornou-se mais 

impressionado pela dimensão objetiva da experiência psíquica: embora sintamos que a psique está 

'dentro' de nós, a psique revela-se como um cosmos próprio. Jung valorizou enormemente as 

tradições filosóficas antigas devido à sua aguda percepção da objetividade da alma. Sua teoria da 

sincronicidade, que pressupôs uma significativa relação 'acausal' entre a subjetividade humana e 

os eventos no mundo, estava asseverada na assunção de uma continuidade psíquica entre a 

realidade interna e a externa. A teoria de um princípio conector acausal fez Jung ficar intensamente 
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alerta às descobertas da nova Física, que pressupunha uma relação entre observador e observado, 

e que explodiu a velha compreensão mecanicista da matéria em favor de uma visão nova, dinâmica 

e interativa da realidade material (TACEY, 1998 a). 

 

Portanto, a psique na visão junguiana contém os arquétipos em sua porção mais 

profunda, no inconsciente coletivo, e é uma multiplicidade que ultrapassa em muito, tanto 

a consciência (que é um dos complexos da psique), como a vida de um indivíduo (já que 

remonta aos primórdios da humanidade, inclui sua história e culturas de diferentes povos). 

Ela possui um centro ordenador, o self, que também é toda a psique (e que não tem limites 

definidos podendo abarcar o mundo) e de onde emerge a consciência e seu centro, o ego. 

A função transcendente do self é a que promove a comunicação, por meio dos símbolos 

(que reúnem polaridades conscientes e inconscientes, da vida, da cultura e do indivíduo, 

numa junção complexa, carregada de energia) entre esses dois centros: ego e self. Ela é 

exercida pelo self, que impulsiona o processo de individuação. 

O movimento do processo de individuação é menos linear e mais espiralado em 

torno de um centro, o self. Essa circum-ambulação é o caminho percorrido pela 

consciência na sua relação com o centro da totalidade psíquica.  Sobre a configuração 

circular do movimento psíquico Von Franz (2002) afirma: 

O círculo (ou esfera) como um símbolo do Self´ expressa a totalidade da psique em todos os seus 

aspectos, incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza (...) ele indica sempre o mais 

importante aspecto da vida: sua extrema e integral totalidade (p. 246). 

 

Sobre o centro do círculo, como o centro da psique total, Jung se refere como 

aquilo que é incognoscível e suas imagens tratam de “importantes processos que se 

referem ao ̀ núcleo´ da psique objetiva, de certas imagens da meta que o processo psíquico 

parece propor a si mesmo por `ser orientado para um fim´, independentemente de 

qualquer sugestão externa” (JUNG, Vol. XII, 1994, § 328). 

Pieri (2002, p. 82) explica que na teoria de Jung o centro não se refere à 

consciência, mas a um centro em torno do qual o eu e todos os elementos da psique giram. 

Ele é o self, o lugar da transformação criadora. O centro tem características de 

completude, globalidade e totalidade. A imagem do centro emerge não pelo esforço do 

sujeito, mas a partir da tomada de consciência de estar situado e limitado no espaço e no 

tempo, fruto da ativação da função transcendente. A consciência não tem conhecimento 

da totalidade da psique e do centro, mas pode ter alguma experiência de aspectos dessa 

totalidade, por exemplo, por meio da vivência relativa ao mandala e seu centro. Isto nos 

remete ao centro cuidadosamente ornamentado e reverenciado nas DCSF. 
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4.4.10 – Funções do Mandala 

O efeito do mandala, como imagem arquetípica do self, tem a ver com seu caráter 

simbólico, portanto capaz de produzir transformações psíquicas direcionadas para o 

desenrolar do processo de individuação. Isso é o que Jung denomina como aspecto vivo 

do mandala, pois não apenas expressa a totalidade, mas também atua no sentido de 

promover esta experiência, necessária para o desenvolvimento na direção da meta da 

psique. 

Oculta-se neste símbolo uma antiqüíssima atuação mágica, cuja origem é o `círculo de proteção´, 

ou `círculo encantado´, cuja magia foi preservada em numerosos costumes populares. A meta 

evidente da imagem é traçar um `sulcus primigenius´, um sulco mágico em redor do centro, que é 

o templo ou temenos (área sagrada) da personalidade mais íntima, a fim de evitar uma possível 

`efluxão´, ou preservá-la, por meios apotropaicos, de uma eventual distração devido a fatores 

externos (JUNG, 1983, p. 40). 

 

O estabelecimento desta área sagrada, por meio da circum-ambulação no 

mandala, parece auxiliar na relação da consciência com o self. Jung viu na produção de 

mandalas um efeito positivo. Observando os conteúdos que se apresentavam à 

consciência, Jung notou o surgimento espontâneo de mandalas nas expressões artísticas 

e nos sonhos de seus pacientes. Ele notou que estas expressões estão relacionadas ao forte 

significado subjetivo (numinoso), tanto apontam para melhoras no estado do paciente, 

como alteram seu estado neste sentido. A estas imagens Jung relacionou o efeito benéfico 

ou tranquilizador. Notou que nos mandalas aparecem 

(...) representações e pensamentos religiosos, isto é, numinosos ou então ideias filosóficas se 

exprimem através de mandalas. Eles possuem quase sempre um caráter intuitivo irracional e atuam 

de novo retroativamente sobre o inconsciente através de seu conteúdo simbólico. Tem, por 

conseguinte, em sentido figurado, um significado e efeito `mágicos´” (JUNG, Vol. IX/1, 2002, p. 

356, §645). 

 

Como símbolos, os mandalas não são inventados pela consciência, situação em 

que não teriam o mesmo potencial transformador. Mesmo quando fixadas em uma 

tradição religiosa eles não são considerados pelos seus membros como invenções do 

sacerdote ou da figura de autoridade eclesial. Mesmo os artistas consideram que teriam 

sido inspirados a tal produção.  Para Jung “Trata-se evidentemente de uma tentativa de 

autocura da natureza, que não surge de uma reflexão consciente, mas de um impulso 

instintivo” (JUNG, Vol. IX/1, 2002, p. 385, §713-714). 

Consideramos que o mesmo pode ser dito a respeito das DCSF, pois acontecem 

na forma de mandalas, conforme já foi dito. As danças circulares surgiram e foram 

mantidas nas tradições dos mais diferentes povos e épocas. Porém, às DCSF são 

acrescidas danças contemporâneas, cuja coreografia tem um autor conhecido. Para que 
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elas sejam consideradas como pertencentes às DCSF existe uma regra, mais ou menos 

disseminada entre os participantes: permanecer sendo dançada em diferentes grupos após 

a passagem de certo espaço de tempo, em geral uns cinco anos. Talvez esta regra nem 

fosse necessária, já que aquelas que estiverem mais relacionadas ao efeito mandálico e 

sua relação com o centro parecem ser as que tenderão a permanecer na motivação dos 

dançantes. 

No capítulo referente às DCSF verificamos que os focalizadores entrevistados 

geralmente compõem novas coreografias de um modo extraordinário. Por vezes, a 

coreografia surgiu de modo completo na mente, ou foi o resultado de ficar insistentemente 

ouvindo certa música até imagens sobre a dança aparecerem; o estado emocional e fatos 

importantes da vida também surgiram como desencadeadores das novas coreografias. 

Mais do que pensadas, parece que elas foram intuídas, visualizadas e sentidas. Os autores 

se sentem mais como receptores do que como criadores de tais coreografias. Talvez estas 

sejam as coreografias que permanecem e as outras, mais racionalmente criadas, 

simplesmente caiam no esquecimento dos dançarinos circulares. 

 Isso corrobora a explicação de Jung de que as imagens do mandala tanto podem 

surgir de produções de imagens da interioridade psíquica, fantasias, como por meio da 

vida não apartada de sua essência. Nas suas palavras: “Essas imagens brotam 

espontaneamente de duas fontes. Uma delas é o inconsciente, que produz de modo natural 

fantasias dessa espécie. A outra fonte é a vida que, quando vivida com plena devoção, 

proporciona um pressentimento do self, da própria essência individual (JUNG, 1983, p. 

40). 

Encontrando semelhanças entre o estado de unidade na dança ritual de 

comunidades arcaicas, provavelmente danças mandálicas, com o estado que o dançarino 

parece alcançar Zimmermann (1992, p.81) observa que este estado pode ser percebido 

como ultrapassando o limite da realidade concreta do corpo.  

Por um breve momento ele poderá penetrar uma dimensão de vida ilimitada: as oposições são 

eliminadas, a força de gravidade não existe mais, os movimentos fluem. Este costuma ser um 

estado muito parecido com o êxtase, apesar de ser vivenciado conscientemente (ZIMMERMNN, 

1982, p. 81-82). 

 

Falando sobre o movimento em círculo, o aproximar-se circundando, a 

circumambulatio, Jung diz que significa 

(...) a delimitação de uma área sagrada por um lado e, por outro, a ideia de fixação e concentração; 

a roda do sol começa a girar, isto é, o sol é vivificado e inicia seu caminho; em outras palavras, o 

Tao começa a atuar e assume a direção. A ação converte-se em não-ação; tudo o que é periférico 

é subordinado à ordem que provém do centro (...) Psicologicamente, a circulação seria o ato de 

`mover-se em círculo em torno de si mesmo´, de modo que todos os lados da personalidade sejam 
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envolvidos. ̀ Os polos de luz e de sombra entram no movimento circular´, isto é, há uma alternância 

de dia e noite” (JUNG, 1983, p. 41). 

 

Movimentar-se em círculo é uma circumambulatio e seu movimento repetitivo em 

torno de um centro tende a levar a alteração da consciência no sentido da maior 

permeabilidade aos conteúdos oriundos do inconsciente, portanto na sua relação com o 

self. Circulando o grupo acaba por criar um espaço mágico que, como tal, protege seus 

componentes e a vivência dentro dele. O movimento circular está relacionado ao 

arquétipo da totalidade, trazendo um significado transcendente a nível individual (JUNG, 

Vol. IX/1, 2002, p. 386, §716). 

Para Jung o mandala propõe o 

(...) pressentimento de um centro da personalidade, por assim dizer um lugar central no interior da 

alma, com o qual tudo se relaciona e que ordena todas as coisas, representando ao mesmo tempo 

uma fonte de energia. A energia do ponto central manifesta-se na compulsão e ímpeto irresistíveis 

de tornar-se o que se é, tal como todo organismo é compelido a assumir aproximadamente a forma 

que lhe é essencialmente própria (Ibid. p. 353, §634). 

 

O círculo como mandala expressa a totalidade da psique incluindo o 

relacionamento entre o homem e a natureza “ele indica sempre o mais importante aspecto 

da vida – sua extrema e integral totalização” (JAFFÉ, 1964, p. 240). É considerado 

expressão e veículo da totalidade que não é inteligível ou experimentável de outra forma. 

Falando sobre a atividade do iogue, Jung explica que, pela contemplação do 

mandala sua meta é reconhecer a si mesmo como divindade, “retornando assim da ilusão 

da existência individual à totalidade universal do estado divino” (JUNG, Vol. IX/1, 2002, 

p. 353, §633). No exercício de contemplação do mandala parece haver uma transposição 

do centro psicológico do eu pessoal para o não eu impessoal, experimentado como se 

fosse o verdadeiro ser. 

Se pudermos pensar que o mandala tem funções, uma delas seria justamente a 

capacidade de configurar um espaço sagrado (temenos) e um profano; organiza os 

diferentes planos do real, suas relações e a totalidade deles. O mandala funciona como 

um recipiente bem fechado, um espaço de isolamento intencional. Desenvolve uma 

função protetora e não defensiva, ou seja, uma função de fechamento para a possibilidade 

de abertura.  

O mandala não é uma oposição aos conflitos e questões da vida cotidiana, mas 

justamente a possibilidade de conciliação de elementos contrários à consciência, 

causadores dos conflitos. Simultaneamente afasta os elementos e influências de fora e 

unifica os elementos psíquicos, que passam a ser governados não pela parcialidade do 

ego (centro da consciência), mas pelo diálogo com um novo governo, o do self. “Sua 
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meta, pois, é a de transformar a confusão numa ordem, sem que tal intenção seja sempre 

consciente. Em todo caso, os mandalas expressam ordem, equilíbrio e totalidade” (JUNG, 

Vol. IX/1, 2002, p. 356, §645). 

Pieri (2002, p. 306) relata que Jung relacionou os efeitos terapêuticos do mandala 

ao objetivo identificado nos ritos longínquos onde o mandala era o lugar de cura. Nas 

palavras de Jung: “A ordem rigorosa do mandala compensa a desordem e a perturbação 

do estado psíquico, e isso através da construção de um ponto central em relação ao qual 

tudo é ordenado, ou de uma disposição concêntrica do múltiplo, do oposto, do 

irreconciliável” (op. cit., § 714). Estar na totalidade, unir o eu com o todo, é a meta do 

processo de individuação e, portanto, o caminho da cura. 

Depreendemos, então, que o ritual para Jung é um espaço sagrado de 

transformação, estabelecido pelo temenos e, simultaneamente, estabelecedor dele. O que 

acontece durante o ritual é vivido como se fosse separado do restante do mundo, 

constituindo uma atmosfera percebida como que em outro tempo e lugar distintos do 

cotidiano. Esta atmosfera propicia o contato da consciência com o self, facilitado pela 

circum-ambulação em torno do centro, característico da DCSF. Nesta situação, o ritual 

se configura como mandala dançada e tem um efeito numinoso, capaz de atuar na psique 

dos participantes, podendo levar a elaboração simbólica. 

4.4.11- O numinoso 

Jung fez uso do termo numinoso, tomado de Otto, para falar do contato da 

consciência com os conteúdos arquetípicos (JUNG, Vol. XI, 1995). Mas, para Otto 

(2007), o numinoso é o aspecto irracional do sagrado, um efeito que está na base da 

religião, é algo específico ao que é religioso. O numinoso leva a atitudes tais como o 

entusiasmo religioso, o sentimento de ser criatura, o tremor, o receio, o fascínio relativo 

a algo que é nomeado como Deus. 

Para Jung, a presença das imagens arquetípicas é sentida como algo irresistível, 

elas atraem, convencem, fascinam, sobrepujam a vontade consciente, impõem um 

sentimento de reverência (JUNG, Vol. IX/1, 2002, §11). A “irrupção de imagens 

arquetípicas na consciência apresenta, inequivocamente, todas as características de uma 

experiência religiosa: tais imagens são percebidas como irresistíveis (e daí seu numen), 

autônomas, fascinantes, plenas de sentido e significado” (XAVIER, 2006, p. 187). 

Então, para ele, a experiência numinosa abrange não apenas aquilo que se entende como 

algo religioso, mas se apresenta na relação da consciência com estes conteúdos entendidos 

pela consciência como religiosos e com os outros conteúdos inconscientes, tais como os 
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relativos aos transtornos mentais, às projeções da massa em líderes, em movimentos 

políticos e sociais e até mesmo na intensa motivação presente nos processos criativos, 

entre outras formas. 

O numinoso é composto pelo mysterium tremendum et fascinans, ou seja, pelo 

totalmente outro e diferente, podendo ser causador de medo e terror devido ao seu aspecto 

repulsivo, ou fascinante pela atração devido ao seu aspecto fascinans. 

Como já foi dito, o efeito numinoso do ritual e da imagem arquetípica do mandala 

atuam na psique. Para Jung, se este efeito levar a uma consideração cuidadosa, teremos 

em ação a função religiosa da psique, a religiosidade. Vejamos como Jung entende 

religião e religiosidade. 

4.4.12 – Religião e religiosidade 

Jung define religião a partir da etimologia de Cícero, na obra De natura deorum, 

como religere, a atitude de reler, revisitar, retomar o que estava largado. Para Jung 

religião é a  

(...) consideração e observação cuidadosa de certos fatores dinâmicos concebidos como 

`potências´: espíritos, demônios, deuses, leis, ideias, ideais, ou qualquer outra denominação dada 

pelo homem a tais fatores; dentro de seu mundo próprio a experiência ter-lhe-ia mostrado 

suficientemente poderosos, perigosos ou mesmo úteis, para merecerem respeitosa consideração, 

ou suficientemente grandes, belos e racionais, para serem piedosamente adorados e amados” 

(JUNG, Vol. XI, 1995, p. 10). 

 

Para Jung a religião é “uma cuidadosa observação e consideração (de religere) 

dos numina divinos” (JUNG, Vol. XI/5, 1982, p. 118, § 982), um elemento vivo quando 

presente no contexto da vivência do indivíduo.  

Religião é – como diz o vocábulo latino religere – uma acurada e conscienciosa observação 

daquilo que Rudolf Otto acertadamente chamou de `numinoso´, isto é, uma existência ou um efeito 

dinâmico, não causados por um ato arbitrário. Pelo contrário, o efeito se apodera e domina o sujeito 

humano, mais sua vítima do que seu criador. Qualquer que seja a sua causa, o numinoso constitui 

uma condição do sujeito, e é independente de sua vontade (JUNG, Vol. XI/1, 1995, p. 9, §6).  

 

A esta atitude de consideração atenta Jung dá o nome de religiosidade, uma função 

psíquica a ser desenvolvida ao longo da vida, presente como potencialidade. Assim, por 

religião Jung não se refere a uma determinada confissão de fé religiosa. Para ele “as 

confissões de fé são formas codificadas e dogmatizadas de experiências religiosas 

originárias” (Ibid., p. 10, § 10). 

 Religiosidade é uma função psíquica pela qual se exerce religere. A religiosidade 

é caracterizada por uma “atitude particular da consciência transformada pela experiência 

do numinoso” (JUNG, Vol. XI, 1995, p. 10, § 9). É preciso esclarecer que a experiência 

numinosa não se restringe a temas, imagens, situações e demais elementos comumente 
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chamados pela consciência coletiva de religiosos. No caso da religiosidade, a “atitude 

particular” a que Jung se refere é algo mais do que uma consciência atenta aos efeitos 

numinosos, atitude requerida para lidar com a influência das imagens arquetípicas que se 

apresentem nos diversos assuntos e épocas da vida. Entendemos que a “atitude particular” 

tem a ver com a atitude de “respeitosa consideração” para com “fatores dinâmicos 

concebidos como `potências´”, os “numina divinos”, que pode ser desenvolvida pela 

consciência a partir da experiência de contato com imagens arquetípicas do self. Para Jung 

a religiosidade pode ser direcionada para assuntos banais e seculares, mas neste caso 

estaria desviada de seu curso natural.  

Mendes e Freitas (2004, p. 28) refletindo sobre as nuances do pensamento de Jung 

a respeito da religião e da experiência religiosa chamam a atenção para os termos 

“atitude” e “consciência”, presentes na definição que Jung dá para religiosidade (JUNG, 

Vol. XI, 1995, p. 10, § 9) e observam que esta definição está baseada tanto na experiência 

do numinoso, quanto na possibilidade de mudança da consciência, resultado desta 

experiência. Destacam, da definição de Jung, seu entendimento de que, além do contato 

com o numinoso, precisa haver uma participação ativa da consciência. A atitude requerida 

é oposta à atitude de negligência, é uma atitude de cuidadosa consideração. Trata-se de 

um trabalho com as imagens do inconsciente, presentes na experiência numinosa, o que 

possibilita transformar a energia natural em “uma produção humana baseada no diálogo 

com o mundo. (...) A consciência é tocada, envolvida pela experiência, e fortemente 

convidada a estar presente, refletir, dialogar, responder, isto é: trabalhar” (MENDES & 

FREITAS, 2004, p. 31). Mendes e Freitas viram na definição de Jung de religiosidade a 

presença do caráter ativo da consciência a fim de elaborar a vivência do numinoso, 

acrescentando elementos na consciência. 

Quando os arquétipos não encontram veículo apropriado para experiência 

transpessoal, tendem a ser projetados em assuntos banais e seculares (o padrão de vida, o 

poder pessoal, algum movimento ou reforma social, em especial os extremismos tais 

como o nazismo, a esquerda radical etc.). “As ações pessoais, seculares ou políticas 

tornam-se carregadas de um valor religioso inconsciente. Isso é muito perigoso, pois 

sempre que uma motivação religiosa age inconscientemente, surge o fanatismo, com 

todas as suas consequências destrutivas” (EDINGER, 1995, p. 100). Quando a 

consciência não desenvolveu uma atitude religiosa para com as imagens arquetípicas do 

self e/ou quando não encontra na sociedade um veículo adequado para acolher as imagens 
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de caráter religioso, há o perigo de pensar sobre si mesmo como sendo tudo ou como 

sendo nada. Esta identificação com o self pode levar ao risco de inflação psíquica. 

A respeito deste perigo Edinger (1995), explicando sobre o modo junguiano de 

compreender a religião, afirma que a religião tem o papel de evitar a inflação psíquica, 

ou seja, a identificação do ego com o self. Nesta situação não pode reconhecê-lo como 

outro. O seu oposto, também caracterizado por um estado de inflação, pode ocorrer. É 

quando o ego, a partir da vivência numinosa, se percebe rejeitado pelo self, num “beco 

sem saída”, incitado a agir violentamente contra a rejeição ou a esmorecer e desistir do 

próprio caminho. A religião e o ritual teriam o papel de proteger o indivíduo destes 

extremos. Os rituais têm a propriedade de manter o ego humilde o suficiente para não 

ameaçar a saúde psíquica e social, porém numa relação constante com o self. “O propósito 

original das cerimônias religiosas de todos os tipos parece ser o de propiciar ao indivíduo 

a experiência de um relacionamento significativo com essas categorias de natureza 

transpessoal” (Ibid., p. 99). 

Edinger (1995) pergunta se a moderna sociedade ocidental ainda dispõe de 

recipientes que acolham as categorias suprapessoais ou arquétipos. Ele sinaliza que há 

pessoas para quem estas categorias não estão vivas e nem funcionando, e que, portanto, 

não servem para a compreensão da experiência da vida. Nesta situação, Edinger visualiza 

quatro possibilidades de encaminhamento. Na primeira possibilidade há a perda da 

projeção de Deus na igreja e o indivíduo perde também sua ligação com o self sucumbindo 

“à alienação e a todos os sintomas de uma vida vazia e carente de sentido, tão comuns 

nos dias de hoje” (EDINGER, 1995, p. 101); outra possibilidade é que o indivíduo assuma 

as características projetadas na divindade e sucumba à inflação, por exemplo quando 

“supervaloriza os poderes racionais e manipulatórios do homem e nega o sagrado mistério 

inerente à vida e à natureza” (Id.); a terceira possibilidade é que o indivíduo projete o 

valor transpessoal em algum movimento secular ou político, levando a adoração de 

ídolos. Quando estas projeções desviadas do recipiente religioso são exercidas por grupos 

opostos entre si temos os conflitos que levam a guerras em que cada parte deriva sua fonte 

da mesma energia, porém neste caso as antinomias do self passam a se manifestar na 

história (Ibid., p. 104); a quarta e última possibilidade é que, com a perda do recipiente 

para a projeção religiosa esta energia pode ser restituída a si mesmo levando o indivíduo 

a enfrentar as questões últimas da vida precisando tornar-se capaz de desenvolver sua 

consciência e encontrar o valor perdido, a imagem de Deus na própria psique, caminho 

para o processo de individuação (Ibid., p. 106). 
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Interessante notar que a DCSF não é necessariamente um recipiente para a 

projeção religiosa já que não se identifica com o que se pode chamar geralmente de 

religião, apesar de se propor à vivência do sagrado e de conter um formato ritual. Então 

é provável que na DCSF o participante, acompanhado do grupo, protegido pelo ritual, 

numa atividade mandálica, com foco na imagem arquetípica do self, possa encontrar nelas 

um veículo e invólucro possível para sua experiência religiosa. 

É possível depreender que a vivência numinosa não é exclusividade do ritual, no 

entender de Jung. Mas o ritual tem o papel de manutenção do equilíbrio psíquico diante 

de forças sentidas como potencialmente muito maiores do que o ego, centro da 

consciência (JUNG, Vol. X/3, 2000, § 512). O ser humano pressente que a sua 

consciência pode ser perturbada, de uma hora para outra, por fatores incontroláveis, tanto 

de natureza exterior como interior. Ao honrar essas forças invisíveis por meio do ritual, 

o ser humano teria uma sensação de segurança (JUNG, Vol. X/3, 2000, § 512, p. 12). A 

ordenação e o contorno definido do ritual preservam a experiência num contexto que tem 

começo, meio e fim, permitindo ao ego certa diluição, permeabilidade, portanto certa 

regressão psicológica, para viver o contato com forças provindas do inconsciente 

individual e coletivo, retornando ao seu estado habitual após o ritual, porém com a 

possibilidade de ampliação da consciência, por meio da religiosidade para lidar com tais 

forças. 

Como veremos em seguida, a religiosidade é a atitude que permite a vivência do 

sagrado. 

4.4.13 – O sagrado 

Assim como o ritual promove a vivência de estar fora do mundo, separado deste, 

o sagrado para Jung, conforme explicação de Pieri (2002, p. 445), é aquilo que está 

separado, que é diferente da vida ordinária, portanto é aquilo que está separado da 

consciência e, assim, adquire a conotação de inconsciente. Como imagem desta distinção, 

o sagrado se apresenta como temenos, rito de circum-ambulação em torno de um centro 

e, portanto, como mandala. Como área diferente que tem a função de se tornar um 

recipiente transformativo, o sagrado é a imagem do self. Como efeito causado na 

consciência em seu contato com o inconsciente, em especial com as imagens advindas do 

arquétipo central, o sagrado é, em parte, seu efeito numinoso. 

Mas Mackenna (2009, p. 168) critica na obra de Jung uma ênfase demasiada no 

numinoso. Ele contesta esta ênfase, quando em suas obras, Jung se refere ao numinoso, 

quando pretende se referir ao sagrado. Neste caso, ele teria deixado de incluir outros 
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elementos necessários para abordar a experiência do sagrado. Na sua opinião, Jung 

utilizou-se apressadamente do termo numinoso de Otto e o fez de modo impreciso. Como 

esta experiência foi vista por ele como relacionada ao processo de individuação e este 

requer elaboração e integração de conteúdos inconscientes, Mackenna sugere que teria 

sido mais preciso que Jung utilizasse o termo sagrado (OTTO, 2007) já que ele implica 

os fatores irracionais e racionais.  

Para que seu potencial possa ser aproveitado a favor do desenvolvimento psíquico, 

Mackenna explica que a experiência do numinoso não deve encerrar-se em si mesma e 

sim dar continuidade gerando elaboração simbólica, processo necessário para que as 

energias arquetípicas do numinoso, se transformem em algo ampliador da consciência. 

Mackenna (2009, p. 176) argumenta que o sagrado e o numinoso são distintos e 

independentes. Deste modo, o sagrado pode se dar sem a experiência numinosa e vice- 

versa. Ela afirma ser provável que durante o processo de elaboração, a experiência 

numinosa tenda a diminuir de intensidade, embora permaneça sagrada. 

Conforme esclarece Huskinson (2006, p. 203) na psicologia junguiana o sagrado 

e o numinoso não são experiências simultâneas.  A vivência numinosa ainda precisa ser 

elaborada para se chegar a um sentido. O sagrado carrega o numinoso de um conteúdo 

não neutro, mantendo-o e intensificando a experiência. O sagrado é o numinoso elaborado 

e, portanto, inclui e unifica o não racional e o racional numa expressão mais completa em 

que nenhum polo inibe o outro. 

Huskinson (Ibid., p. 210) lembra que, se Jung viu no processo de individuação o 

caminhar no sentido da inteireza e do completar-se, então apenas a vivência irracional do 

numinoso não pode levar à integração requerida. O contato com a experiência numinosa 

não promove sozinho o processo de desenvolvimento psíquico. É necessário que a 

experiência permita que o símbolo mediador possa se configurar e, assim, trazer sentido. 

O numinoso sozinho não cria e nem cura. A mediação entre o irracional e o racional é 

uma mediação sagrada e compreende o símbolo. Portanto, é o sagrado que infunde 

significado e conteúdo à experiência tremenda do numinoso. Sem a mediação do símbolo, 

que integra polaridades, a psique não pode dar sentido e, então, não pode utilizar as 

energias criativas desencadeadas pelo numinoso. O enriquecimento da personalidade 

encontra-se não no meramente numinoso, mas no sagrado. 

Mackenna e Huskinson concordam com a importância da participação da 

consciência na elaboração da vivência numinosa, para que se configure uma experiência 

do sagrado. O primeiro notou, nos escritos de Jung a este respeito, um uso equivocado do 
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termo numinoso e a segunda, compreendendo o arcabouço teórico de Jung, considerou 

que ele compreendeu o sagrado contando tanto com a experiência numinosa, quanto com 

o trabalho da consciência.  

Jung frisou em sua obra a respeito da dinâmica energética da psique, que 

constantemente apresenta à consciência o polo não considerado e requer seu trabalho no 

sentido de sucessivas e renovadas integrações, que sempre pressupõem novos patamares 

de equilibração, portanto ampliação da consciência. Assim, entendemos que o sagrado 

não poderia ser compreendido, na visão de Jung, como somente aquilo que se apresenta 

à consciência sem envolvê-la neste processo, conforme frisaram Mackenna (2009) e 

Huskinson (2006), ou seja, não basta a vivência do numinoso. É provável que ele mesmo 

tenha se fascinado com o numinoso e tenha, em certos momentos de sua obra, dado 

excessiva importância a este aspecto isoladamente. 

A vivência do numinoso em relação à imagem da totalidade, pode levar à 

experiência de tornar-se um com o próprio self, experimentado, por exemplo, a impressão 

de ser parte de um organismo maior. A esta vivência de integração ego-self ainda precisa 

ser juntada a atenção cuidadosa da consciência, a religiosidade, que poderá processá-la 

em termos de significados para à própria vida. O sagrado, portanto, na visão de Jung, 

implica não apenas a vivência do numinoso, mas também a integração desta vivência na 

consciência. 

Só ao realizar esse processo é que a consciência poderá estabelecer um terceiro 

ponto que integra as polaridades da consciência e do inconsciente e que se torna um ponto 

de apoio extramundano. Jung valoriza a constituição deste ponto porque, para além do 

mundo da multiplicidade e da pluralidade, ele é a experiência de unidade consigo, que 

paradoxalmente inclui a todos e que permite um posicionamento livre frente ao mundo. 

Ele é a existência momentânea de outra condição que não apenas a do mundo e que pode 

proporcionar liberdade de julgamento. Jung entende que no ocidente as religiões que se 

mantém vivas, ou seja, que atuam como religere, e proporcionam a vivência do sagrado, 

auxiliam na formação deste ponto de apoio. 

Elas significam uma reserva diante da pressão inevitável e patente das condições externas, às quais 

se entrega todo aquele que vive apenas para o mundo exterior e não possui, dentro de si, qualquer 

ponto de apoio. (...) Na existência de apenas uma condição, e nenhuma outra, a liberdade de 

julgamento e decisão revela-se supérflua e mesmo impossível. (...) As religiões, porém, ensinam 

uma outra autoridade oposta à do `mundo´ (JUNG, Vol. X, 1988, p. 9). 

 

Para Jung o antídoto natural contra, por um lado, a ficção de que a sociedade é a 

única portadora real da vida, mesmo que no fundo não passe de uma ideia, e, por outro, a 
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manipulação por movimentos sócio-políticos, é a manutenção da religião como 

contrapeso à massificação. Só é possível uma atitude ante as condições externas da 

existência se existir um ponto de vista alheio a elas e as religiões vivas oferecerem 

justamente esta base e, assim propiciarem ao indivíduo a possibilidade de julgar e tomar 

suas decisões com liberdade. 

A DCSF, mesmo não pertencendo ao que geralmente se chama de religião, tem a 

capacidade de proporcionar experiências numinosas. Isto provavelmente se deve ao fato 

de que são danças mandálicas, em formato circum-ambulatório, que desenha a imagem 

arquetípica do self, realizadas num contexto ritual. Se a estas características forem 

juntadas o trabalho da consciência permitindo que os sentidos da vivência emerjam, é 

provável que sejam vividas como contato com um plano transcendente em relação ao eu 

e ao mundo e, assim, pode se tornar uma vivência do sagrado.  

Assim a DCSF parece ter o privilégio de propiciar ao indivíduo o contato com um 

plano que transcende a limitação da consciência e do mundo, permitindo um ponto de 

apoio no self. Isso é importante porque, no entender de Jung, somente nesta experiência 

e relacionamento pessoal com uma instância extramundana e infinita, psicologicamente 

entendida como a sua relação com o self, o indivíduo tem condições de exercer um 

contrapeso às exigências massificadoras (JUNG, Vol. X, 1988, p. 10). 

O ser humano, para Jung, necessita deste ponto de apoio que lhe traga autonomia 

devido a sua inclinação social que o impossibilita de permanecer desligado por muito 

tempo do mundo coletivo. Quando o Estado, a sociedade, ou qualquer outro aspecto da 

vida finita, ocupam o lugar de Deus, eles se transformam em ditaduras. O culto a esses 

aspectos torna-se uma espécie de escravidão. Nesta situação temos o deslocamento e a 

falsificação da função religiosa, visível pelo surgimento do fanatismo, que procura 

reprimir toda a dúvida, eliminando a liberdade de opinião e a decisão moral. 

Fanatismo e totalitarismo são próximos e movidos pela mesma dinâmica. Já a 

religiosidade e a totalidade falam de um dinamismo completamente diferente. A 

totalidade é, justamente, a proposta de uma inteireza que comporta em si os opostos 

integrados e, portanto, implica na constante conscientização de aspectos sombrios. Mas 

o desvio do foco na totalidade pode se apresentar como totalitarismo. A ação movida pelo 

totalitarismo seria fruto do não desenvolvimento, não conscientização, da função religiosa 

da psique. Na ausência desta haveria a tendência para ver e considerar a posição de 

comando como portadora de um poder maior do que ela mesma tem, estimulando um 

funcionamento ditador. Quando esta situação de inconsciência predomina no grupo ou na 
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sociedade temos as condições propícias para que ela aja como uma massa movida pela 

emoção cega, direcionada por líderes totalitários. 

Para Jung nos movemos entre os polos Eros (amor como princípio de relação) e 

poder. Onde impera o poder não pode haver Eros e vice-versa. Como o poder pressupõe 

uma atitude do ego que se considera o único senhor e gerador de tudo o que o rodeia, é 

também oposto à função religiosa da psique, pois esta é justamente a atitude de atenção, 

de religação, aos fatores percebidos como transcendentes ao ego. Temos então que, num 

polo estão Eros e religio, no outro o poder, a inflação do ego. Jung argumenta que quanto 

maior o poder, menor a religio. Eros, no âmago da psique, funciona em acordo com uma 

ética fundamental, a priori, que tende a impulsionar o desenvolvimento psíquico, portanto 

a desenvolver a função religiosa. Isto significa que buscar tornar-se si mesmo, é tornar-

se movido por Eros e tornar-se religioso, no sentido junguiano do termo. 

Jung (Vol. X, 1988, p. 13) aponta que a crítica racionalista contra as crenças não 

pode fazer desaparecer sua base, a função religiosa natural da psique. Se reprimida a 

religião, no seu sentido de consideração consciente dos fatores irracionais da psique, 

surge de outra forma, podendo aparecer distorcida como endeusamento de líderes 

ditadores. Jung expressou frequentemente em suas obras a sua preocupação com a perda 

do sentido da vida como o causador dos maiores riscos ao indivíduo e à civilização. Para 

ele a religiosidade é o movimento psíquico que garante a manutenção do sentido e a saúde 

tanto do indivíduo como da sociedade. 

Jung preocupou-se, segundo Bezinelli (2007, p.47) com a limitação imposta pela 

ciência materialista de sua época, que implicava na impossibilidade de considerar os 

fenômenos psíquicos. Assim ele construiu uma epistemologia que tornasse possível essa 

inclusão e que também desse valor à experiência, principalmente em termos religiosos. 

Bezinelli assinala que a visão junguiana está calcada na “percepção de que tudo se move 

em um único e mesmo mundo, governado pela causa final desconhecida. Tudo é Um, 

embora a consciência só possa ver opostos. Na vivência da unio mystica está presente o 

símbolo da união” (BEZINELLI, 2007, p.48). Essa vivência é primordial e é ela que “traz 

o `saber´ do mistério e, é o mistério que dá sentido e profundidade à vivência” (Ibid.), 

portanto o sagrado.  
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4.5 - Sagrado e ritual para Roy A. Rappaport 

As ideias de Rappaport focam-se na análise da vida humana como um processo 

em desenvolvimento, fruto da linguagem, da adaptação e do símbolo. Para o autor, 

concomitante a estes fatores, nasce o ritual e o sagrado, geradores e mantenedores da 

espécie humana. 

4.5.1 - Ritual 

Rappaport (2001) concebe o ritual como um conjunto de relações estruturais 

duradouras entre características ou elementos específicos, mas variáveis. Ele define ritual 

como a “Execução de sequências mais ou menos invariáveis de atos formais e de 

expressões não completamente codificadas pelos que executam” (p. 56). 

Ele vê o ritual como uma categoria de ação universalmente, ou quase 

universalmente, reconhecida. Esclarece que os elementos da definição não são exclusivos 

do ritual e podem variar em certa medida, mas as relações entre eles são exclusivas (Ibid., 

p. 60). O ritual é uma estrutura única, mas nenhum de seus elementos – execução, 

imutabilidade, formalidade e outros – pertencem a ele exclusivamente. 

Sua definição não especifica nem o conteúdo e nem o propósito do ritual, mas 

com isso ele não quis dizer que o ritual não tenha finalidade ou significado. Na verdade 

ele pretendeu se ocupar do que o ritual tem em comum em qualquer religião e cultura. 

Ele argumenta que o conteúdo e o significado do ritual variam, mas a estrutura não. “Em 

toda manifestação ritual há a manutenção da forma e uma informação de substância, e 

por isto aceito plenamente que seria um erro passar por alto a forma ou a substância na 

análise de qualquer ritual, e nunca sugeri o contrário” (Ibid., p. 63). Ele está de acordo 

que a forma e a substância são inseparáveis em qualquer execução ritual. Mas ele clarifica 

que essa inseparabilidade não significa que são analiticamente indistinguíveis. Também 

explica que não põe objeção ao simbólico, ao estrutural ou a qualquer outra forma de 

análise do conteúdo do ritual.  

Somente insistirei que ver o ritual unicamente como um meio simbólico alternativo para expressar 

ou conseguir o que se poderia expressar ou conseguir de igual maneira, ou melhor, por outros 

meios é, obviamente, ignorar os aspectos distintivos próprios do ritual (Ibid., p. 65). 

 

Então, para Rappaport, o ritual não é um modo alternativo de expressar qualquer 

coisa, mas certos significados e efeitos podem expressar-se ou conseguir-se melhor, ou 

somente, no ritual. Ele argumenta que, como o conteúdo dos rituais é infinitamente 

variado, isto indica que os significados e efeitos resultam da forma universal do ritual. 
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Rappaport afirma que em contraste com a variedade infinita dos conteúdos do 

ritual, a forma do ritual é universal, então para ele é possível assumir que as meta- 

mensagens intrínsecas a esta forma também sejam universais. Se alguns significados e 

efeitos do ritual são vinculados à forma dele e somente a esta forma, então o ritual não 

tem equivalente, não tem alternativa satisfatória. Considerando que nenhuma 

característica do ritual é peculiar a ele, entende que é a conjunção de suas características 

que é única. Passamos a examinar as características do ritual elencadas por Rappaport. 

Primeira característica: foi codificado por alguém diferente dos participantes. Os 

participantes seguem uma ordem, mais ou menos estabelecida, ou que se crê que tenha 

sido estabelecido por outros. Os rituais seguem a forma e dificilmente surgem rituais 

novos. Rappaport nota que a invenção deliberada e calculada de rituais novos, 

particularmente rituais religiosos é problemática e tem eficácia limitada. “Algumas vezes 

se fazem intentos conscientes de estabelecer rituais completamente novos, mas é provável 

que a quem os contempla resultem forçados e falsos” (RAPPAPORT, 2001, p. 67). Estes 

têm dificuldade de estabelecer-se e podem parecer aos presentes como uma piada. Para 

Rappaport os rituais tidos como “novos” estão compostos possivelmente por elementos 

tomados de rituais antigos. Ele explica que os autores de mudanças no ritual religioso 

dizem que estão retirando o que há de profano, as capas funestas do tempo, o erro, e 

devolvendo a pureza. Ou então renunciam a autoria, asseguram que o novo ritual foi 

revelado por espíritos ou deuses. 

Notamos esta primeira característica no ritual da DCSF. Ele não foi definido por 

alguém conhecido e sim foi embasado nos rituais realizados na Fundação Findhorn 

(BERNI, 2002, p.94), que por sua vez teriam sido estabelecidos durante a relação especial 

com seres da natureza, entendido como uma sintonia com o reino angelical87. 

Segunda característica: formalidade. Há uma aderência a forma. A conduta no 

ritual tende a ser meticulosa e repetitiva. As sequencias do ritual estão compostas por 

elementos convencionais e estereotipados. Os gestos e as posturas são elementos que 

perduram no tempo, com poucas variações. Eles são executados em contextos específicos, 

se repetem com regularidade, a intervalos de tempo estabelecidos e acontecem em lugares 

especiais. Mas Rappaport lembra que a formalidade não é sinônimo de conduta ética. O 

                                                           
87 Co-creation with Nature. Disponível em: <http://www.findhorn.org/aboutus/vision/co-creation>. 

Acesso em 17 de jul. 2011. 
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ritual também pode incluir “a conduta cômica, violenta, obscena ou blasfema” 

(RAPPAPORT, 2001, p. 69). 

A respeito desta segunda característica notamos no ritual da DCSF a seguinte 

sequência mais ou menos repetitiva: abertura, o sintonizar com “os anjos da dança”, com 

“energias” benéficas, o estabelecimento de propósitos ou intenções que o ritual da dança 

pretende produzir ou trabalhar, dançar, momentos de “sintonizar” e compartilhar 

impressões e sensações, fechamento do ritual com o compartilhar de impressões gerais e 

o “envio” das energias produzidas para os propósitos inicialmente definidos e/ou para a 

saúde e paz no planeta. 

Terceira característica: imutabilidade (mais ou menos). A imutabilidade é gerada 

pela formalidade, embora permita aos participantes incluir certa variação. Esta variação 

se limita a itens como “quem faz”, “quantos fazem”, mas que não alteram a forma. Mas 

o autor procura alertar para equívocos ao explicar que não há ritual sem formalidade, mas 

nem toda formalidade é um ritual. 

Esta formalidade parece impregnar o ritual de um cunho solene. Na DCSF a 

formalidade parece estar relacionada à presença do focalizador, do centro ornamentado, 

do tipo de danças realizadas. Todos estes itens sempre estão presentes, embora mudem 

seus executantes, os elementos colocados no centro e a quantidade de danças. 

Quarta característica: execução. Se não há execução não há ritual. Para esclarecer 

o autor exemplifica que o registro de um ritual descrito num livro não é em si mesmo um 

ritual. O ritual é uma afirmação em ação (RAPPAPORT, 2001, p. 74), não é simplesmente 

uma certa ordem de ações litúrgicas. O autor critica a denominação ritual para todas as 

execuções formais (Ibid., p. 75). Para ele, diferente de Rivière (1997), as manifestações 

sociais, tais como as competições desportivas, convenções políticas, carnaval, 

manifestações políticas etc., deveriam ser consideradas como cerimônias e reservar o 

termo ritual para ações que tem a ver com poderes ocultos.  

O ritual difere da cerimônia pois está relacionado a ações que tem a ver, conforme 

entendimento dos participantes, com poderes ocultos. A cerimônia não tem essas crenças 

presentes (Ibid.). A diferença entre ritual e teatro são, para o autor, mais notórias. Do 

ritual participam fiéis, pelas ações determinadas e pelos diferentes papéis, porém no teatro 

há um público que assiste ao que acontece. Outra diferença entre teatro e ritual é, segundo 

Rappaport, o fato de que  

(...) no teatro as ações são interpretações, são atuações que, com mais ou menos realismo, simulam 

algum fato da vida diária; já no ritual as ações são consideradas reais e se realizam para afetar 

diretamente os acontecimentos do mundo. As ações do teatro podem afetar o mundo mas de 
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maneira distinta do ritual. Há uma diferença entre público e fiel. O público assiste e o fiel participa 
(Ibid., p. 81). 

 

Ainda diferenciando ritual de outros eventos Rappaport afirma que, num evento 

desportivo espera-se que os expectadores participem expressando-se, tanto quanto se 

espera que os fiéis participem do ritual, mas os sentimentos e atitudes daqueles não pode 

influir no resultado, apenas apoiar suas preferências; mas no ritual os participantes 

colaboram e fazem acontecer os propósitos pré-determinados. No ritual há a 

imutabilidade em sua ordem e isso pode constituir um modo de impor ordem ao mundo 

caótico e indisciplinado. No ritual há uma preocupação com a mensagem intrínseca. No 

teatro pode haver mensagens que levem à reflexão, algo que no evento esportivo nem 

ganha atenção. Outra diferença é que no jogo desportivo ao final existem ganhadores e 

perdedores e no ritual a ordem é inversa, restando um vínculo que une os oficiantes e a 

comunidade de fieis e a assimetria (entre sagrado e profano, entre os fiéis e os oficiantes, 

entre os mortos e os vivos, os iniciados e os não iniciados) apesar de mantida, caminha 

no sentido de que todos passem para o lado dos ganhadores. 

Na DCSF a ação se faz intensamente presente em todos os momentos do ritual por 

meio da dança. Alguns eventos com danças circulares parecem estar fora da categoria 

ritual, conforme entendido por Rappaport, podendo ser classificadas mais como um 

encontro social, uma dinâmica de grupo, ou um curso, um workshop de danças circulares. 

Mas, na sua forma original, a DCSF tem mais ou menos relação com aquilo que os 

participantes denominam de poderes ocultos ou eles são entendidos como embasando 

tudo o que acontece na DCSF. Isto parece mais evidente quando, nelas, se remete ao 

contato com os “anjos da dança”, ou então com as “vibrações” que podem ser sentidas, 

com imagens relatadas por participantes, entre outras formas. Na DCSF também não se 

pressupõe a presença de expectadores, todos têm a função de, cooperativamente, fazer 

acontecer os propósitos colocados na abertura do ritual, há preocupação com uma 

mensagem intrínseca e a competição é substituída pela cooperação, na qual todos são 

vencedores. 

Quinta característica: a formalidade no sentido de contraste com o que é funcional. 

A formalidade e a característica não instrumental do ritual potencializam seu uso 

comunicativo. 

Quando se realiza um ritual, não estão simplesmente ̀ dizendo algo´ sobre si mesmos, mas ̀ fazendo 

algo´ sobre o estado do mundo. (...) Se o ritual – em contraste com a técnica – chega a fazer algo, 

não o faz com matéria e energia atuando sobre matéria e energia segundo as leis físicas de causa e 

efeito, mas concentrando meios e forças de outra classe sobre o que é afetado (Ibid., p. 88). 
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Rappaport aponta que a comunicação não é somente falar, ela também envolve 

ações. Elas podem ser mais eficazes na informação (Ibid., p. 94). As mensagens do ritual 

não se limitam ao estado atual dos participantes transmissores, ou seja, ao aqui e agora, 

elas são mensagens canônicas que fazem referência a coisas que estão fora do espaço e 

no “tempo fora do tempo”. Os significados geralmente são espirituais, abstratos e, por 

natureza, baseados em símbolos (Peirce) (Ibid., p. 99). 

Esta característica na DCSF parece estar presente quando os participantes 

entendem que estão realizando o que algumas vezes chamam de “cura do planeta”. 

Também notamos esta concepção quando as intenções que são colocadas na roda visam 

um trabalho a ser feito no ritual e acredita-se que isso é possível por vias espirituais e 

vibracionais, atuando com energias que pertencem a outro estado que não apenas o 

material. 

Além das cinco características mencionadas acima, Rappaport argumenta que o 

ritual possui outros elementos significativos e que o diferenciam de outros eventos. Em 

seus argumentos ele parte fazendo uma analogia do ritual com o funcionamento dos 

computadores (RAPPAPORT, 2001, p. 310). Os valores zero e um com o qual os 

computadores trabalham Rappaport associa ao tempo cotidiano, ordinário. Mas o 

intervalo de tempo onde ocorre a mudança, a transição, de um componente para outro é 

governado por uma lógica diferente daquela onde se realizam os cálculos e, para ele, pode 

ser associado ao “tempo fora do tempo” próprio do ritual. Portanto, para ele, os estados 

sociais presentes nos períodos cotidianos são, de certo modo, resultantes das 

transformações ocorridas nos rituais (Ibid., p. 311). A duração do intervalo entre um 

algarismo e outro nos computadores foi medida em bilionésimos de segundos, em 

nanosegundos, mas o tempo do ritual é suficientemente amplo para permitir a experiência 

de estar no ritual. 

Rappaport (Ibid., p. 314) assinala que a organização social é desestruturada 

durante o ritual, seus membros podem experimentar mudança de identidade. As relações 

são diferentes do que foram e não são como virão a ser. Há uma alteração da ordem social 

e intensificação de uma ordem própria do ritual. Muitas vezes, durante o ritual, tanto a 

condição social quanto a qualidade da experiência são diferentes da vida cotidiana. Ele 

entende que é um estado que não pode ser classificado conforme as distinções de status 

da estrutura cotidiana, que funciona segundo a lógica de opostos. Para Rappaport, no 

ritual predomina a condição ambígua, indiferenciada, identificada com a morte ou com o 

ainda não nascido, mesmo nos rituais que não são de passagem. 
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Para Rappaport no ritual as distinções usadas na vida cotidiana se reduzem e 

prevalece a comunidade (communitas de Turner). Isso fomenta a alteração da 

consciência. Partindo da racionalidade que presumivelmente predomina na vida diária, 

usada para presidir os assuntos cotidianos, surge um estado que o autor chama de 

numinoso (numinoso conforme definido por Otto e também associado ao estado de 

communitas). Neste estado, Rappaport argumenta que a razão discursiva, embora não 

desapareça em sua totalidade, fica em segundo plano. Por outro lado, a representação 

metafórica, o pensamento de processo primário e a forte emoção adquirem mais 

importância (RAPPAPORT, 2001, p. 314). 

Rappaport considera o estado de communitas como ao mesmo tempo um estado 

social e mental, em que um reforça o outro (Ibid.). Esse estado por ele entendido como 

numinoso não é de dissociação, mas um estado de reassociação (Ibid., p. 315). Neste 

estado as distintas partes da psique que habitualmente estão separadas, podem ser unidas 

ou reunidas. Esta reunião pode se estender para além do indivíduo para abarcar outros 

membros do ritual e até mesmo o cosmos em sua totalidade. Nele as fronteiras entre os 

indivíduos parecem diluir-se. 

O estado de communitas parece, para Rappaport, fomentado pela coordenação de 

expressões e movimentos de inúmeros rituais. Cantar e se mover junto com os outros 

durante o ritual não é só representação de união, é reunir-se na reprodução de uma ordem 

mais ampla, ao mesmo tempo social e individual. Estas distinções tendem a desaparecer, 

convertendo-se em um sentimento geral de unidade consigo mesmo, com o grupo e com 

o cosmos. Rappaport sugere que isto se deve às características temporais do ritual, 

especialmente no ritual da dança. Apoiando-se em Radcliffe-Brown, Rappaport comenta 

que 

É interessante, neste sentido, que a união de mente, coração, corpo e sociedade alcancem sua 

inteira plenitude no ritual da dança (...) a dança produz um estado em que a unidade, a harmonia e 

a concórdia entre os membros da comunidade chegam a seu cume e em cada indivíduo a percebe 

intensamente (RAPPAPORT, 2001, p. 315-316) 

 

Segundo Rappaport, quanto mais o indivíduo se entrega no ritual dançante, mais 

vai sendo absorvido pelo processo de unificação e vai alcançando um estado de júbilo, 

sentindo-se preenchido de uma energia que vai mais além de seu estado habitual, ao 

mesmo tempo em que se encontra em completa harmonia com os outros membros da 

comunidade. 

No entendimento de Rappaport (Ibid., p. 316) a estreita coordenação de 

movimentos com os outros membros do grupo submerge o sentido de estar separado, 
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portanto a communitas num ritual dançante é resultado da coordenação intensificada dos 

movimentos, mais rápidos do que em outras interações sociais, em um tempo diferente 

do cotidiano, um tempo fora do tempo, próprio do ritual. Rappaport (Ibid., p. 317) sugere 

que o estado de communitas é mais similar aos processos orgânicos do que aos processos 

sociais ordinários. 

Para Rappaport o sentimento de solidariedade, similar ao estado de communitas, 

é mais sólido entre participantes de atividades rituais em que se executam movimentos 

coordenados. Quando execuções similares são executadas na vida cotidiana diferem em 

magnitude porque o ritual tem uma recorrência mais precisa, se repete a cada intervalo 

regular e é composto por uma repetição detalhada e imutável, o que não ocorre com as 

DCSF. Neste sentido elas se localizam nas camadas mais exteriores do movimento Nova 

Era, conforme compreendido por Magnani (2000). 

Rappaport argumenta que os tempos que se encarregam de coordenar o canto 

ritual, as canções e a dança rituais, são tipicamente mais rápidos que aqueles 

característicos da interação social ordinária, dando origem, assim, a uma sincronização 

mais exata do que é normal na atividade social ordinária. O tempo de alguns elementos 

do ritual podem ser mais próprios dos processos orgânicos que dos sociais. Por exemplo, 

o ritmo dos tambores pode aproximar-se das batidas do coração. Ao unificar dança e 

canto, une respiração e ritmos cardíacos e parece unificar os participantes formando um 

único ser vivo de dimensão maior (RAPPAPORT, 2001, p. 324). 

Esta alteração de consciência é própria do ritual e parece ser culturalmente 

universal (Ibid., p. 325). Os efeitos fisiológicos do ritual atingem não somente o 

funcionamento cerebral, mas também podem afetar as vísceras, os músculos. O ritmo 

externo do ritual torna-se um sincronizador interno. O comportamento rítmico e repetitivo 

leva a descargas límbicas, leva a um nível de excitação prazerosa.  

O ritual, para Rappaport, engloba três regiões temporais: a orgânica, a social e a 

cósmica. A orgânica se dá na medida em que os membros do ritual se movem como um 

todo unificado, assume características internas dos organismos individuais. A região 

temporal social é reunida pela união dos movimentos em torno de uma imutabilidade 

(forma do ritual) e essa união implica na percepção de eternidade, a região temporal 

cósmica. O tempo do ritual é um tempo fora do tempo, é um tempo sagrado (Ibid., p. 

321). Quando o grupo atinge um todo coordenado e renega sua identidade individual 

durante o tempo do ritual, cada membro pode sentir que está unido a um ser maior, como 

um grande organismo do qual faz parte. 
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Rappaport comenta que a dança ritual, ao levar cada um a se perder dentro do 

baile, absorvido pela comunidade unificada, leva a um estado de prazer e à sensação de 

estar pleno de energia mais alta do que a que se tem em estado normal, encontrando-se, 

ao mesmo tempo em harmonia completa com os demais membros do grupo (Ibid., p. 

323). 

O autor argumenta que na execução do ritual é posto à mostra o que nunca muda 

e tudo o que é eternamente imutável é aquilo que é verdade eterna. A noção de eternidade 

pode ser vista como repetição incessante e como absoluta imobilidade. Ambas são 

intrínsecas ao ritual (Ibid., p. 331). 

Para Rappaport o ritual tem implicações lógicas próprias. Ele argumenta que 

(...) a realização de sequências mais ou menos invariantes de atos formais e de expressões não 

completamente codificadas pelos executantes implica logicamente no estabelecimento de uma 

convenção, a firma de um contrato social, a construção do tempo e da eternidade; a representação 

de um paradigma da criação, a geração do conceito de sagrado e a santificação da ordem 

convencional, a geração de teorias do oculto, a evocação da experiência numinosa, a compreensão 

do divino, a apreensão do santo, e a construção de ordens de significado que transcendem o 

semântico. Estas e outras implicações secundárias que se derivam delas se inscrevem, por assim 

dizer, na forma que temos definido como ritual (Ibid., p. 60). 

 

Portanto ele atribui ao ritual um status daquilo que é fundamental. Ele entende que 

é no ritual que os problemas decorrentes da linguagem, tais como a possibilidade da 

mentira e da alternativa, que podem levantar dúvidas e questionamentos sobre outras 

possibilidades, podendo tornar o funcionamento social caótico, podem ser atenuados. Isto 

seria possível graças à fundição da Palavra verdadeira na forja do ritual (Ibid., p. 53). A 

religião, para ele, nasce no ritual. Sua natureza é “fabricar a Palavra, a Palavra verdadeira 

sobre a qual se sustentam as verdades dos símbolos e as convicções que instituem” (Ibid.). 

4.5.2 - Religião 

Rappaport sugere que a religião não poderia ter aparecido sem as características 

que definem o ser humano e também que na ausência do que chamamos no sentido 

comum de religião, a humanidade não teria se desenvolvido. Ele supõe que as origens da 

religião provavelmente são as mesmas que as da humanidade ou estão estreitamente 

conectadas. Em favor deste argumento Rappaport (2001) constata que nenhuma 

sociedade conhecida pela antropologia ou pela história deixa de ter aquilo que 

observadores razoáveis aceitariam como religião (Ibid., p. 21) e ainda que, considerando 

como a religião tem ocupado os pensamentos e as ações humanas deve ser indispensável 

para a espécie (p. 22). 

Mas ele esclarece que não usa esse argumento para reduzir a religião em termos 

funcionais ou adaptativos (Ibid., p. 22). Para ele o único modo de revelar o sentido 
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adaptativo da religião, se é que ele existe, e compreendê-la em si mesma, é proporcionar 

uma explicação que seja fiel à sua própria natureza. Ele vê a religião como algo da 

natureza do humano e, procurar entender o lugar dela na natureza é o mesmo que explorar 

o lugar da humanidade na natureza. 

Para Rappaport, o ritual é a base das ideias religiosas e também do contrato social, 

da moralidade, do paradigma da criação, da concepção de tempo, de eternidade, de 

imortalidade e da organização do mundo. Para ele, os elementos conceituais e 

experimentais mais importantes da religião, o sagrado, o numinoso, o oculto e sua 

integração com o santo, são criações do ritual (Ibid., p.23). 

4.5.3 – O sagrado e o numinoso 

Rappaport levanta a hipótese de que o sagrado é uma junção ou integração do 

tempo cotidiano e do “tempo fora do tempo” ou eternidade, do pensamento discursivo e 

da experiência não discursiva, e do numinoso. 

Ele seria fruto do ritual, assim como a religião.  

A qualidade de inquestionabilidade é a essência do sagrado, o sagrado mesmo é um produto da 

própria forma ritual. (...) A ideia do sagrado surgiu no curso da evolução, talvez de forma 

inevitável, conforme as expressões da linguagem que se estava desenvolvendo se foram 

assimilando e subordinando às ordens de rituais não verbais e o que é possível assumir, 

participaram nossos antepassados infra-humanos. O conceito de sagrado, portanto, é, talvez, tão 

antigo como a linguagem, o que equivale dizer que é tão antigo como a própria humanidade 

(RAPPAPORT, 2001, p. 402) 

 

Rappaport (Ibid., p. 324) levanta a hipótese de que no ritual há um bloqueio da 

atividade do hemisfério cerebral dominante e isso leva a consciência para um pensamento 

não linear, dirigido por imagens e afetos, leva a uma mudança em que predomina o 

funcionamento atemporal. O ritual neutraliza o funcionamento do modo conceitual 

analítico e traz para primeiro plano um modo anterior de funcionamento baseado em 

similaridade, igualdade de classe, ou afinidade emocional. 

No hemisfério cerebral esquerdo situam-se o discurso, o pensamento analítico 

linear e o sentido de duração. O direito tem a percepção tonal e espacial, o reconhecimento 

de padrões, uma compreensão sintética e holística. Sua habilidade linguística é limitada 

e sem aspecto temporal. Os mecanismos do ritual parecem corresponder, para Rappaport, 

ao hemisfério cerebral direito. O “hemisfério cerebral esquerdo está associado com o 

pensamento discursivo, com o tempo cotidiano e com o sagrado; o hemisfério direito está 

relacionado com a experiência não discursiva, com o `tempo fora do tempo´ ou 

eternidade, e com o numinoso” (Ibid., p. 326). 
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Então, inicialmente ele coloca o sagrado associado ao hemisfério esquerdo do 

cérebro, relacionado com o pensamento discursivo e conceitual analítico. Mas logo em 

seguida (Ibid., p. 327-328) ele sugere que, talvez, o sagrado provenha do funcionamento 

simultâneo de ambos os hemisférios cerebrais durante o ritual, o que levaria a uma 

sensação de unificação de opostos de harmonia com o universo, de unidade com os outros 

membros do grupo e de unidade com o próprio ser de Deus. 

O sagrado está relacionado a uma classe de expressões que Rappaport chama de 

Postulados Sagrados Fundamentais, cunhados no ritual. Postular é defender sem 

demonstração, sua evidência ou obviedade é a base. Os Postulados Sagrados 

Fundamentais santificam axiomas cosmológicos, prescrições rituais, tabus, 

mandamentos, performativas, autoridades, promessas etc. Rappaport explica que os 

Postulados Sagrados Fundamentais, que podemos abreviar pela sigla PSF, são inerentes 

às ordens litúrgicas. A invariabilidade é a origem da aceitação e da certeza dos PSF (Ibid., 

p. 402). Eles são desprovidos de significados materiais e, portanto, não são vulneráveis a 

falsificação. Estão longe das provas. Estão além da verificação empírica. Não podem ser 

verificados por procedimentos aceitáveis da ciência e são absolutamente impossíveis de 

falsificar, por isso são indubitáveis. Os PSF são desprovidos de concretude, tem 

especificidade social baixa e estão relacionados ao eterno, imutável. Em última análise 

eles são eficazes, absolutamente autoritários, fundamentais ao invés de contingentes ou 

instrumentais. Assim eles são intrinsecamente sagrados. Para esclarecer Rappaport 

compara com os estados atuais dos assuntos que são, em contrapartida, ricos em 

especificidade e concretude, efêmeros, lábeis, contingentes. Os PSF são estabelecidos 

pelo caráter meta performativo do ritual, não se limitam a regiões físicas, políticas ou 

lógicas concretas. Rappaport argumenta que há expressões relativas aos PSF implícitas 

ou explícitas nos rituais de todas as religiões, mesmo as que defendem postulados sem 

seres espirituais, ou que afirmam não aderir a nenhum credo. 

Para ele “Embora o ritual possa constituir o centro do sagrado e, como tal, a fonte 

de santidade, esta escapa do ritual e pode fluir e alcançar todas as expressões mediante as 

quais se regula uma sociedade” (Ibid., p. 447). Santidade é definida por Rappaport como 

“a qualidade do indubitável, atribuída pelas congregações aos postulados que são por 

natureza objetivamente inverificáveis e absolutamente infalsificáveis” (p. 396). 

Rappaport afirma que a santidade “é uma propriedade do discurso religioso e não 

dos objetos representados em ou por esse discurso” (Ibid., p. 396). Ele entende que o 

conceito de divindade é um conceito da linguagem de objeto. Portanto, para ele, a fonte 
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da santidade é concebida como anterior ao conceito de divindade. Assim, entendemos 

que a santidade, como uma metalinguagem, pode ser aplicada em contextos não 

reconhecidos como religiosos. A santidade inclui duas subclasses ou categorias de 

expressões. Em primeiro lugar o sagrado, composto inteiramente pelos Postulados 

Sagrados Fundamentais - PSF. Em segundo lugar está o santificado, uma categoria de 

expressões associadas aos PSF, mas que não são em si mesmas de caráter 

fundamentalmente supremo. As frases santificadas não são em si mesmas 

inquestionáveis, mas dependem dos PSF, dos quais extraem o grau de santidade que 

possuem (Ibid., p. 438). 

Os PSF de maior grau se caracterizam por pouca especificidade material e social, 

estar desprovido de concretude, ter vida longa e ser considerado eterno, fundamental, 

imutável, intrinsicamente eficiente e autossuficiente em vez de contingente ou 

instrumental. São também intrinsecamente sagrados em vez de santificados por 

derivação. Os axiomas cosmológicos são mais gerais, menos específicos, de maior 

duração e mais santificados que as regras que especificam a maneira na qual os princípios 

expressados nos axiomas hão de plasmar-se em uma conduta. 

Os PSF estão “quase desprovidos de especificidade social porque não decretam 

que instituições concretas ou formas concretas de comportamento social sejam corretas, 

morais ou legítimas” (Ibid., p. 439). Como fundamento do universo, eles não dependem 

de nada, mas são fundamentais a todas as coisas. Não se concebem como ao serviço de 

nenhuma outra coisa. São as diretrizes implícitas nas ideias, nos interesses, objetivos e 

finalidades últimas. 

Ao analisar os Postulados Sagrados Fundamentais, Rappaport tende a considera-

los paralelos aos fundamentos das leis da termodinâmica: conservação da energia 

(desaparece num ponto, tem que aparecer em outro, pois não pode ser criada e nem 

destruída), e transformação dela em trabalho. A energia movimenta-se e cria movimento. 

Para Rappaport o sagrado é a união ou integração do tempo cotidiano e do “tempo 

fora do tempo” ou eternidade, do pensamento discursivo e da experiência não discursiva, 

dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro, e do numinoso. Sua essência é a 

inquestionabilidade. Sua vivência é de unificação de opostos, harmonia com tudo, 

unidade com todos e com Deus. 

Para Rappaport o numinoso é diferente do estado de racionalidade e da razão 

discursiva. Nele está em primeiro plano a possibilidade da metáfora, do pensamento de 

processo primário e a forte emoção (Ibid., p. 314). Também é entendido como um estado 
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de communitas (Turner), e um estado de reassociação (Ibid., p. 315) em que as distintas 

partes da psique são reunidas e podem ser percebidas na união para além de em si mesmo, 

incluindo o cosmos. 

Para Rappaport o modo humano de adaptação tem como componente, além do 

sagrado, o numinoso. “O numinoso reúne partes da psique que habitualmente podem estar 

isoladas entre si e no consequente `estado de graça´ se abraçam com entusiasmo 

convenções santificadas que de outro modo são meramente aceitas" (Ibid., p. 576). O 

estado numinoso unifica experiências religiosas. Estas podem também reunir indivíduos 

com as leis divinas e também podem ultrapassar a noção de indivíduo. Nelas se pode 

experimentar o Logos. 

Rappaport concebe o Logos como aquilo que é vivido como a verdade das coisas. 

Aquilo que pode revelar-se assim como é. “Um princípio ordenador que subordina e une 

tudo o que existe para formar um todo coerente e duradouro” (Ibid., p. 484). Rappaport 

explica que o Logos é dotado de harmonia entre coisas que talvez estejam em conflito ou 

que avançam em direções opostas. Essas forças opostas devem existir, mas a harmonia 

do Logos contém fluxo, conflito e tensão, assim como um fácil acordo. Está oculto, mas 

está em sua natureza, em última instância acessível a quem lhes prestar atenção. O ritual 

é um trabalho através do qual se pode conhecer o Logos. 

O autor conclui que “O sagrado e o numinoso são importantes tanto entre as 

propriedades de adaptação da espécie em seu conjunto, como nos processos de adaptação 

das unidades sociais nas quais está organizada a espécie” (RAPPAPORT, 2001, p. 569). 

O sagrado para ele é uma forma de adaptação e a adaptação por si mesma. 

4.5.4 - Adaptação 

Um dos três fatores preponderantes para a evolução da humanidade teria sido, 

segundo Rappaport, a adaptação. Os outros dois são a linguagem e o símbolo. Por 

adaptação ele designa os 

(...) processos através dos quais os sistemas viventes de todo tipo se mantém ou persistem frente a 

perturbações originadas em seus meios naturais ou em si mesmos, através de mudanças reversíveis 

em seu estado, transformações menos reversíveis ou irreversíveis em sua estrutura, ou ações que 

eliminam fatores de perturbação (RAPPAPORT, 2001, p. 561). 

 

As mudanças de estado reversíveis a curto prazo e as irreversíveis a longo prazo, 

provavelmente são inseparáveis uma da outra, como um continuum. As respostas 

adaptativas não aconteceriam isoladamente, mas seriam organizadas em sequências que 

iniciariam com as mudanças reversíveis e que diante da continuidade da perturbação se 

tornariam irreversíveis. Porém estas mudanças ocorreriam nos subsistemas e manteriam 
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inalterado “o valor de verdade das proposições mais fundamentais sobre o sistema e seu 

conjunto, frente as mudanças das condições que ameaçam falsifica-las. (...) As mudanças 

nos subsistemas conservam a continuidade do sistema como uma entidade viva” (Ibid., 

p. 30). 

Os processos de adaptação são universais em todos os sistemas vivos. Sistemas 

vivos são “tanto organismos como associações de organismos” (Ibid., p. 562). Um 

sistema vivo é “qualquer associação que se possa demonstrar que possui, de forma 

inerente a si, como unidade, diferentes processos iniciados, ao menos ocasionalmente, em 

reação a uma perturbação, como reação a ela ou como intento de corrigi-la” (Ibid.). São 

sistemas vivos, por exemplo, famílias, classes, tribos, estados, sociedades, ecossistemas 

(que inclui elementos culturais, sociais, físicos e biótico antropocêntricos). 

Considerando que o que é vivo se adapta, o autor propõe a seguinte inversão: não 

são processos de adaptação que são inerentes aos sistemas vivos, mas sistemas vivos é 

que são inerentes à adaptação. “A adaptação é um processo, ou uma categoria de 

processos, universal na vida” (Ibid., p. 563). 

Explicando como entende os diferentes níveis de adaptação, Rappaport explica 

que, os sistemas de adaptação que tem finalidades específicas (produção de algo, uma 

atividade especial, como, por exemplo, as que realizam os pulmões e o departamento de 

bombeiros) são subsistemas dos sistemas de adaptação de finalidade geral. O objetivo 

deste último “tem pouca especificidade que quase parece um não objetivo. É 

simplesmente persistir” (Ibid., p. 563). São como jogadores autônomos do “jogo 

existencial” cujo prêmio é continuar jogando. 

4.5.5 – DCSF e adaptação 

A partir do exposto da teoria de Rappaport, seria possível entender, na DCSF, o 

sagrado como fruto do ritual e da dança. Talvez a DCSF possa funcionar, como uma das 

reações adaptativas às condições da contemporaneidade. Em meio às inúmeras reações 

presentes nos centros urbanos é difícil avaliar quais podem ser tentativas de adaptação. 

Dadas as características das DCSF, em especial a dança ritual e mandálica, é provável 

que ela, se preservada em seus fundamentos originais, esteja a serviço da adaptação, 

conforme a entende Rappaport. 

Rappaport sugere que a sociedade atual está necessitando revitalizar sua saúde. 

Ele analisa as patologias da religião; o aumento da supersantificação do específico, ao 

invés do geral e fundamental; a absolutização do relativo e a relativização do absoluto; o 

fundamentalismo e a coação; a fragmentação da unidade provocando inadaptação; o 
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poder e a desvalorização do sagrado. Ao final de sua teoria ele apresenta uma proposta 

para que a sociedade possa lidar com o perigo da inadaptação e possa considerar seu lugar 

na totalidade. 

Ele não avaliou a época atual como um período em que estaria surgindo uma nova 

espiritualidade (NEGRÃO, 2009), um re-encantamento do mundo (TACEY, 2013; 

RESENDE, 2004), novas formas de sacralização (ANTTONEN, 2000), uma religião 

mística (TROELTSCH, apud NEGRÃO, 2009), uma sociedade mística (AUPERS e 

HOUTMAN, 2007), como alguns estudiosos mais atuais têm entendido o modo de ser 

religioso da contemporaneidade. Rappaport parece mais alinhado à visão segundo a qual 

a época atual tem se mostrado com ênfase ao modo consumista, materialista e racionalista 

(AUFRANC, 2004; TACEY, 2004), uma época de fragmentação, desagregação e 

especialização (TERRIN, 2004), com desvalorização do ritual e sacralização do que é 

periférico. Tendo esta visão em mente Rappaport apresenta sua visão do que seriam as 

patologias da religião na atualidade. 

4.5.6 – O sagrado e o ritual na contemporaneidade 

Na atualidade segundo Rappaport tem havido a falsificação do sagrado, pelo 

engano do numinoso e pela ruptura do santo. Estes aspectos são tratados em seguida. 

Essas patologias ele compreende como fruto da recente criação dos estados na 

história da humanidade. Eles são unidades adaptativas muito maiores que os anteriores 

grupos. Os grupos tinham sua identidade na aceitação de certas expressões dos Postulados 

Sagrados Fundamentais - PSF. Os grupos diferiam entre si por aceitar ou não o mesmo 

rol de expressões dos PSF. É possível que o intercâmbio entre aqueles que aceitam 

diferentes PSF fosse limitado ou obstaculizado. O estado teve sua origem na conquista. 

É provável que tenha havido esforços para aliviar as diferenças conflitivas para que o 

estado se estabelecesse. E que, neste processo, pode ter havido coação e imposição do 

que é específico para um líder e a cultura de seu povo como se fosse geral para as outras 

culturas que se reuniram sob o mesmo estado. 

Mas, para o sistema social ser adaptável tem que continuar sendo flexível. Quanto 

mais específica é a norma ou o mandato, mais limitada é a esfera de uma autoridade, 

menos santidade deveria apoiá-la. As diretrizes mais santificadas deveriam possuir uma 

especificidade política, social ou material baixa. Porém, isso pode ter se invertido e 

“Umas diretrizes muito específicas podem chegar a estar `supersantificadas´, chegar a 

possuir graus de santidade que seu caráter estrito ou sua especificidade não garantem. Os 

resultados podem ser profundamente perturbadores” (RAPPAPORT, 2001, p. 604). Para 
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Rappaport isso cria obstáculos para as respostas adaptativas a mudanças nas 

circunstâncias históricas e é um problema mais comum e mais grave nas sociedades 

alfabetizadas e organizadas em estados. 

Ele aponta que nas sociedades pré-modernas a supersantificação do específico 

deve ter ocorrido devido a inflexível combinação ou confusão dos padrões estabelecidos 

para as práticas sociais e rituais específicos com uma doutrina social e religiosa geral. É 

o mesmo que impor uma regra específica e condicionada no tempo como uma lei geral. 

Nas sociedades modernas a supersantificação do específico provavelmente se deu, 

na visão de Rappaport, em função da evolução sociocultural em geral. Os sistemas de 

adaptação são sistemas de finalidade geral e pretendem permanecer no jogo existencial. 

Seus subsistemas e organismos de finalidade especial são os departamentos, empresas 

que produzem algo específico e supõe-se que contribuam para o sistema maior. Como as 

sociedades são cada vez mais setoriais, seus subsistemas de finalidade especial se 

identificam cada vez mais com os indivíduos concretos. 

É provável que os indivíduos, muito astutamente, considerem que os objetivos e produtos 

especializados dos sistemas de finalidade especializados os que participam diretamente (o exército, 

a indústria de fabricação de automóveis, a indústria dos meios de comunicação) constituem seus 

próprios objetivos gerais, e que frequentemente pretendam elevar estes objetivos especializados a 

posições de predomínio nos sistemas mais amplos (sociedades) dos quais simplesmente são partes 

especializadas (RAPPAPORT, 2001, p. 606). 

 

Assim eles chegam a alcançar graus mais altos de santidade. Idolatria é absolutizar 

o relativo, elevar os valores relativos, contingentes e materiais à gama do essencial. 

“Vamos observar que absolutizar o relativo não pode senão ajudar, por sua vez, a 

relativizar o absoluto, pois identifica o absoluto com o status quo e o material” (Ibid., p. 

607). Isso cria obstáculo para uma resposta mais flexível às mudanças, pois restringe a 

variedade que o sistema pode manter no jogo existencial. Idolatria é inadaptação. 

Os postulados idólatras falsos, mesmo que aceitos em consenso, pela divinização 

do específico e o material, tem probabilidade de derrotar o objetivo de sobrevivência. Os 

únicos Postulados verdadeiros são desprovidos de termos materiais, não obrigam as 

sociedades a que os aceitem para as instituições ou convenções concretas de qualquer 

tempo e lugar. Para participar da eternidade os Postulados devem evitar limitar-se aos 

detalhes de qualquer tempo e lugar. Justamente por serem julgados ilusões, enganos, 

inocência é que os PSF se tornam adaptativos, portanto verdadeiros. 

Ainda seguindo a linha de raciocínio de Rappaport, ele argumenta que o sagrado 

da invariabilidade litúrgica é tão antigo quanto a linguagem, portanto é anterior à 

escritura. Assim, elevar escrituras completas ao grau de sagrado e fundamental leva a 
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perda de adaptabilidade, pois isso gera o conservadorismo político e social, o surgimento 

de fundamentalismos, pela interpretação literal de textos muito específicos e ao atribuir a 

eles autoridade absoluta. 

Rappaport argumenta que, como o fundamentalismo costuma entrar no embate 

com os que buscam descobrir os procedimentos empíricos, acaba por expor o sagrado à 

discussão, falsificação e a ser invalidado. 

Para Rappaport, a crescente complexidade da vida social e política nos estados, 

gera maior probabilidade para a idolatria e isso coincide com o aumento da descrença em 

autoridades e o desenvolvimento tecnológico, que oferece a elas meios de coação cada 

vez mais poderosos reduzindo a dependência das autoridades pela santidade. “Quando o 

poder se acumula é provável que a relação entre santidade e autoridade se inverta. (...) A 

santidade pode ser degradada ao grau de instrumento da autoridade” (Ibid., p. 612). 

Rappaport entende que a aceitação sem coação dos PSF está respaldada na 

experiência numinosa. Quando a aceitação é resultado de coação se converte em mentira 

daqueles que a obrigaram. A vítima de coação não tem obrigação moral que, então, 

precisa ser estabelecida por aspectos legais. A mentira de opressão tem como vítima não 

somente o oprimido, como também o opressor, que se torna vítima de sua mentira porque 

ele distorce a informação, ameaçando o funcionamento dos sistemas de adaptação. 

Neste contexto o ritual forçado (o autor lembra que ainda há quem tenha 

experiências religiosas no ritual) torna-se vazio e sem significado. O sentido de graça se 

faz cada vez mais difícil de obter, pois ele se fragmenta e perde alguns de seus aspectos. 

A fragmentação da unidade, da totalidade, leva à perda da ordem, transtornando os 

ecossistemas, oprimindo homens e mulheres, conduzindo as sociedades à decadência. O 

oprimido deixa de ser superior às autoridades que santifica. Antes ele podia retirar a sua 

santificação e eleger outra autoridade como santificada. Nesta impossibilidade o leva a 

perder a aceitação ritual e a experiência numinosa e isso provoca fragmentação e 

inadaptação. 

Diante deste quadro Rappaport faz crítica aos pensadores. Para ele os pensadores 

mais capazes de libertar o ser humano da ortodoxia e do falseamento ao descobrir as leis 

da natureza são os que têm contribuído para a desvalorização do sagrado. Para Rappaport, 

quando o pensamento laico e o pensamento científico se libertam da religião, o 

conhecimento fundamental passa a ser o conhecimento do fato. Estes fatos específicos 

viram generalizações nas teorias. Como os fatos são importantes, mas são passageiros, a 

incerteza reina. As teorias são transitórias e têm âmbito limitado. “O reconhecimento das 
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semelhanças escondidas embaixo da superfície das coisas aparentemente díspares, se 

desvanece” (Ibid., p. 618). 

Na avaliação de Rappaport o conhecimento se tornou mais preciso e também mais 

fragmentado. Como a unicidade é intrínseca à concepção de Logos, ele é ameaçado com 

dissolução. Com isso se perde o sentido de totalidade do mundo. O mundo dos fatos se 

torna soberano, nada mais é sagrado, é uma simples crença. O sagrado é reduzido ao grau 

de gostos e preferências e é relativizado. “O Homo economicus se converte no modelo 

moral e natural da humanidade. (...) Nestas circunstâncias, o significado de ordem 

suprema e a busca dele são descartados como `místicos´ ou inclusivamente 

estigmatizados como `fanáticos´ ou `raros´” (Ibid.). 

O autor propõe que as interpretações verdadeiras do mundo são aquelas que 

resultam em oportunidades de permanecer indefinidamente no jogo existencial, mesmo 

que sejam empiricamente absurdas. (Ibid., p. 620). Ele argumenta que os processos físicos 

são até certo ponto desconhecidos e em certo grau imprevisíveis, portanto o conhecimento 

empírico desses processos não pode substituir o respeito pela sua integridade, mais ou 

menos misteriosa. Interpretações naturalistas podem ser empiricamente corretas, mas 

incompletas. As consequências são vistas nos problemas enfrentados devido à destruição 

em curso do planeta. 

Em sua análise algumas concepções atuais parecem laicas, mas estão santificadas 

e são destrutivas, por exemplo, a epistemologia inerente ao dinheiro. O dinheiro “dissolve 

as distinções entre coisas qualitativamente diferentes, reduzindo essas distinções a 

simples diferenças quantitativas, ao proporcionar uma métrica em comum em função da 

qual se pode atribuir a todas as coisas uns valores diretamente comparáveis com os de 

todas as demais coisas” (Ibid., p. 622). Ele se torna o valor supremo. Os sistemas 

econômicos dependem dos sistemas biológicos e dar prioridade ao sistema econômico é 

subordinar o fundamental, os processos da vida, aos valores meramente instrumentais. A 

epistemologia do dinheiro está santificada. 

O autor aposta no descobrimento da ciência pós-moderna e seu modo de relação 

sistêmico, como uma possibilidade de não destruirmos o planeta. Mesmo que a ciência 

pós-moderna nem possa ser reconhecida como ciência, segundo Rappaport, a sociedade 

precisa considerar verdadeira toda interpretação que resulte em oportunidade de manter 

o ecossistema no jogo da vida, mesmo que ela seja empiricamente absurda (Ibid., p. 620). 

Para ele a ciência pós-moderna tem as seguintes características: devolve os 

cientistas aos sistemas, levando-os a sair da postura distanciada de quem pretende só 
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observar, percebendo que afeta e é afetado por suas pesquisas; a distância entre a teoria, 

antes separada pelo suposto distanciamento da ciência moderna que a construía, e a 

prática torna-se turva; deve conceder validez também ao conhecimento derivado 

subjetivamente; assume que está guiada por valores, portanto possui uma dimensão moral 

intrínseca; o foco no conhecimento cada vez mais especializado e, portanto, fragmentado, 

dará lugar a um interesse pelo cosmos, pelo mundo como totalidade integrada e ordenada. 

A ciência pós-moderna, na visão de Rappaport, se interessará pela unidade do 

mundo, pelos princípios que subjazem esta unidade, pela sua conservação mediante a 

prática. “A ciência pós-moderna é uma ordem de epistemologia e ação na qual quem trata 

de descobrir a lei natural, e quem trata de entender a natureza do significado e sua 

invenção, se reúnem em um mundo que não se limita a observar, mas no qual participam 

e se esforçam por conservar” (RAPPAPORT, 2001, p. 627). Rappaport valoriza o 

conceito de ecossistema porque considera tanto as leis físicas quanto o desenvolvimento 

da cultura, já que estas não são sempre distinguíveis e a invenção cultural se faz cada vez 

mais dominante. A concepção de ecossistema pode servir de princípio regulador 

“proporcionando uma estrutura dentro da qual investigar e formular rigorosamente os 

problemas empíricos” (Ibid., p. 629). Ele explica que o conceito tem semelhança com 

concepções religiosas e com declarações descritivas da ciência moderna e por mediá-las 

pode ser a base para o reconhecimento do Logos. A concepção de ecossistemas não 

reivindica concepções religiosas e nem estas tem reivindicado a noção de ecossistema. 

Ela não é incompatível com as religiões e nem com a ciência. 

Além do conceito de ecossistema, ele sugere que se adote uma concepção do 

Logos.  Logos reconhece que a ordem do mundo não está constituída somente por 

processos biológicos, bioquímicos, geológicos, genéticos, mas também sociais e 

simbólicos. É inerente às suas concepções, “o compromisso de realizar, participar, 

manter, corrigir, transformar e não simplesmente observar” (Ibid., p. 630). “Adotar uma 

concepção de Logos baseada na ecologia não é reduzir todos os problemas humanos a 

problemas ecológicos, mas definir o lugar da humanidade no mundo como totalidade” 

(Ibid., p. 631). 

O autor termina sua última obra antes de falecer concluindo que “Para que a 

evolução, humana e não humana, continue, a humanidade não só deve pensar no mundo, 

mas em defesa do mundo, do qual se tem convertido em uma parte muito especial” (p. 

Ibid., 632), por ter adquirido enormes responsabilidades. Para o autor a humanidade não 
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é só uma espécie entre outras. “É a parte do mundo através da qual este é capaz de pensar 

em si mesmo” (Id.). 

No seu entender a humanidade poderá seguir “jogando o jogo” da existência se 

voltar seu empenho para considerar seu lugar na totalidade e colocar seus esforços para 

alinhar-se com o processo adaptativo que gera os sistemas vivos do planeta, numa visão 

ecossistêmica. O ecossistema inclui a ciência e a religião, o empírico e o significado 

construído, as leis físicas e a cultura. A visão ecossistêmica é, para ele, própria de uma 

ciência pós moderna que revitaliza a noção de Logos, como princípio de unicidade, de 

um todo coerente e duradouro, que harmoniza polos em conflito. Para Rappaport (Ibid. 

p. 486) o Logos pode ser conhecido no trabalho do ritual. O sagrado também resulta da 

vivência de unificação nele. 

4.6 – Jung e Rappaport: aproximações e afastamentos em suas teorias 

Jung e Rappaport chegaram à conclusão de que a espécie humana nasceu e vem 

se desenvolvendo tendo em vista a preservação e experiência de unidade. Esta experiência 

é defendida por Rappaport a partir do paralelo que traçou com o desenvolvimento 

orgânico e cultural, que na sua visão tende a preservar a unidade da espécie a que pertence, 

em meio às adaptações ecossistêmicas. Sugere que a unidade da espécie humana está 

presente na impressão de unidade consigo, com os outros e com o universo (Postulados 

Sagrados Fundamentais). Jung viu essa experiência de unidade como associada à vivência 

de contato com o self, permitida pela função religiosa da psique e do trânsito dos símbolos 

no eixo ego-self. Ela é meta do processo de individuação. Nas palavras de Jung: “O 

princípio, no qual tudo ainda é um e que portanto parece ser a meta mais alta, jaz no fundo 

do mar, na escuridão do inconsciente” (1983, p. 40). Jung estava interessado nesta 

experiência como uma possibilidade momentânea da consciência de totalidade, 

experiência que não pode ser fixada e que está associada ao self. 

O self não está inteiramente contido na nossa experiência consciente de tempo (na nossa 

dimensão espaço-tempo), mas é, no entanto, simultaneamente onipresente. Além disso, 

aparece com frequência sob uma forma que sugere esta onipresença de uma maneira toda 

especial; isto é, manifesta-se como um ser humano gigantesco e simbólico que envolve e 

contém o cosmos inteiro (VON FRANZ, 2002, p. 200). 

Essa meta, para Jung, aparece simbolicamente nos diversos mitos, contos, onde 

há o tema da cidade de ouro perdida, da jornada para encontrar Shambhala, da caminhada 

em busca da Jerusalém celeste, do tesouro oculto, do elixir da vida, do casamento com a 

princesa, do encontro dos irmãos perdidos, e muitos outros semelhantes. O self das ideias 

de Jung talvez possa ser entendido como o funcionamento ecossistêmico e o Logos das 
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ideias de Rappaport. Um dos pontos de distanciamento é o conceito de símbolo. 

Rappaport usa o símbolo na acepção de Charles Sandres Peirce, ou seja, o símbolo é um 

dos elementos do signo (os outros são o ícone e o índice). Ele é um signo-lei, ele 

representa o objeto por associações de ideias comuns, em virtude de uma lei geral. Ele 

representa o objeto de maneira geral, portanto com base em exemplos existentes (reais ou 

imaginários). Esse símbolo é formulado pela consciência e se refere ao funcionamento e 

à dinâmica do universo que a cerca exteriormente. Para Jung, o símbolo é o mediador 

entre a consciência e o inconsciente (inconsciente pessoal e o coletivo, portanto 

implicando tudo o que é, já foi ou será). Ele tem aspectos conscientes e outros 

inconscientes, numa formulação que não foi pensada pela consciência, atraindo-a. Sua 

origem reside no self, tem embasamento arquetípico e funcionamento complementar ou 

compensatório em relação à consciência. Quanto mais o símbolo estiver próximo de um 

arquétipo, mais ele tenderá a ser percebido como símbolo pela coletividade e mais 

suscitará reações emocionais. A busca dos sentidos do símbolo e a integração deles na 

consciência geram um ganho de consciência, portanto a levam para outro patamar. O 

símbolo nunca é totalmente esgotado sem deixar de ser símbolo, tornando-se apenas um 

signo. 

Ambos perceberam a força que tem certas estruturas (Rappaport) ou arquétipos 

(Jung) na determinação das ações. Para Rappaport é a desvalorização dos Postulados 

Sagrados Fundamentais e a fragmentação que pode ser pernicioso para a sociedade. Para 

Jung é o contato com o self não cultivado que põe em risco a saúde do indivíduo. O 

primeiro debruçou-se sobre o que constituiu e que mantém a sociedade e Jung fez o 

mesmo focado no indivíduo. 

Para Jung o ser humano nasce com a potencialidade de desenvolver a consciência 

e sua função religiosa, com o impulso de tornar-se si mesmo no reencontro e colaboração 

da consciência com os propósitos do self, reencontro que pode ser vivido como a 

divindade irresistível, adorada ou temida, como aquilo que tudo abarca, o princípio de 

tudo. Para Rappaport a humanidade desenvolveu-se de modo concomitante à religião. A 

religião não poderia ter aparecido sem as características que definem o ser humano e na 

ausência do que chamamos no sentido comum de religião, a humanidade não teria se 

desenvolvido. 

Rappaport localiza o nascimento tanto da religião, como do sagrado, no ritual. 

Para ele, estes são tão antigos quanto a humanidade e se tornaram experiências universais 
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e próprias da capacidade humana de atribuir significado. O sagrado, na sua visão, não se 

limita à vivência numinosa dentro do ritual, mas da junção dos pares de opostos discursivo 

e não discursivo. Ele seria a vivência de integração das funções de ambos os hemisférios 

cerebrais, do tempo ordinário e extraordinário (tempo fora do tempo, ou eternidade), e do 

numinoso. 

Para Jung, o sagrado está relacionado ao inconsciente, como algo separado da 

consciência. Ele é atributo de certos espaços (têmenos), coisas e vivências que se tornam 

sagradas. Isso é possível graças ao “debruçar” da consciência sobre a vivência do 

numinoso (efeito do contato com imagens arquetípicas), pela elaboração simbólica. 

Não é possível afirmar que a noção de sagrado é a mesma nos dois autores, mas 

que um complementa a visão do outro. O mesmo pode ser dito em relação à noção de 

ritual. Ambos valorizam o ritual. Rappaport viu no ritual o berço para o nascimento da 

espécie humana. Jung viu no ritual um lugar privilegiado, por proporcionar contorno 

protegido e limites bem estabelecidos, para a vivência numinosa, efeito do contato com 

imagens arquetípicas. 

Rappaport chega à conclusão que, em contraste com a variedade infinita dos 

conteúdos do ritual, a forma do ritual é universal. Também afirma que existe uma quase 

onipresença da religião e do sagrado na sociedade. Pelos seus argumentos sobre a 

universalidade do ritual, da religião e do sagrado seria possível dizer que, na visão de 

Jung, eles são arquetípicos. 

4.7 - Em busca do sagrado 

O sagrado tanto como vivência, quanto como assunto de estudo e pesquisa é algo 

que se revela e se oculta, sem que possa ser apreendido em sua completude. Assim como 

um sonho, ele é algo que ao ser considerado compreendido mostra que seus sentidos não 

foram atingidos. O sagrado é, portanto, a experiência que sempre aponta para algo além 

do que a consciência foi capaz de atingir. Neste sentido ele é simbólico (Jung) e, portanto, 

um transformador da energia psíquica no processo de individuação. Como símbolo (Jung) 

ele reúne elementos presentes na consciência (individual e coletiva) e no inconsciente 

(individual e coletivo). Em si ele também é uma ponte entre o oculto e o revelado. O 

sagrado se relaciona ao arquétipo central ou self. 

As DCSF acontecem como mandalas em movimento e como tais são imagens 

arquetípicas do self. Os mandalas tanto exprimem algo como atuam na psique. O contato 

com imagens arquetípicas suscita vivências numinosas e as relativas ao self têm a 
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particularidade de serem indistinguíveis das imagens divinas. A esta reação numinosa 

precisa ser juntado o trabalho da consciência que, ao se dispor a elaborar o vivido dentro 

do contexto da vida pessoal, permite que ela se apresente como o sagrado, um fator 

simbólico capaz de contribuir para o desenvolvimento psíquico. Embora não passível de 

ser fixado na consciência e conhecido em sua abrangência, a vivência do sagrado é 

importante para que a consciência que se libertou da fusão com o self se perceba como 

parte dele e se relacione com ele de modo a ampliar sua consciência. Esta ampliação 

implica uma reunião ao self permeada pela consciência, reunião esta que é meta do 

processo de individuação, do tornar-se um consigo mesmo e com a humanidade. 

Para Jung o sagrado é uma experiência resultante da atitude religiosa sobre a 

vivência do numinoso, uma vivência de união ego self. Esta vivência não é fixa e nem 

fixável, mas caracterizada pelo dinamismo de processos da psique, na qual a consciência 

nasce, está imersa e forma apenas uma pequena porção. Para se tornar capaz de aproveitar 

a vivência do numinoso para além desta reação a consciência tem que constituir uma 

identidade diferenciada do self e precisa estar constantemente elaborando e lidando com 

aspectos inicialmente inconscientes relativos aos arquétipos da persona, sombra, 

anima/animus, bem como com os conteúdos dos complexos, todos enraizados em 

arquétipos e sempre na relação com a vida vivida no dia a dia, processo que não caminha 

de modo linear. A partir disto, é possível dizer que o sagrado é algo que se busca e não 

pode ser dado por encontrado. 

Neste sentido, as DCSF não são sagradas em si, mas é provável que promovam 

esta vivência para aquele que se dispõe a olhar para o vivido nelas como algo que pode 

revelar sentidos ainda não conhecidos. O ritual, por direcionar a ação para um objetivo 

central relativo a algo sagrado, direcionando o fascínio numinoso para um alvo diferente 

do humano no sentido mundano, pode canalizar o vivido para a relação do ego com o self 

e neste sentido ele é fundamental na DCSF. Além de estabelecer um temenos, um 

ambiente propício para que a consciência se permita viver o numinoso, auxilia no 

direcionamento para uma elaboração condizente com a época e cultura em que cada 

participante do ritual está inserido. 

Na atualidade, como vimos no capítulo anterior, há uma tendência para relacionar 

o modo de ser religioso à saúde física e psíquica, à relação com a natureza e ao cosmos, 

com tonalidade ecológica e ecossistêmica. Época que valoriza o sagrado vivido, uma nova 

espiritualidade, a ideia de que todos e tudo estão ligados por uma força universal ou 
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energia. Então é provável que para estes sentidos seja encaminhado o trabalho do ritual, 

em especial no movimento das DCSF, fortemente caracterizado pela influência da Nova 

Era. 

O sacrifício que o ritual da DCSF provavelmente realiza é o sacrifício das 

estruturas instituídas, do estabelecido e com isso tudo o que traz sofrimento, negatividade 

e, paradoxalmente, tudo o que traz sacrifício. Mas, talvez esse sacrifício não gere as 

mudanças esperadas na rapidez desejada justamente porque nele geralmente não se lida 

com o lado escuro ou sombrio. 

O ritual alegre, festivo, lúdico e que permite livre trânsito, próprio das DCSF, 

corre o risco de desprezar o lado obscuro de todo ser humano que, com certeza comparece 

ao ritual. Ele pode ser procurado na competição velada, na veneração de máscaras sociais, 

entre outros modos. Este ritual também evita, de certo modo, a vivência do lado terrível 

do numinoso.  

A DCSF também é uma atividade em grupo considerando que os participantes se 

encontram com uma periodicidade estabelecida, convivem e se relacionam uns com os 

outros antes, durante e depois do ritual da DCSF. O grupo, conforme assinalou Jung, tem 

interferência sobre a vivência individual e pode tanto facilitar como dificultar ou distorcer 

a vivência do sagrado. O grupo que permite e incentiva a vivência do sagrado parece ser 

aquele no qual cada um e todos estão menos interessados na manutenção ou reforço da 

persona, constituída pelos rótulos e papéis que cada um desempenha na vida cotidiana, e 

mais interessados em elaborar suas vivências, tendo como foco o processo de 

individuação e protegido pelo contexto ritual. 

Portanto, pela perspectiva de Jung o sagrado nas DCSF será entendido como o 

processo da vivência grupal com danças em roda e num contexto em que certas imagens 

arquetípicas relativas ao self e seu efeito numinoso no temenos ritual, estão presentes e 

são objeto da atenção da consciência no sentido da busca de elaboração do vivido. A partir 

destas considerações vamos conceber que o sagrado nas DCSF, na visão da psicologia de 

Jung, será aqui entendido como um processo que engloba a vivência numinosa relativa 

às imagens arquetípicas do self, num contexto grupal e ritual, e também à elaboração do 

vivido pela consciência, possibilitando sua integração em sentidos possíveis para a vida 

cotidiana individual. 
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Para Rappaport o sagrado não apenas é próprio do humano, como é o que distingue 

o ser humano. Ele procede do ritual e do funcionamento de ambos os hemisférios 

cerebrais. Esta junção implica na integração do tempo cotidiano com o “tempo fora do 

tempo”, a pausa simbólica. Além desta experiência de um tempo diferente do tempo 

cotidiano, o ritual se caracteriza pela criação e reprodução de uma ordem mais ampla, ao 

mesmo tempo social e individual. Produz um sentimento geral de unidade consigo mesmo 

e com o cosmos, promovendo sintonia e harmonia. No ritual as experiências podem ser 

unificadas levando à experiência da ultrapassagem da noção de indivíduo, rumo à 

experiência do Logos como verdade das coisas, princípio ordenador. O ritual implica num 

trabalho em que se realiza algo sobre o estado do mundo pela ação da energia nele 

produzida. Rappaport entende o sagrado como um momento de integração de opostos, 

efeito do ritual. 

Para Rappaport o sagrado é o que permite a criação e a transformação, 

possibilitando a adaptação da espécie humana ao ecossistema. Ele implica um retorno aos 

Postulados Sagrados Fundamentais, portanto ao que é conhecido sem demonstração, 

relacionado ao que é fundamental, imutável e eterno. Esse retorno não é a meta, mas o 

princípio ao qual a sociedade deveria ter em mais alta consideração, para que possa 

continuar se adaptando e pertencendo ao ecossistema. 

Tendo estas considerações sido retomadas e sintetizadas vamos considerar nas 

DCSF como sinais do sagrado, com Jung e Rappaport, um processo vivido no ritual do 

grupo composto por três sinais que escolhemos como indicadores de que ele está em 

curso. Os dois primeiros são entendidos como numinosos, tanto por Jung quanto por 

Rappaport. O terceiro envolve o processamento das vivências por parte da consciência, 

passo requerido, segundo Jung, para que, junto com os outros dois elementos, possa ser 

considerado uma atividade de união ego self, possibilitando o sagrado, como integração 

de opostos. Os indicadores são os que descrevemos a seguir. 

O primeiro está relacionado à percepção de dois estados de existência. Um é 

aquele da vida cotidiana e outro se relaciona a uma ordem mais ampla, ao tempo fora do 

tempo de que fala Rappaport, portador de uma energia diferente da energia comumente 

compreendida no dia a dia. Estados também entendidos como sinalizadores da percepção 

da distinção entre ego e self. Apesar de distintos estes estados são vividos no ritual como 

simultâneos. Este estado sinaliza que o participante entrou no ritual e que dele está 

participando efetivamente. Também indica que seu ego está podendo vivenciar a 
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existência de um self organizador do todo, do qual tinha se distanciado ao longo da 

constituição da consciência. 

O segundo elemento será compreendido como a ultrapassagem da distinção eu-

outro, vivida como um momento não fixo, de integração ego-self, indivíduo-mundo, 

interior-exterior. Trata-se aqui não mais da primeira totalidade, do arquétipo da mãe, da 

consciência nascente em estado infantil. Mas sim da experiência da segunda totalidade, 

relacionada ao arquétipo do self, conforme entendido por Jung. São instantes de 

integração ego-self, no qual o ego se sente como fazendo parte de um todo maior. 

Conforme explica Rappaport (2001, p. 231) esta experiência também é entendida como a 

vivência de um grande organismo do qual se é parte, que acontece no ritual, 

compreendido como englobando três regiões temporais: a orgânica, a social e a cósmica. 

A vivência orgânica é possível pelo movimento unificado no ritual, a social pela forma 

constante do ritual. A junção das duas permite a experiência cósmica, portanto de 

eternidade, de tempo fora do tempo. Este é o momento em que, para Rappaport (2001), o 

grupo atinge um todo unificado, podendo sentir que está unido a um ser maior. 

O terceiro elemento a ser considerado como um sinal da vivência do sagrado como 

processo será a atitude de reflexão sobre a vivência, extraindo dela elaborações relativas 

às questões pessoais, no contexto do grupo. Para Rappaport estas atitudes originadas no 

ritual são as que estão embasadas no que é considerado como verdadeiro e eterno. Para 

ele seriam também as atitudes assumidas na vida cotidiana com mais entusiasmo. Para 

Jung ao primeiro e segundo elementos, que tem características mais numinosas, é 

necessário reunir este terceiro: a elaboração das vivências a fim de integrá-las na 

consciência ampliando-a. 

Algumas ideias de outros autores apresentadas no capítulo três também podem 

contribuir para compreender estes elementos escolhidos. Turner (1974) explica que a 

percepção de dois estados de existência e de reunião com todos e com tudo acontece no 

ritual a partir do momento que se ultrapassa a liminaridade (suspensão dos  papéis sociais 

e da entrada numa condição ambígua) e se chega ao estado de communitas. Então é 

possível compartilhar uma união no grupo de um tipo que permite estar fora do cotidiano. 

Para Terrin (2004) o ritual é considerado como uma pausa que detém o tempo com o 

tempo. O presente interrompido e modificado no ritual é por Terrin entendido como um 

tempo simbólico, o tempo da plenitude, um tempo imóvel, detido pelo centro. Portanto 

um tempo onde o cotidiano fica suspenso e existe a arte. Deixando de ser o tempo 
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ordinário tem a capacidade de colocar ritmo nele. Eliade (1992) fala sobre esta 

experiência como a de uma ruptura ontológica, uma experiência do completamente outro, 

que se dá numa estrutura paradoxal, onde o temporal e o eterno, a vida cotidiana limitada 

e o ilimitado coexistem. 

Como a vivência do sagrado em si é inapreensível,vamos nos deter nos relatos que 

denotem que ele pode estar ocorrendo tendo em vista estes três elementos acima descritos. 

O primeiro e segundo elementos numinosos serão conhecidos pelos relatos que a eles 

possam ser relacionados. O terceiro será observado nos relatos que mostrem que houve 

reflexão sobre os significados das vivências para a própria vida e sobre a descoberta de 

aspectos desconhecidos em si mesmo. Também serão observadas nos relatos indícios de 

elaborações relativas a temas mais amplos sobre a vida e sobre as atitudes de contato 

consigo mesmo. Entendemos que estes três pontos podem servir como balizadores para a 

inferência de que a vivência do sagrado está ocorrendo nas DCSF.  

Como já foi descrito, a presente pesquisa também se apoiou no fato das DCSF 

terem um formato circular, na dança como mandalas, no seu modo em grupo e ritual, 

como fatores propiciadores do sagrado. 

Sabemos que há outros fatores relevantes para a vivência do sagrado nas DCSF 

que merecem estudo aprofundado, mas aqui não o foram porque demandam espaço 

próprio. Um destes fatores bastante relevante é o papel do focalizador na DCSF. Outros 

fatores são a música e o corpo nas danças (ZACHARIAS, 1998, p. 116). Até mesmo a 

letra das músicas e os propósitos firmados no ritual das DCSF provavelmente também 

contribuem para esta vivência. O espaço onde elas geralmente ocorrem, ou seja, em 

parques, em ambientes decorados para tal, pode ser um fator relevante. Para além de 

fatores encontrados no interior das DCSF o perfil dos que geralmente se interessam por 

esta atividade, bem como as tendências da contemporaneidade também podem apresentar 

contribuições significativas para compreendermos mais aspectos das vivências relatadas. 
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5 - A Dança Circular Sagrada de Findhorn - Método, dados, análise e a vivência do 

sagrado 

 

5.1 - O método 

A pesquisa foi desenvolvida a partir do método de investigação qualitativa, aliado 

ao método junguiano de processar e compreender os dados (PENNA, 2009). Estes foram 

organizados e tratados pela técnica de construção de discursos do sujeito coletivo 

(LEFÈVRE, 2005). Os dados foram obtidos de modo não pré-definido, sem roteiros de 

entrevista, pois a pesquisa os encarou como trabalho de campo, do qual a pesquisadora 

participou junto com os componentes do grupo. 

O método qualitativo tem como objetivo a compreensão de experiências próprias 

de seres humanos e procura compreender de que maneira e em que consistem os sentidos 

atribuídos pelos colaboradores da pesquisa, durante o processo vivencial. Para isso o 

pesquisador recorre à observação, podendo se utilizar de recursos expressivos para 

apreender os significados atribuídos pelos participantes, a partir da sua subjetividade 

(MOREIRA, 2002). A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Bilken (1994), preocupa-

se com o contexto da investigação, interessa-se pelo processo, descreve o fenômeno e 

busca significado. Está atenta à dinâmica interna das situações. 

Sobre o método qualitativo julgamos relevante destacar que nele os dados podem 

ser obtidos a partir de diferentes materiais, tais como relatos verbais, imagens, desenhos, 

entre outros, que o pesquisador procura interpretar a partir da perspectiva dos 

participantes da pesquisa. Além disso, dificilmente os dados são tratados de modo 

matemático como, por exemplo, em comparações estatísticas.  

O método junguiano de pesquisa, Processamento Simbólico Arquetípico, 

conforme explicitado e nomeado por Penna (2009), tem como foco os símbolos, na 

acepção junguiana. Eles são o material da pesquisa, o que envolve o pesquisador em sua 

subjetividade durante o processamento e compreensão, a fim de tornar conhecidos 

elementos antes desconhecidos. Neste método o pesquisador se coloca à disposição para 

que os símbolos relativos aos objetivos da pesquisa emerjam do material coletado. 

Portanto, o pesquisador também é canal de expressão dos símbolos, na medida em que 

está implicado em sua totalidade psíquica no campo pesquisado. Penna (2009) explica 

que, no contexto da pesquisa, o símbolo será considerado como  

(...) qualquer evento que provoque ou mobilize a atenção, seja de um indivíduo, no caso de 

símbolos individuais, seja de um grupo, no caso de símbolos coletivos. A presença de um símbolo 

é percebida pela consciência como instigante, surpreendente ou intrigante, provocando 
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estranhamento, curiosidade, inquietação, atração ou repulsa, admiração ou reprovação. Dessa 

forma, os fenômenos/símbolos são aqueles que têm grande repercussão no contexto em que eles 

ocorrem em razão de seu alto valor de significado e sentido (PENNA, 2009, p.88). 

 

O método de pesquisa-ação também foi usado e pode ser entendido como: 

(...) um tipo de pesquisa social de base empírica que é concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema em questão estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1996, p. 14)  

 

Isto se deu porque o grupo formado para a presente pesquisa foi composto pelos 

participantes e pela figura do “focalizador”, papel atribuído, nas Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn, à pessoa que procura auxiliar o grupo a manter o foco na proposta 

do trabalho, ensina as danças e dança junto com o grupo. A pesquisadora fez, também, o 

papel de focalizadora. Juntos interagiram nos encontros e, dialeticamente, participaram 

na identificação das experiências. 

Por se tratar de uma pesquisa em que a pesquisadora participou dos encontros, os 

dados que fazem parte da pesquisa não foram considerados como “dados coletados”. Isso 

implicaria uma situação na qual a pesquisadora estivesse fora do processo e os dados pré-

existissem. Mas os dados foram compreendidos como “trabalho de campo”. Gonzáles 

Rey (2002) explica a respeito da diferença entre “trabalho de campo” e “coleta de dados”. 

 A “coleta de dados” coloca o pesquisador em uma posição passiva, mais um 

observador que procura distanciar-se, registrar os dados que foram definidos a priori e só 

estes serão por ele utilizados. “A coleta de dados separa o pesquisador, como entidade 

objetiva, do sujeito produtor de dados, o primeiro aparece só como quem `recolhe´ os 

dados” (GONZÁLES REY, 2002, p. 98.). Já o “trabalho de campo” pressupõe que o 

pesquisador participa ativamente do processo, produzindo junto com os envolvidos, os 

dados da pesquisa. Seu caminho de pesquisa não está pré-definido e se configura na 

medida em que acontece, portanto os dados que farão parte da sua pesquisa podem ter 

seus contornos ampliados, modificados ou transformados ao longo da mesma, já que os 

limites do registro previamente pensados não são encarados como parâmetros invariáveis. 

Assim, o método da pesquisa envolveu um trabalho de campo, em que a 

pesquisadora participou ativamente, de todos os momentos do grupo. Os dados foram 

considerados como aqueles relativos ao tema pesquisado e que emergiram de modo 

simbólico dos encontros, durante a análise. 

Os sentidos encontrados para esses dados passaram por “mão dupla”, ou seja, 

procuraram trazer o ponto de vista dos participantes e também a análise dos símbolos 

emergentes, revelando os sentidos encontrados pela pesquisadora. Os dados analisados 
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receberam a atenção e reflexão da pesquisadora em movimentos circumambulatórios em 

torno dos conteúdos simbólicos, o que implicou em aproximações a partir de diferentes 

ângulos e afastamentos seguidos de novas aproximações, a fim de permitir que seus 

sentidos emergissem, tendo como estrutura de análise os referenciais teóricos de Jung e 

de Rappaport. 

 

5.2 – Instrumentos da pesquisa e seu contexto 

Esta pesquisa se valeu dos depoimentos e respostas dos participantes a perguntas 

sobre sentidos da vivência feitas no grupo Danças Circulares Sagradas de Findhorn, 

montado com voluntários. 

Conforme afirma Penna (2009) é importante que o pesquisador use os 

instrumentos que melhor forneçam o material simbólico relativo ao que pretende 

pesquisar. No contexto da presente pesquisa, que é uma atividade grupal, nos pareceu que 

o melhor instrumento para captar e procurar entender a vivência do sagrado seria o 

próprio grupo e os depoimentos que surgissem dentro do mesmo. A definição deste 

instrumento foi resultado da experiência da pesquisadora com as tentativas feitas em 

grupos anteriores ao pesquisado, nos quais utilizou outros modos de obter dados, a título 

de experimentação, para ver o que melhor se adequaria ao seu propósito. Entre eles, fez 

uso de questionário escrito pelos participantes, filmagem, fotografia de imagem corporal 

construída por eles, desenho e diário individual de experiências feito logo após cada 

encontro. Todos estes modos de obter dados foram interessantes, mas o modo escrito 

pelos participantes revelava um contraste em relação às falas espontâneas no grupo, pois 

eram muito menos intensos. As imagens fotografadas e obtidas por filmagem dos corpos 

na dança e por desenhos careciam da fala e pareciam exigir muita imaginação por parte 

da pesquisadora para obter dados a respeito da vivência do sagrado. Assim, sabendo que 

nenhum instrumento seria totalmente eficaz, mas dentre os que mais dados pareceu 

expressar, a pesquisadora escolheu os relatos surgidos no grupo.   

O grupo permite, ativa e expressa imagens, que surgem nas expressões individuais 

(FREITAS, 2005). Ele também atualiza situações as quais permitem que seus 

componentes vivenciem temas individuais e coletivos/grupais. O grupo também auxilia 

a expressar e elaborar aquilo que diz respeito à experiência individual e que foi observado 

ou ouvido de outro participante dentro do grupo (WHITMONT, 1991) 

Para a formação do grupo, foi feita uma divulgação por meio eletrônico destinada 

à comunidade da USP (alunos, funcionários, docentes) e demais pessoas da comunidade 
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externa. O grupo foi formado através de inscrição voluntária. Houve um número limite 

de vagas, em torno de trinta. Puderam se inscrever pessoas de ambos os sexos, maiores 

de 18 anos, que tinham condição física para dançar e reduzida ou nenhuma experiência 

com Danças Circulares Sagradas. Elas preencheram uma ficha de inscrição com dados de 

identificação (nome, endereços, idade, formação) e fizeram uma breve entrevista com a 

pesquisadora no intuito de conferir os pré-requisitos, esclarecer sobre a natureza do grupo 

(pesquisa), a maneira como os dados serão coletados, o formato e o destino deles. Eles 

leram o termo de consentimento e puderam autorizar ou não a inclusão dos seus dados na 

pesquisa. 

A condução do grupo e o tratamento dos dados foram feitos de acordo com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), também confirmado pelo 

parecer do comitê de ética em pesquisa da PUC-SP, que consta no anexo V. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi fornecido para cada participante do grupo objeto 

desta pesquisa e uma cópia de seu conteúdo consta no anexo II. Os originais assinados 

estão arquivados com a pesquisadora. A pesquisa não apresenta qualquer risco ou dano 

ao ser humano do ponto de vista ético. Os participantes não foram identificados 

individualmente e os dados que, por ventura pudessem identifica-los, foram omitidos.  

O registro de campo foi feito com base na gravação em áudio e na íntegra de todos 

os encontros. Houve uma filmagem em um encontro, que também está arquivada com a 

pesquisadora. Os dados dos depoimentos foram transcritos. Também foram feitos 

registros fotográficos das produções realizadas (desenhos). 

Aconteceram 15 encontros no período de março a junho de 2012, durante 2 horas 

semanais. Eles aconteceram no Instituto de Psicologia da USP - IPUSP, na sala Ateliê, 

destinada para trabalhos em grupo. Foram abertas 30 vagas e todas foram preenchidas. 

Permaneceram no grupo até o final do período 23 participantes, todos do sexo feminino88, 

com idades entre 24 e 71 anos, conforme quadros abaixo. 

 

Idade 20 a 
25 

26 a 
30 

31 a 
35 

36 a 
40 

41 a 
45 

46 a 
50 

51 a 
55 

56 a 
60 

61 a 
65 

66 a 
70 

71 a 
75 

Partic. 3 1 3 1 1 3 6 1 3 0 1 

 

 

                                                           
88 Em todas as rodas de danças circulares que a pesquisadora já participou, em diferentes locais, o público 
feminino sempre é maioria. Este dado pode ser interessante para futura pesquisa relativa neste tipo de 
atividade. 
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Escolaridade Ensino Fundamental  Ensino Médio Sup. cursando Superior Mestrado 

Partic. 1 8 2 11 1 

 

Profissões 

 

 

Número de participantes presentes em cada encontro do grupo: 

Data Nº de participantes 

13/03 30 

20/03 23 

27/03 12 

03/04 13 

10/04 19 

17/04 17 

24/04 19 

08/05 19 

15/05 13 

22/05 14 

29/05 18 

05/06 12 

12/06 14 

19/06 16 

26/06 21 

 

 

5.3 - Procedimento da análise dos dados 

As gravações de todos os encontros do grupo foram transcritas e esses dados 

foram organizados e tratados pela técnica de construção de discursos do sujeito coletivo. 

Segundo Lefèvre (2005), o discurso do sujeito coletivo é um modo de lidar com dados de 

pesquisas qualitativas cuja forma é “destinada a fazer a coletividade falar diretamente” 

(p. 16). Ele “é um discurso síntese redigido na primeira pessoa do singular e composto 

pelas ECH [expressões chave] que têm a mesma IC [ideia central] ou AC [ideias 

semelhantes entre si ou ideologias, crenças e teorias que possam ser reunidas sob a mesma 

ancoragem]” (p. 18). 

Área de serviços 4 

Educadora 4 

Área administrativa 4 

Do lar 2 

Estudante 2 

Psicóloga 2 

Assist. Rec. Humanos 1 

Assist. Social 1 

Contabilista 1 

Economista 1 

Farmacêutica 1 
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Para construir o discurso do sujeito coletivo faz-se um trabalho analítico de 

decomposição e seleção de expressões chave ou ideias centrais presentes em cada um dos 

discursos e em todos eles reunidos. Esta seleção foi feita tendo em vista o que mobilizou 

a atenção da pesquisadora (PENNA, 2009). A decomposição serve para reunir ideias 

coerentes entre si, pela agregação ou soma de pedaços isolados de depoimentos, “de modo 

a formar um todo em que cada uma das partes se reconheça constituinte desse todo e o 

todo constituído por essas partes” (LEFÈVRE, 2005, p. 20). Todos os trechos 

selecionados com as ideias centrais são usados, e, entre aqueles muito semelhantes, 

escolhe-se apenas um. Eles são então dispostos como a fala de uma pessoa, aproveitando 

todas as nuances de todos os trechos e grafados em itálico. Ele revela um posicionamento 

próprio frente a um tema que está sendo pesquisado. Podem ser construídos tantos 

discursos quantos sejam os pontos de vista sobre um mesmo assunto e pontos de vista 

complementares podem compor o mesmo discurso. 

Como a pesquisa pretendeu enfocar um tipo de vivência e não uma vivência na 

análise da história de vida de uma pessoa, o discurso do sujeito coletivo deu voz a todos 

os membros do grupo e ao grupo enquanto entidade, num arranjo vivo e único como 

grupo, por meio das falas. O discurso assim surgido é coletivo no sentido cultural e social, 

porta símbolos coletivos, e também é individual, pois sinaliza a presença de uma pessoa 

que fala. Este método não é classificatório, pois não elimina a variabilidade individual 

em prol de categorias que fazem valer apenas uma classe de dados (LEFÈVRE e 

LEFÈVRE, 2005, p. 19). Além disso, este modo de organização permitiu lidar com uma 

grande quantidade de dados, sem tornar a apresentação deles algo extenso demais e ainda 

preservou, do ponto de vista da pesquisadora, uma forma mais viva do que quadros e 

tabelas. 

Para a aproximação da vivência do sagrado nas DCSF foi levado em conta a 

presença de três elementos escolhidos como sinalizadores desta vivência em curso e que 

foram descritos no capítulo anterior. O primeiro diz respeito à percepção de dois estados 

de existência, como se fosse um relativo à vida cotidiana e outro a uma ordem mais ampla. 

O segundo é a impressão de fazer parte de um todo maior, como se estivesse unido a um 

ser maior. O terceiro se refere à atitude de reflexão sobre a vivência, sinalizando um 

processo de reunião ego-self identificado pela existência de elaborações relativas à vida 

pessoal.  
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5.4 – Dados89 

A apresentação dos dados abaixo tem como objetivo trazer o material que será 

analisado. Ela não será capaz de expressar a totalidade da riqueza das impressões, 

sensações e imagens que possam ter sido suscitadas em cada participante, na pesquisadora 

e no grupo como um todo. Apesar disso, foi uma forma possível de registro para a 

presente pesquisa. 

Conforme descrito anteriormente no método, os dados a seguir são apresentados 

em forma de discursos do sujeito coletivo, construídos a partir de trechos de depoimentos, 

transcritos das gravações em áudio, de cada encontro. 

  

1º Encontro – 13/03/2012 

 

A – Qual sua motivação para estar aqui neste grupo? 

Discurso do sujeito coletivo 1. Ideia central: para cuidar de si. 

E eu vim para dançar, pela alegria que eu sinto em dançar. Que eu acho que 

dançar relaxa, exercita. Que eu sou muito estressada e isso é uma terapia, uma maneira 

de esquecer um pouquinho lá fora e cuidar de mim. Em momentos difíceis da minha vida 

me ajudou muito. Desde a primeira roda, eu busco rodas. Fica difícil viver sem, depois 

de entrar em uma. 

 

Discurso do sujeito coletivo 2. Ideia central: pela curiosidade em conhecer. Eu 

tenho interesse de conhecer um pouco mais dessa abordagem, ver o quê que é isso. E eu 

gosto muito de tudo o que envolve expressão corporal. É uma coisa diferente que eu 

nunca tentei. Eu sou muito curiosa, gosto de aprender, gosto de dançar também, então 

eu tô aqui. Vim saber que coisa é essa que nunca querem sair. 

 

Discurso do sujeito coletivo 3. Ideia central: aprender para completar outro trabalho. 

Eu gostaria de associar meu trabalho com danças circulares para completar, 

acrescentar mais alguma coisa. 

 

Discurso do sujeito coletivo 4. Ideia central: quero sentir a energia. 

Eu tive a oportunidade de participar de uma dança circular e eu percebi que tem 

uma energia muito grande. Estou aqui pra troca de energia, que é maravilhoso. 

 

Discurso do sujeito coletivo 5. Ideia central: resgatar o sagrado vivido. 

Me interesso por esse lado do sagrado. Porque às vezes eu acho que estou muito 

na consciência, muito no corre-corre do dia a dia, então me interessa esse resgate no 

cotidiano do sagrado. Um ganho em relação à minha espiritualidade. 

                                                           
89 Os depoimentos aqui registrados são o resultado dos trechos significativos selecionados a partir da 

transcrição da gravação dos encontros e transformados em discursos do sujeito coletivo, conforme 

desenvolvido por Lefèvre (2005). Os quadros dos trechos e ideias centrais presentes nas transcrições dos 

encontros estão no anexo IV. As transcrições, devido ao seu volume e ao sigilo da identidade dos 

participantes, encontram-se arquivadas com a pesquisadora. 
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B – Durante o primeiro encontro: comentários. 

Discurso do sujeito coletivo 6: impressões, sensações e comentários. 

Eu estava indo e tinha que voltar e não tinha espaço e eu segurava pra dar tempo 

do outro fazer o passo. Eu me perdi várias vezes. Eu aprendi com as outras porque no 

começo eu estava toda confusa. Por que eu estou errando? Mas depois aí você começa a 

soltar e vê que a coisa flui, aí você equilibra. Interessante é que depois que eu relaxei na 

contagem, aí eu tinha prazer em receber o próximo par na troca de pares. E depois que 

você começa a sentir o seu corpo, ele vai encaixando, parece, aí parece que vai fluindo. 

É muito bom. Porque a gente acha que não vai dar e depois o grupo faz a gente acertar. 

E viva a sincronia. Você se solta. Mesmo que você erre você corre atrás da outra. 

Mais interessante a expressão facial. Tem um que chega e tá assustado. Daí você 

pega (mostrando o dar as mãos) e você troca energia. Na hora que você pega ali passa. 

E parece que aí fica: vamos, vamos, vamos que vai, entendeu? 

Foi dando harmonia porque a gente foi dando tempo daquele que estava 

acelerado até juntar. Eu mesma fiquei no mesmo lugar, muitas vezes, contando os passos, 

porque eu não conseguia ir nem pra lá, nem pra cá, porque estava apertadinho. Quer ir 

lá na frente só que tem o outro que também tem que ir para o centro, e aí nessa hora você 

tem que recuar, deixar o outro ir. Acho que é uma questão de respeito, porque você vai 

percebendo o espaço do outro, as pessoas vão se percebendo, percebendo os limites. 

Aí eu acho que é o eu, a sua energia, a energia do grupo, do próximo, que começa 

a te levar. Então eu acho que isso que é o sagrado. 

Sabe o que eu senti: na vida assim tudo é muito rápido. Você anda sem saber que 

está andando. Você corre, na verdade. Eu percebi comigo, essa questão do outro, no dia 

a dia correndo, não tem tempo pra nada. Eu mesma fui uma das afobadas nessa dança e 

na outra também. E quando você vai e tem que voltar? Vai e tem que voltar! Eu toda 

preparada pra receber e eu tinha que ir (referindo-se a troca de pares). Mas a coisa da 

pressa do dia a dia eu me baguncei, me embananei. Eu também pensei na vida nesse 

passo-junta-passo, como se você tivesse que dá o mesmo passo que alguém que já tá lá 

na frente, sabe, pra você poder acompanhar. Porque o equilíbrio lá fora é mais ou menos 

isso. 

 

C- No final do primeiro encontro: Como você está indo embora, como você está 

agora? Dizer uma sensação, uma percepção, um registro que tenha ficado para você. 

Discurso do sujeito coletivo 7. 

Estou sentindo meu pé mais no chão, meu corpo mais vivo e a circulação melhor. 

Estou contente porque consegui sentir mais o meu corpo, uma percepção melhor de mim 

e sentir a energia realmente fluindo. Estou mais relaxada e com as músicas na minha 

mente. 

Estou mais leve, feliz, mais viva, em paz, sentindo-me com equilíbrio, mais 

tranquila e desapegada. Um estado de harmonia. Estou alegre e sinto-me pertencendo. 

Aprendi mais uma ferramenta de tolerância na convivência. 

Senti que o todo virou uma unidade. Estou levando muita luz. 
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2º Encontro – 20/03/2012. 

 

A - Diga o que te surpreendeu na semana passada. 

Discurso do sujeito coletivo 1. 

O que me surpreendeu foi a harmonia do grupo. Quando eu cheguei estava todo 

mundo, assim né (mostrando um círculo com as mãos), um tanto de pessoas, o suficiente, 

tudo organizado e isso daí dá até uma sensação de paz aí nossa, eu me surpreendi. Foi 

surpreendente a harmonia rápida dos passos e a sincronia, o sincronismo das danças, 

mesmo pros novatos. Rapidamente o grupo entrou em sintonia. Me senti participante do 

grupo e, mesmo quando eu não consegui acompanhar os passos ou a dança em si, eu me 

senti incluída de certa maneira, as outras pessoas me ajudaram e aí eu senti vontade de 

retornar. O que me surpreendeu foi a forma como a gente se tornou um grupo no final 

da dinâmica. 

 

B – Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre sensações, percepções (após 

a primeira dança deste encontro). 

Discurso do sujeito coletivo 2: 

Tive uma sensação de alegria, desprendimento e de união. Eu estava na correria 

do trânsito e tudo o mais e quando a gente dança existe uma sintonia com o presente, 

com as pessoas que estão aqui. Devagarzinho a gente vai acertando os passos, não vai 

errando e vai ficando mais feliz e parece que vai dando uma energia assim. 

 

C - Quando é que a gente chama uma dança de dança circular? E quando é que a 

gente fala que não é dança circular? Alguém sabe responder isso? 

Discurso do sujeito coletivo 3: 

Dança circular é quando dançamos em roda, no círculo. 

 

Discurso do sujeito coletivo 4: 

É dança circular porque tem de vários países, ela circula o mundo, tá circulando. 

 

Discurso do sujeito coletivo 5: 

É dança circular porque circula a energia. Está relacionada com rituais. 

 

 

D - Qual a impressão que você tem do grupo nesse momento, pode ser uma 

palavra, uma imagem. 

Discurso do sujeito coletivo 6: 

Neste momento sinto o grupo em harmonia e sintonia. Há cooperação e o grupo 

está satisfeito. Há um sentimento de alegria, paz e bem estar. Vejo-o como um círculo em 

movimento, muito forte. Como um fogo, um grupo de mesma cor, como se fosse o pôr do 

sol na beira da praia. A impressão é de espiritualidade, vibração e pura doação. 
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3º Encontro: 27/03/2012 

 

A – Dizer qual é a sua necessidade nesse momento da sua vida. Qual a sua maior 

necessidade. 

Discurso do sujeito coletivo 1: 

Neste momento o que mais preciso é de tranquilidade e paz. Preciso sair do stress 

e diminuir a ansiedade. Ter mais equilíbrio, mais calma e tolerância. Ter mais paciência, 

aceitar as coisas. 

Necessito estar bem comigo mesma, aceitar como eu sou e estou. 

Preciso viver o momento presente. Porque parece que o tempo inteiro eu me 

projeto, fico pensando no passado, me projetando no futuro. É otimizar meu tempo e 

conseguir pensar menos e fazer mais, que se não o tempo não dá. 

 

B – O que tem nas Danças Circulares que pode funcionar como um remédio para 

a sua necessidade trazida hoje? 

Discurso do sujeito coletivo 2: 

Eu acho que o que me ajuda aqui é o ritmo, a partir do momento que eu consigo 

entrar no ritmo da música, eu me harmonizo. Quando eu ouço a música eu consigo 

dançar no ritmo da música. Você tem capacidade de se adaptar aos ritmos, então porque 

não se adaptar aos ritmos que a vida propõe. A gente pensa: não, não vou conseguir, já 

sou assim. Não. A música vai mudar, a dança, e a gente vai se adequando. São as 

mudanças que acontecem na nossa vida e a gente tem que se adaptar a elas. 

É sentir o seu próprio coração, sentir o batimento cardíaco do outro, no pulso. E 

perceber o meu corpo, também nos passos, me faz viver esse momento presente e, ao 

mesmo tempo que eu estou aqui, é como se também eu me projetasse pra além daqui. 

Então eu sinto uma felicidade de olhar e é muito gostoso. É uma sensação de bem estar. 

Estou prestando mais a atenção em mim, nos meus movimentos. Estou prestando a 

atenção no movimento do meu corpo. Estou sentindo meus pés, então cada movimento 

que eu faço eu estou prestando atenção em mim e isso é muito importante pra mim. Tudo 

isso me exige estar aqui no presente. Então o próprio fato de ter que dançar e manter o 

círculo girando exercita a presença. 

E a gente se conscientiza na dança circular de que tem que ceder para 

harmonizar, para encontrar uma paz, uma harmonia, um equilíbrio no todo. Então as 

vezes a gente tem que ceder.  

Sinto que aqui eu recebo um olhar amoroso das pessoas. Acho que isso vai me 

ajudar. 

É um silêncio. Não um silêncio de tristeza, onde nada acontece, mas talvez de um 

ouvir o outro. Exercício e vigilância. 

Eu senti uma energização, uma corrente. Uma vibração. A energia circulou e 

circulou no meu corpo. 

Percebo que a dança circular me faz ficar mais dentro de mim, é a única atividade 

que eu saio daqui tranquila, e controla a minha ansiedade. Aqui é um lugar que eu relaxo 

muito, que eu me sinto muito bem e que diminui muito meu stress. Vai tendo mais 

paciência e vai aceitando melhor as mudanças também. Me deu a sensação que eu 

esvaziei. Eu vim aqui tão cheia de coisa comigo, que por sinal nem são tão boas assim, e 

eu me esvaziei. Eu vim me arrastando. Será que essa dança hoje vai me animar? E não 

é que animou! 
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4º Encontro: 03/04/2012: 

 

A - Qual é a palavra que define a maneira como nós precisamos estar nessa roda 

hoje, pra ser bom, pra ser produtivo. 

Discurso do sujeito coletivo 1:  

Para ser bom e produtivo nessa roda hoje eu preciso estar tranquila, desligar, 

estar calma e serena. Preciso estar focada, presente, concentrada. Com abertura, livre e 

inteira, também é necessário. Preciso estar em comunhão. 

 

B - Contar se você teve alguma imagem, alguma sensação corporal diferente que 

te surpreendeu, se veio alguma lembrança, algo que você se surpreendeu de ter tido. E 

vamos procurar não ficar justificando. Só dizer o que aconteceu. 

Discurso do sujeito coletivo 2: 

Eu tive algumas imagens. Em uma delas eu estava em volta de uma fogueira. 

Outra imagem foi a dos Templários, a emoção deles de dançar. Também tive uma 

sensação de conexão, uma ideia de templo mesmo, como se fosse uma oração. Em outra 

imagem a roda parecia uma célula pulsando. Arrepio só de falar. Parecia que eu estava 

no meio daquela célula. Pulsando. Maravilha assim, sensação muito boa. Em alguns 

momentos que fechei o olho era como se eu não estivesse aqui, como se o grupo estivesse 

me levando, foi uma melodia assim que parecia que eu estava no meio da roda e o grupo 

me levando. Foi uma sensação, sabe quando parece que o pé sai do chão? Em outro 

momento eu estava indo muito bem, de repente eu fiquei dispersa. Parece que eu sumi 

daqui. Depois eu retornei. Parece que eu estava assim num local bem distante, sem 

ninguém perto, parece que eu estava assim num vazio. 

Eu não tenho nenhuma crença, mas é engraçado a sensação, eu sinto, na verdade 

eu fico até um pouco emocionada, desse contato, talvez com uma essência, assim uma 

essência talvez de felicidade, de paz, que tá em cada um de nós e de repente a gente chega 

aqui tão na correria que você perde, totalmente. E quando a gente entra nessa dança, 

nesse momento é muito gostoso assim, parece que você toma contato de novo, com seu 

próprio ser e com essa essência. 

Pra quem acredita, espiritualmente, então nós temos acho que alguma proteção, 

algumas energias boas, porque realmente é sempre assim, a gente sempre chega, eu hoje 

cheguei com preocupação na cabeça e quando a gente sai, acho que tem aquele alívio 

mesmo. Você vai limpando mesmo as ideias. E aí acho que faz a gente, recebe, do plano 

espiritual alguma energia. Os videntes que contam que quando a gente está na intenção 

mesmo de se doar, no outro plano usa-se a energia que a gente doa pra cura mesmo e 

ela é branca. 

Tive uma sensação de refrescada. Parece uma coisa que estava abafada e agora 

refrescou, clareou. Em outro momento fiquei com a sensação de calor. Como eu 

esquentei aqui hoje. Eu estava tão cansada que eu falei: não vou conseguir dançar, mas 

eu já estou aqui. E na medida que eu fui dançando o cansaço parece que foi embora e eu 

estou saindo daqui parece que leve, foi um trabalho de relaxamento. 

Tem uma coisa nessas danças que entra na alma da gente. Gente é uma coisa 

incrível. É totalmente diferente de tudo, de outros tipos de música. Ela entra na alma da 

gente mesmo. Foi um sentimento de paz. 

Eu senti que nós estamos em sintonia. A gente estava mais harmônicos. 
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5º Encontro 10/04/2012 

 

A - O que você tem aprendido, o que você tem percebido nas danças circulares. 

Discurso do sujeito coletivo 1: 

Tenho aprendido e percebido nas danças circulares o grupo, o fazer algo em 

grupo, a tolerância, o tempo e o espaço do outro. Tenho pensado nessa coisa de pertencer 

a esse grupo e o quanto sinto falta quando não venho. O quanto é bom o estar junto, a 

comunhão, essa coisa de estar ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, como se todos 

fossem um só, isso pra mim é muito bom, então chegar e sentir essa união tá sendo muito 

importante. Uma aceita a outra e faz bem pra gente. Sinto doçura, leveza. No coletivo 

aqui eu encontro compaixão. 

Eu percebo o quanto que o grupo evolui, o quanto que a gente começa a sentir 

cada vez mais aquela energia, aquela coisa boa do grupo. Então eu tenho percebido o 

quão intenso é esse trabalho. 

Estou aprendendo a interagir com o grupo e tem sido bom no meu trabalho 

porque sempre fui muito individualista. Como eu passo a maior parte do tempo só, então 

se relacionar assim é muito bom. 

Por mais que você não esteja bem você vem e aí você troca isso com o grupo. Um 

dia você não tá bem, ou num outro você tá ou não tá e você percebe que consegue trocar 

um pouquinho isso. 

Estou me sentindo mais tranquila, sinto uma evolução pessoal do momento em 

que eu comecei, pro agora. Estou percebendo que há sempre vontade de ficar assim 

sintonizado com a alma, uma coisa pra sempre interagir, comigo e com todo mundo. Tem 

me ajudado a desenvolver mais paciência, perceber a importância da pausa. Quebra um 

pouco aquela coisa de fazer tudo sem pensar, na correria, porque na semana estou 

agitada e aqui presto mais a atenção em mim, na vida e nos outros. 

Também tenho percebido a felicidade nos movimentos simples, a disciplina da 

minha mente com o corpo e o bem que me faz a dança, me faz muito bem. 

  

6º Encontro 17/04/2012 

 

A - O que é o sagrado pra você? 

Discurso do sujeito coletivo 1: O sagrado é o todo. 

É aquilo que tem a verdade, pureza, a beleza. Uma pureza que transcende o 

próprio humano, mas que também está em cada um de nós. Para mim o sagrado é o 

respeito por tudo e por todos. É estar conectada com o universo. É o amor, a paz, a união. 

É o bom e o belo. Sagrado é o meu interior e o que ele transparece para as pessoas que 

estão do meu lado, mas também é o meu corpo como templo. É essa energia interior 

ligada com o todo. É o sentido que a gente dá as coisas. 

 

Discurso do sujeito coletivo 2: 

O sagrado é o divino, o puro, especial. Remete a Deus e à religião. 
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B - Você sentiu algo diferente do cotidiano? 

Discurso do sujeito coletivo 3: 

O que eu senti de diferente foi mais calma, mais centrada, mais solta. Tem música 

que me deixa triste ou que me toca profundamente. Por vezes há uma explosão de 

sentimentos, uma emoção muito grande. Teve um momento que senti toda a minha 

corrente sanguínea. Parecia que era a corrente sanguínea de todas nós. Uma formigação 

na minha corrente sanguínea. 

Também venho fazendo reflexões que me deixam muito satisfeita.  

No grupo, por vezes parece que somos um só, todo mundo concentrado. Me passa 

uma coisa de vitória, conquista, é tipo finalizamos algo e chegamos lá. Uma celebração 

de algo conquistado. Sinto a energia. 

 

 

7º Encontro 24/04/2012. 

 

A - Contar algo que você queira compartilhar com o grupo 

Discurso do sujeito coletivo 1: 

Por vezes eu fico assim: penso no meu trabalho, penso num relacionamento e 

penso nas pessoas que eu preciso ligar e eu fico muito confusa. Muita coisa na cabeça 

mesmo. Sem conseguir organizar. Eu vim aqui pra não me estressar e na outra terça que 

eu faltei me deixei dominar pelo stress, não consegui me livrar das minhas coisas. Aí eu 

falei não, hoje não. Está todo mundo lá e eu fugi pra ver se eu encontro paz aqui. 

Quando eu iniciei eu tinha um propósito que era conhecer a dança circular e até 

aplicar um pouco onde eu trabalho. Está fazendo bem pra mim mesma. Eu larguei aquele 

objetivo pra fazer uma coisa muito especial em mim. Está sendo uma forma de liberar 

um pouco, de me integrar um pouco mais com novas pessoas. Vai me ampliando 

internamente e isso pra mim está me propondo um novo caminho. Está me ajudando a 

me conhecer mais. A aprender a diferença entre o que é ser e o que é como agir, 

personalidade, comportamento. Vivenciar o que é o processual. Porque as vezes a gente 

tem noção do conceito, de que as coisas são graduais, processuais, mas na hora do vamos 

ver, fica ansioso. Então eu acho que eu estou conseguindo controlar minha ansiedade em 

vários aspectos da minha vida e realmente vivenciar e não só da boca pra fora, alguém 

falar pra você o que é. 

Eu tinha algumas demandas de ordem pessoal. Surgiram outras dificuldades a 

nível de convivência, sociabilidade, tolerância.  E isso me ajudou um pouco a entender 

essa dinâmica. E agora surgiram outras possibilidades 

Aqui veio uma lembrança e me mobilizou muito, mexeu muito comigo. Mas, na 

hora, eu não chorei. Mas depois eu chorei bastante. Foi interessante porque foi forte.  Eu 

fiquei muito mal, depois, foi uma tristeza assim que talvez na época eu não me dei conta 

e só agora eu chorei pelo fato.  E até eu escrevi que eu vinha aqui pra brincar, achando 

que era uma brincadeira e não esperava que mobilizasse tantas coisas como está 

acontecendo. 

Eu tenho sentido que nesses dias eu tenho ficado mais centrada naquilo que eu 

estou procurando. E, pra além do centramento, as vezes a gente se coloca metas muito 

distantes, coisas exigem muito. Aí eu fico pensando assim: passo, junta, passo. Aí eu fico 

pensando que eu vou devagarinho, que eu vou chegar assim, que eu vou conseguir. 
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Então, as vezes eu contemplo alguma coisa muito bonita porque, também a gente 

perde essa possibilidade, aí então eu faço até uma Ena Mythos, assim reverencio aquele 

momento. 

Por vezes eu fico com aquele cansaço e quando eu chego aqui eu estou outra. 

Acho que só o prazer de estar aqui e sentir essa energia, essa coisa gostosa, já me 

transforma na vinda do trabalho pra cá. É impressionante. Eu não imaginava que isso 

fosse possível, mas é. 

A hora que eu entrei em sintonia, numa meditação dos olhos fechados e com as 

mãos dadas, eu senti a pulsação minha junto das minhas companheiras. Foi uma emoção 

tão gostosa, tão boa. Eu fico muito feliz de estar aqui, com esse grupo e, apesar de 

conhecer pouco as pessoas, eu me sinto muito bem aqui. Quero agradecer estar aqui com 

vocês. 

Eu estava meio parada assim, não estava fazendo atividade nenhuma, estava meio 

com preguiça e a dança circular está me incentivando. Tá incentivando outras atividades. 

 

8º Encontro 08/05/2012. 

 

A - Completar a frase: dançar circular é ... 

Discurso do sujeito coletivo 1: 

Para mim a Dança Circular é estar em harmonia com as pessoas e o universo. É 

o compartilhar, onde as diferenças são naturalizadas. Desenvolve a tolerância. É 

suspensão do cotidiano e vivência da arte. Também é a possibilidade de estar inteira, 

num estado de desapego e autocontrole. É um estado de alegria e treino da atenção. 

Possibilita a harmonia do corpo, da minha postura e o descanso da mente. Traz o que 

está dentro de mim para fora e me possibilita estar aqui, comigo e com os outros e ir 

além de mim e dos outros também.  

 

9º Encontro 15/05/2012. 

 

A - Para o que você dedica a dança de hoje? 

Discurso do sujeito coletivo 1: 

Eu dedico a dança de hoje para as diversas formas de amor. 

Dedico para as pessoas que se sintam solitárias ou tristes, pra acalentar e 

aquecer seus corações. Também para os enfermos e todos os que queiram desbloquear-

se. Dedico para nossos entes queridos e para nós mesmas. 

Que a dança circular de hoje resgate o meu eu interior, para eu me centralizar. 

 

B - Imagine que você está numa foto que registrou a sua sensação, a sua vivencia 

de estar dançando aqui em roda. Qual é a fotografia? 

Discurso do sujeito coletivo 2: 

Nessa foto é quando se faz a meia lua. Nela me vejo cantando e, por vezes, me 

vejo como o músico, a bailarina, o som da flauta ou a batida do tambor. Eu sinto uma 

sensação leve, solta. Estamos numa roda e tem uma casa perto que é branca. Não sei se 

é de pedra, tem madeira também. Eu me sinto na roda e tem também uma santa, por 

causa da Ave Maria. Por vezes me sinto num cânion. Todas estão de peregrino, naquelas 

roupas de camurça, e uma fogueira. 
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C - Contar algum momento que foi significativo pra você hoje, aqui. Um 

momento, uma cena que foi mais significativa. 

Discurso do sujeito coletivo 3: 

Para mim o que foi significativo hoje foi a música. Tem música que me comove 

por lembrar a história da família toda. Tem outra música que eu gosto porque a gente 

toca o cardíaco e depois a gente levanta o braço, com muita leveza, pra tocar o outro. 

Então isso é muito significativo. É sentir a leveza de tocar o outro. É uma coisa de 

respeito, é mágico. É como se você fosse com muito respeito tocando o outro e depois 

seguindo. 

Tem também a música que lembra as várias mortes da nossa vida. Antes essa 

música trazia tristeza para mim. Mas hoje eu senti uma paz muito grande. E eu fiquei 

leve, consegui passar por ela sem depois ficar com um bicão. Então hoje ela me deu paz. 

Acho que essa música explica como encarar a morte de uma forma plena. Ela explicou 

tudo através do pássaro, dos movimentos e da leveza. E que às vezes a gente vai pra algo 

muito melhor, em qualquer morte que seja na nossa vida. Porque a cada momento a gente 

tá morrendo e renascendo. Ela significa que na vida tudo se perde, materialmente 

falando. Mas o espírito, a cultura, a educação, você carrega de um lugar pro outro. 

Posso dizer que hoje eu senti um sentimento de gratidão muito grande. Uma 

felicidade muito grande por estar aqui, por compartilhar com vocês esse momento. Essa 

imagem corporal do pássaro, de ir, seguir em frente, mas olhando ao mesmo tempo o que 

ficou pra trás, pro lado, olho pro outro e prossigo. Essa é uma imagem que ficou muito 

forte pra mim: que o passado não vai enterrar, não vai ser aquilo que vai me impedir de 

seguir em frente. Eu vou seguir com ele de uma outra maneira. 

O som da flauta é um dos instrumentos que eu mais gosto. É mágico pra mim. É 

como se me transportasse, mas não a minha matéria, a minha alma. Marcou em mim o 

som da flauta e ter a impressão de ser o músico que toca a flauta. 

Tem dança que me dá a impressão de não ser eu quem está conduzindo os passos, 

me sinto leve. Tem outra dança que dá uma baixa energia tão grande que parece que eu 

não consigo nem levar meu pé. 

Também foi significativo ter uma participante no centro do círculo ou ficar nesse 

centro e perceber a energia emanada por todos nós e por aqueles que estão em outro 

plano e que girava em torno de quem estava no centro. Era uma roda muito forte. Uma 

energia muito forte rodando com a gente aqui naquele momento. 

Na abertura de hoje e a proposta de oferecer a dança foi um momento muito forte, 

eu senti uma energia a partir daquele momento muito forte aqui na sala. 

Eu estava com muita saudade. Então pra mim hoje foi tudo tão mágico, de tão 

gostoso de ter feito. 

 

10º Encontro 22/05/2012. 

 

A - O que você precisa fazer para hoje aproveitar ao máximo esse encontro?  

Discurso do sujeito coletivo 1: 

Para aproveitar ao máximo esse encontro eu preciso me centrar, me concentrar. 

Também preciso ter uma postura de entrega, de doação e paciência. É bom que eu me 

mantenha em silêncio e que esvazie a cabeça. 

Preciso interagir com as pessoas e de tranquilidade. 
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B – O que você percebeu ou sentiu nessa dança? 

Discurso do sujeito coletivo 2: 

Eu acho a música muito bonita, ela me remete a uma coisa assim muito longe que 

eu não sei o que que é, mas parece que eu não estou aqui, parece que estou lá. Desde a 

primeira vez que eu ouvi, ela me toca e eu não sabia o motivo. Hoje eu lembrei de alguma 

música da infância. Ela me lembra uma música da infância. 

Mas ela também me parece um lamento, eu sinto tristeza nessa música. Por outro 

lado ela não é tão envolvente, mas ela me acalma, não fico pensando muito nas coisas lá 

fora, eu me concentro na música. 

Acho também que a gente não pode lutar com ela, querer ser mais que ela, você 

tem que deixar, ficar quietinha e deixar ela te levar e não ser mais que ela. Ela propõe 

alguma coisa pra gente aprender um pouco mais de um jeito de ser mais singelo, mais 

leve, mais doce. Acho que ela é um aprendizado. 

Apesar de eu sentir a delicadeza nos passos, a sutileza que essa dança tem, eu 

ainda não consegui ter aquela sintonia que eu gostaria com essa música. Tento me 

concentrar na aprendizagem dos passos, mas erro. 

Também percebo que essa dança me irrita profundamente, fico impaciente. Eu 

erro toda hora. Eu ainda não criei um esquema corporal pra poder acompanhar os 

passos.  Sinto, por outro lado, determinação e conquista. 

Ela mexe com meus órgãos internos.  

 

C - Que aprendizagem você leva daqui hoje e o que deseja para o planeta? 

Discurso do sujeito coletivo 3: 

Eu melhorei a percepção de mim, dos meus sentimentos, da importância do 

sagrado. É importante, a gente se perceber, para perceber o outro e isso eu também 

desejo para o planeta. 

Que as pessoas prestem mais atenção em si próprias através do coração, doando-

se e abrindo-se através do coração, para estar íntegro. Que o ser humano se humanize 

cada vez mais. 

Que as pessoas recuperem uma essência de paz, uma essência de beleza que vive 

em cada um de nós. Que deixem os conflitos para trás porque a gente pode fazer tantas 

coisas tão bonitas juntos. 

Que as lacunas do planeta sejam preenchidas com a roda, com a energia que a 

roda solta por aí. Eu ofereço essa união que é a roda. 

Desejo sabedoria pro mundo. Ver se os nossos objetivos ainda são os mesmos. A 

gente corre tanto a vida inteira e depois repara que aquilo que conquistou nem, era o 

que desejava. 

 

11º Encontro 29/05/2012. 

 

A - Uma rodada de sensações, percepções, lembranças. O que você quiser 

compartilhar. 

Discurso do sujeito coletivo 1: 

Quero compartilhar que, quando eu vim para cá, eu achei que eu ia dançar e 

sentir prazer, se soltar. A cada dia que eu venho aqui fico surpresa de ver cada coisa que 
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cada um fala. Me surpreende muito o quanto mexe estarmos aqui junto, fazendo esses 

movimentos tão simples. 

Estou descobrindo que eu estava num estado de apatia e tristeza. Com a dança 

fiquei mais introspectiva, me voltei um pouco pra mim mesma, assim pra dentro, parece. 

Me deu até uma tristezinha, que eu acho que está lá essa tristezinha. Encontrei ela. Triste 

eu ainda estou, mas eu comecei a ficar incomodada e a buscar saídas, para a apatia, a 

tristeza, a ressignificação do prazer.  

Eu cheguei aqui muito preocupada, com um problema que não é meu, mas que 

me atinge. Antes de achar saída para o primeiro problema eu já penso no segundo e aqui 

eu consigo, as vezes, quando eu penso num problema ao longo de uma música, pensar 

plenamente naquilo e não como um problema, mas como uma questão a ser resolvida. 

Então mesmo quando eu não estou dentro da música, a música acho que me leva num 

ritmo que é de esclarecimento. Sempre as músicas fazem uma higiene mental. Quando eu 

saio daqui já estou bem mais tranquila, aliviada. 

Teve uma música que eu soltei, dei aquela crise de riso, assim do nada, não sei 

porque. Foi um riso nervoso, que eu realmente estava me soltando acho, me soltei e 

estava rindo. Não era rindo de nada, nem de ninguém, era um riso, uma energia que 

estava presa e que saiu. Depois eu fiquei mais leve, eu senti que, que a minha mente 

estava muito tumultuada e parece que está melhorando. A cabeça não é dor, mas é uma 

sensação de angustia, assim na cabeça, mas tá melhorando, mas vou resolver o problema 

e vai ficar tudo bem. 

Em outra música fez eu lembrar o que faz a gente estar mais inteira, íntegra 

consigo mesma e com a vida. Acho que é pôr a mão no coração, isso é uma forma assim 

de você ter uma auto estima. Levar, fluir e seguir adiante. 

Acho que a gente tem que ter voo próprio, cada um. Então dançar solta faz 

lembrar que cada um tem o voo próprio, uma maneira de voar, quando voar, quando 

pousar. Eu acho que essa música do pássaro faz lembrar desse tempo, desse tempo de 

voar, quando voar, até quando. E isso que faz eu gostar dessa música. 

Teve uma música que era um pouco mais rápida e foi uma dança mais difícil de 

eu acompanhar. Isso me fez refletir nas coisas que acontecem, no dia a dia, na vida da 

gente, que as vezes tira a gente da sintonia, do ritmo e que você precisa retomar. E eu 

percebi que a gente, pra mudar, precisa mexer. Então eu acho que eu entendi que a 

mexida, o reboliço, a viravolta, ela é necessária pra que a gente renove os nossos 

sentimentos, os nossos valores, renove as nossas atitudes, reveja.  

Nas últimas duas danças eu senti que, depois que passa você fica renovada, você 

se valoriza, você entende e aí você começa a andar no ritmo e as coisas voltam 

naturalmente, ao seu ritmo, e você fica melhor. 

Teve uma hora que eu percebi, de novo eu estava dançando de olhos fechados. E 

era essa sensação que eu tinha e eu acho que é essa sensação que mais me faz sair daqui 

mais leve. Desconectei dos meus problemas, esqueci. Eu consegui. Adorei ficar 

circulando lá em volta do fogo. Foi uma hora que eu me senti muito bem aqui. Já não 

estou tão doída como estava no início e aqui a dança circular tá me ajudando muito. 

Durante as danças o que mais vem são lembranças, imagens que eu já vivi. Com 

essas danças eu voltei ao meu tempo de infância. É uma coisa meia lúdica, lembra de 

criança, brincadeira de roda. 

A dança aqui pra mim é a minha renovação, que eu venho em busca há muitos 

anos. E eu tenho me renovado e cada vez eu quero me renovar mais e ter a 

conscientização e conseguir aceitar o outro. A ideia de transformação está muito forte 

pra mim, várias coisas têm se transformado pra mim ao longo destes nossos encontros. 
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É em grupo, a agente compartilha as nossas questões, nossas ansiedades, mas é 

muito individual ao mesmo tempo. É muito gostoso compartilhar as nossas mudanças. 

Às vezes a gente fica quieta, mas a gente tá observando o gesto de cada uma, que cada 

uma tem o seu centro, o seu eixo. 

Eu preciso descobrir, eu não sei, tem uma energia boa. Eu senti uma energia, 

como se eu buscasse forças daqui. Trago e reponho essa força de volta, sabe, era essa a 

sensação. Para mim é uma graça, é uma benção. Está muito gostoso, a energia. Sinto 

amor e respeito pela dança. 

A própria ideia pra mim de sagrado tem mudado. Percebo que tem várias 

possibilidades desse sagrado. Aqui a gente compartilha é nessa união do grupo, estando 

aqui, mas além daqui. Para mim a dança circular é sagrada por conta disso. Porque é 

um todo. Como pode de um todo você chegar na sua individualidade, no mais profundo 

sentimento? A gente dá e recebe, esse momento todo, todas as danças. E isso pra mim é 

sagrado. 

Se eu for pra casa eu sei que eu vou ficar incomodada por não ter vindo. Assim, 

eu já não consigo mais faltar aos encontros. Isso é outra coisa que está forte. Está sendo 

muito importante pra mim, saio daqui mais descansada. Aqui é um espaço que eu me 

sinto muito bem, sinto muito prazer, tanto pelas danças, pelo ritmo, pela questão cultural 

mesmo e cutuca, né, mas eu acho que é interessante, porque nada andava cutucando na 

vida. 

 

B – Questionário sobre estados de ânimo90. 

Neste encontro foi distribuído um formulário para cada participante. Nele 

continha um quadro com uma lista de 40 estados de ânimo. Diante de cada um havia 

quatro colunas. Cada uma delas tinha uma avaliação na seguinte escala: frequentemente, 

às vezes, raramente, nunca. O participante deveria assinalar a coluna que melhor 

descrevia seu estado de ânimo no grupo, para cada um dos 40 itens listados. 

Foi feita a tabulação de 18 questionários respondidos neste encontro, o quadro 

com as porcentagens para cada estado de ânimo consta no anexo III. Embora esta não seja 

uma pesquisa quantitativa, instrumentos deste tipo podem ser usados na pesquisa 

qualitativa como um modo de registrar impressões, sem, contudo, caracterizá-la como 

uma pesquisa quantitativa. A partir dos resultados, construímos o discurso que segue. 

 

Discurso do sujeito coletivo 2: estados de ânimo no grupo de danças circulares. 

Nas danças circulares frequentemente sinto-me descarregando tensões. Às vezes 

ou frequentemente sinto um estado místico. Às vezes chego a sentir o quanto sou pequeno. 

Raramente me sinto agitado. Nunca ou raramente me sinto profano. Pelo contrário, 

frequentemente sinto-me sagrado. Nunca senti medo estranho. Frequentemente me sinto 

leve, feliz, corajoso. Sinto-me entre irmãos, de um modo simples. Raramente ou nunca 

                                                           
90 Este formulário a respeito de estados de ânimo foi adaptado a partir do formulário usado por Berni (2002) 

em sua pesquisa. No anexo III o formulário aparece contendo as porcentagens de respostas. Berni, por sua 

vez, apoiou-se no material produzido por Silvia Deutsch, na sua tese de doutorado, defendida no IPUSP em 

1997, intitulada “Música e dança de salão: interferências da audição e da dança nos estados de ânimo”. 
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me sinto deprimido. Em alguns momentos me sinto majestoso, atraente. Com certa 

frequência me sinto com delicadeza. Também me sinto com frequência um ser espiritual, 

sublime, poderoso. Nunca ou raramente me sinto ridículo, geralmente me sinto autêntico. 

Às vezes ou quase nunca me sinto triste. A dança circular me faz sentir tranquilo, elevado, 

integrado. Frequentemente me sinto fundido no todo, silencioso, mergulhado noutra 

dimensão, com um sentimento que não sei explicar, como que conectado a algo maior. 

Sinto-me transcendente. Raramente me sinto irritado, impaciente, cansado ou com dores 

no corpo. Na verdade meu corpo agradece. É como se o tempo não passasse e tenho a 

impressão de estar fora do cotidiano. Também sinto como se estivesse resgatando algo 

no passado, onde lembranças e imagens me ocorrem.  

 

12º Encontro 05/06/2012. 

 

A - Completar a frase: Vir para o grupo nesse dia de chuva... 

Discurso do sujeito coletivo 1: 

Vir para o grupo neste dia de chuva é difícil de chegar, mas é gratificante quando 

a gente chega, é muito legal. 

Lá fora tá frio, tá tudo molhado, tá desconfortável e é como se aqui tivesse o 

conforto de reencontrar as pessoas. É como se eu tivesse procurando um abrigo mesmo, 

um guarda-chuva grandão para proteger da chuva que é a situação nossa do dia a dia. 

O que me traz aqui neste dia de chuva também é muita vontade de mudar. Por 

outro lado é também movimentar um pouco, porque acho que eu fiquei o dia inteiro 

trancada e sentada. 

 

B – Fazer um desenho que represente o que é mais difícil de descrever a respeito 

da sensação de estar na dança circular. 

Os quadros abaixo mostram os desenhos feitos neste dia. A pesquisadora 

aproveitou para solicitar esta atividade no início do grupo e num dia que havia poucos 

participantes (talvez devido à excessiva chuva, pontos de alagamento pela cidade e frio 

neste dia), pois daria tempo para cada um comentar a respeito do desenho, sem ficar 

exaustivo para os demais. 
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Fotos do centro da roda que acolheu os desenhos prontos: 

 

 

Participante 7  

Foto 1 
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C - Comentários após desenhar.  

Discurso do sujeito coletivo91 2: 

Tem coisas que eu sinto e que não dá pra expressar. É que o azul pra mim é assim, 

tem hora que não tem sentimento, tem um vazio. E, mais no fundo, no fundo, no coração 

se arde minhas emoções. Quer dizer no fundo tem um vazio, mas em compensação no 

coração se arde e se traduz o que eu estou sentindo, um sentimento forte. 

Aqui não importa a raça, não importa a religião, representa a diversidade, mas é 

o mesmo coração que ele bate aqui. Quando eu estou na roda, eu sinto isso, um coração 

grandão, como se o centro fosse um coração e ele tivesse irradiando isso aqui. Vários 

em um só, várias pessoas numa só. 

Tive vontade de fazer alguns desenhos, entre eles uma flor. Eu imaginei que nós 

fôssemos as pétalas, e o centro da roda era o meio da flor. Mas também quis fazer uma 

mandala, uma coisa bem colorida, vibrante, que pra mim é alegria. A dança é o nosso 

arco íris. Também lembrei dos cavaleiros da távola redonda e a busca do santo graal. 

Tentei desenhar uma mão que tá alcançando alguma coisa difícil, superior. Algo que vai 

além de nós, do nosso grupo, mas que juntos nós alcançamos. 

No nosso dia a dia difícil, surge algum problema, aqui a gente acaba esquecendo 

tudo ou analisando melhor. Eu tenho uma vida muito em cima de horário, de regras. Não 

posso atrasar um minuto. Tem que fazer tudo certinho. A cobrança é muito grande. 

Então eu gosto de vir dançar aqui porque aqui eu me solto, eu sou eu, não tenho 

que ficar fazendo tudo certinho, sendo a perfeita que esperam de mim. Aqui a gente não 

vem por obrigação. Vem porque se sente bem. Eu senti vontade de me tornar uma criança 

livre e brincar. 

                                                           
91 Este discurso, ao extrair falas sobre os desenhos e reuni-las num discurso, acabou impossibilitando 
conhecer o que foi dito para cada desenho. Por outro lado, depois de pronto, é possível que ele sirva 
como associação de cada desenho e de todos eles reunidos. 

Foto 2  
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13º Encontro 12/06/2012. 

 

Não houve depoimentos solicitados para todo o grupo. As músicas foram 

colocadas em sequência com poucos espaços para expressão verbal, a fim de vivenciar o 

conjunto das danças aprendidas até este momento. 

 

 

14º Encontro 19/06/2012. 

 

A - Completar a frase “eu agradeço ...” 

Discurso do sujeito coletivo 1: 

Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, por ter minha vida e aos caminhos 

traçados pela vida por ter me trazido até aqui. Também agradeço a Ele pelo meu corpo 

que me permite dançar. 

Agradeço especialmente a dança circular, por ela existir, pela espiritualidade 

passada. Agradeço o universo por essa energia boa que eu sinto aqui, que a gente pode 

ter essa troca. 

Também agradeço por estar aqui, com esse grupo, pelas novas pessoas que 

conheci, pela troca que a gente consegue ter aqui e poder compartilhar essa dança 

maravilhosa. Agradeço a todas as companheiras aqui, porque sem elas nada é feito. 

Agradeço por sentir-me melhor interiormente podendo passar isso para alguém 

que esteja necessitado. 

 

15º Encontro 26/06/2012 - festa de fechamento. 

 

O encontro final foi realizado como uma festa com comidas e sucos trazidos pelos 

participantes. Não houve depoimentos relativos a um tema solicitado pela pesquisadora, 

como nos encontros anteriores e, portanto, não gerou quadros de trechos que poderiam 

ser transformados em discursos do sujeito coletivo. Os participantes conversaram 

simultaneamente, comiam e bebiam, confraternizando-se e, possivelmente, elaborando o 

término do grupo. Alguns depoimentos sobre benefícios muito específicos foram 

relatados em conversa particular com a pesquisadora, enquanto a festa acontecia. Estes 

benefícios não foram aqui transcritos para preservar a identidade dos seus autores. 
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5.5 - Análise dos dados e a vivência do sagrado 

 

A análise dos dados está organizada de modo a expressar o que se mostrou em 

evidência nos relatos. As escolhas dos trechos dos discursos que aparecem abaixo são o 

resultado do trabalho de processamento, do qual emergiram como significativos para a 

pesquisadora. O que aqui analisamos é apenas uma parte do que seria possível perceber 

a partir dos discursos registrados: a parte que foi percebida como relativa ao sagrado. Ao 

ler e reler os discursos é possível apreender diversos outros sentidos, mas nos esforçamos 

para nos manter atentos aos elementos escolhidos como identificadores do que é vivido 

como o sagrado na DCSF, conforme parâmetros definidos no capítulo anterior e presentes 

no método. 

Iniciamos comentando a respeito das motivações iniciais e pelos discursos 

relativos ao clima do grupo. Ao ingressar no grupo de DCSF as motivações iniciais são 

diversas. Há aqueles que parecem ter vindo motivados pelo ingresso numa atividade que 

julgam como boa para a saúde física e psíquica. 

“E eu vim para dançar, pela alegria que eu sinto em dançar. Que eu acho que 

dançar relaxa, exercita. Que eu sou muito estressada e isso é uma terapia, uma 

maneira de esquecer um pouquinho lá fora e cuidar de mim. Em momentos difíceis 

da minha vida me ajudou muito” (DSC 1 – 1º encontro). 

 

Para este tipo de interesse algumas pesquisas92 já foram desenvolvidas e 

apresentadas na introdução do presente trabalho. Elas confirmam o potencial da dança 

circular como uma forma de tratamento e cuidado de si. 

Há também os que provavelmente vieram em busca da experiência do numinoso. 

“Eu tive a oportunidade de participar de uma dança circular e eu percebi que 

tem uma energia muito grande. Estou aqui pra troca de energia, que é 

maravilhoso” (DSC 4 – 1º encontro). 

 

Manter o interesse neste patamar é como sucumbir constantemente ao 

inconsciente e suas imagens coletivas sem transformar a vivência em elementos 

pertencentes à consciência. O fascinante maravilhoso que não se torna um aspecto de si 

mesmo está sempre fora. Este é um caminho para depender de mais e mais rodas de 

danças circulares para voltar a ter a mesma experiência. 

E há aqueles que parecem que estão em busca de um sagrado integrado na vida de 

todo dia. 

                                                           
92 Sabella, 2004; Hebling, 2005; Leonardi, 2007. 
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“Me interesso por esse lado do sagrado. Porque às vezes eu acho que estou muito 

na consciência, muito no corre-corre do dia a dia, então me interessa esse resgate 

no cotidiano do sagrado. Um ganho em relação à minha espiritualidade” (DSC 

5 – 1º encontro). 

 

Este relato parece apontar para uma certa consciência do próprio caminho a ser 

trilhado, do processo de individuação, bem como as necessidades atuais para tanto. Ele já 

pressupõe alguma vivência do sagrado ao demonstrar que percebe que a consciência 

focada apenas na vida cotidiana não é a total realização. Busca um sagrado integrado na 

vida de todo dia, que considera como um ganho. Sem desprezar as problemáticas 

pessoais, almeja o desenvolvimento da visão para além delas, portanto, uma ampliação 

da consciência. Este é o tipo de depoimento que sugere uma procura na DCSF que se 

pretende como objetivo último dela. 

Mas há também os que talvez vieram movidos pela curiosidade. 

“Eu sou muito curiosa, gosto de aprender, gosto de dançar também, então eu tô 

aqui” (DSC 2 – 1º encontro). 

 

E aqueles que provavelmente procuram um grupo de DCSF para aprender uma 

nova técnica de trabalho. 

 “Eu gostaria de associar meu trabalho com danças circulares para completar, 

acrescentar mais alguma coisa”. (DSC 1 – 1º encontro). 

 

Tem também aqueles que talvez entendam a DCSF como uma atividade entre 

tantas outras, sem a intenção do sagrado. 

“Eu tenho interesse de conhecer um pouco mais dessa abordagem, ver o que que 

é isso” (DSC 2 – 1º encontro). 

“É uma coisa diferente que eu nunca tentei” (DSC 2 – 1º encontro). 

 

Estes relatos exemplificam a pluralidade de interesses que podem motivar o 

ingresso na DCSF. Conforme a proposta inicial das DCSF todos estes interesses são 

acolhidos de igual maneira na roda. A DCSF tem como proposta estar aberta para receber 

participantes com motivações diversas. Mas, tendo em vista a vivência no grupo espera-

se que aconteçam mudanças nas motivações que pretendem inicialmente algo mais 

periférico. 

“Quando eu iniciei eu tinha um propósito que era conhecer a dança circular e 

até aplicar um pouco onde eu trabalho. Está fazendo bem pra mim mesma. Eu 

larguei aquele objetivo para fazer uma coisa muito especial em mim” (DSC 1 – 

7º encontro). 
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Assim, é possível que aquele que chegou com intenção apenas de consumir um 

“produto novo”,  

“E eu gosto muito de tudo o que envolve expressão corporal” (DSC 2 – 1º 

encontro). 

 

Consiga sair da posição de consumidor, de quem “fica de fora” e seja tocado pela 

vivência. 

O grupo de DCSF pesquisado parece ter se sentido num contexto facilitador para 

a vivência pelos relatos que se seguem. 

“Sinto que aqui eu recebo um olhar amoroso das pessoas. Acho que isso vai me 

ajudar” (DSC 2 – 3º encontro). 

“Maravilha assim, sensação muito boa” (DSC 2 – 4º encontro). 

“Há um sentimento de alegria, paz e bem estar. (DSC 2 – 6º encontro). 

“Eu sinto uma sensação leve, solta” (DSC 2 – 9º encontro). 

“Eu estava com muita saudade. Então pra mim hoje foi tudo tão mágico, de tão 

gostoso de ter feito” (DSC 3 – 9º encontro). 

 

O grupo exerce influência sobre a vivência e a DCSF, parece trabalhar no sentido 

de criar um clima propício para o aprofundamento da experiência. Talvez estas 

experiências se relacionem com a criação de um temenos, um ambiente acolhedor e 

espaço sagrado. O ritual também tem essa função de estabelecer contornos, ajudar na 

transposição do limiar do profano para o sagrado, propiciar e conter o vivido. 

Os relatos abaixo falam de “uma sensação muito boa”, “um sentimento de paz”, 

“de alegria”, de sentir-se “leve”, “solto”. O acolhimento amoroso do grupo foi apontado 

como algo que poderá ajudar nas dificuldades pessoais. 

 “Tem uma coisa nessas danças que entra na alma da gente. Gente é uma coisa 

incrível. É totalmente diferente de tudo, de outros tipos de música. Ela entra na 

alma da gente mesmo. Foi um sentimento de paz” (DSC 2 – 4º encontro). 

“Então eu gosto de vir dançar aqui porque aqui eu me solto, eu sou eu, não tenho 

que ficar fazendo tudo certinho, sendo a perfeita que esperam de mim. Aqui a 

gente não vem por obrigação. Vem porque se sente bem. Eu senti vontade de me 

tornar uma criança livre e brincar” (DSC 2 – 12º encontro). 

 

O ritual da DCSF levou a uma impressão de estar “entre irmãos de modo simples”. 

“Frequentemente me sinto leve, feliz, corajoso. Sinto-me entre irmãos, de um 

modo simples” (DSC 2 – 11º encontro). 

 

A experiência de se sentir aceito no grupo é um continente para as vivências que 

possam se dar nele. Isso facilita o ingresso e a vivência no ritual. Esta sensação de estar 

irmanado acontece, para Rappaport (2001, p. 324), devido à diminuição do 
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funcionamento do pensamento linear no ritual e o predomínio do pensamento dirigido por 

imagens e afetos, baseado na igualdade de classe e na afinidade emocional e isso tem 

consequências sociais, cognitivas e afetivas.  

As impressões corporais também chamam a atenção. 

“É sentir o seu próprio coração, sentir o batimento cardíaco do outro, no pulso. 

E perceber o meu corpo, também nos passos” (DSC 2 – 3º encontro). 

“Teve um momento que senti toda a minha corrente sanguínea. Uma formigação 

na minha corrente sanguínea” (DSC 3 – 6º encontro). 

 

Para Rappaport os efeitos fisiológicos do ritual atingem não somente o 

funcionamento cerebral, mas também pode afetar as vísceras, os músculos. O ritmo do 

ritual torna-se um sincronizador interno e leva a descargas límbicas que trazem excitação 

prazerosa. A proximidade tanto física, pelas mãos dadas, quanto pelo clima psicológico 

criado na DCSF, parece proporcionar vivências profundas ao revelar que sentiu uma 

“formigação na corrente sanguínea”, ou então “dor de estômago”. Ou quando alguém 

disse que sentiu “o batimento cardíaco do outro no pulso”. 

Ainda sobre a impressão geral do clima criado no ritual das DCSF temos: 

“A impressão é de espiritualidade, vibração e pura doação” (DSC 6 – 2º 

encontro). 

“Eu tive algumas imagens. Em uma delas eu estar em volta de uma fogueira. 

Outra imagem foi a dos Templários, a emoção deles de dançar. Também tive uma 

sensação de conexão, uma ideia de templo mesmo, como se fosse uma oração” 

(DSC 2 – 4º encontro). 

“como se fosse o pôr do sol na beira da praia ” (DSC 2 – 6º encontro). 

“Marcou em mim o som da flauta e ter a impressão de ser o músico que toca a 

flauta” (DSC 3 – 9º encontro). 

“me vejo cantando e, por vezes, me vejo como o músico, a bailarina, o som da 

flauta ou a batida do tambor” (DSC 2 – 9º encontro). 

“Também me sinto com frequência um ser espiritual, sublime, poderoso” (DSC 2 

– 11º encontro). 

 

Estes relatos acima enfatizam o caráter acolhedor, com impressões corporais de 

união e integração com os demais e a impressão de estar entre irmãos. As imagens 

surgidas trazem alguns temas religiosos (espiritualidade, templo, oração, ser espiritual) e 

também de contato com a natureza (em volta de uma fogueira, o pôr do sol na beira da 

praia) e associações com a música e a dança (o toque da flauta, dançar, cantar). 

Estes estados são, para Rappaport, propiciados pelo ritual. Ele explica que no 

ritual os rótulos e papéis sociais estão suspensos, a organização social é desestruturada e 
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entra em vigor a ordem do ritual. Nele a lógica dos opostos é momentaneamente 

abandonada, o modo que entra em ação é baseado na similaridade, na igualdade ou 

afinidade e não mais no modo conceitual analítico. Ele suscita vivencias de “estado de 

graça” e, na sua visão, as mudanças ocorridas neste estado tendem a ser aceitas com 

entusiasmo, por isso são mais duradouras do que quando meramente aceitas. 

Para Rappaport, por despojar o indivíduo de sua identidade anterior, o ritual pode 

levar a uma regressão e ele tem o poder de ocasionar mudanças duradouras pois o que se 

vive neste estado regredido é tão profundo quanto o que se aprendeu nos primeiros anos 

de vida. Duradouras também porque, conforme expõe Turner (1974), o estado que leva 

os participantes a um distanciamento da estrutura hierárquica vivida na sociedade, a uma 

situação ambígua e sem classificações anteriores, proporciona o estado de communitas. 

Este estado, por ter uma organização rudimentar, faz com que os participantes do ritual 

fiquem expostos a matriz ancestral, esta exposição é necessária para que se possa assumir 

outros papéis na sociedade. E também duradouras porque, segundo Terrin (2004), em 

acordo com Rappaport, a ação ritual antecede o pensamento e o discurso, proporciona 

uma transposição do mundo, que permite a estruturação e organização do mundo e a 

organização da consciência. 

O grupo de relatos, logo a seguir, concentrou os registros que se assemelham pela 

experiência de duplicidade de mundos. A vivência de estar, por instantes, fora do mundo, 

num tempo fora do tempo. Como se houvesse um mundo daqui e outro além deste. Esta 

vivência veio acompanhada pela impressão de suspensão do cotidiano, de estar muito 

longe ou num tempo distante. Nestes momentos alguns sentiram que eram movidos por 

dois modos: pela própria vontade e pela força que provém do grupo, uma força maior que 

o indivíduo e que o conduz. A concentração no momento presente e no corpo, 

paradoxalmente parece ter facilitado a vivência no “além daqui”. 

“me faz viver esse momento presente e, ao mesmo tempo que eu estou aqui, é como 

se também eu me projetasse pra além daqui” (DSC 2 – 3º encontro). 

 “Em alguns momentos que fechei o olho era como se eu não estivesse aqui, como 

se o grupo estivesse me levando, foi uma melodia assim que parecia que eu estava 

no meio da roda e o grupo me levando. Foi uma sensação, sabe quando parece 

que o pé sai do chão? Em outro momento eu estava indo muito bem, de repente 

eu fiquei dispersa. Parece que eu sumi daqui. Depois eu retornei. Parece que eu 

estava assim num local bem distante, sem ninguém perto, parece que eu estava 

assim num vazio” (DSC 2 – 4º encontro). 

 “É suspensão do cotidiano e vivência da arte” (DSC 1 – 8º encontro). 
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“É mágico pra mim. É como se me transportasse, mas não a minha matéria, a 

minha alma” (DSC 3 – 9º encontro). 

 “Eu acho a música muito bonita, ela me remete a uma coisa assim muito longe 

que eu não sei o que que é, mas parece que eu não estou aqui, parece que estou 

lá. Desde a primeira vez que eu ouvi, ela me toca e eu não sabia o motivo. Hoje 

eu lembrei de alguma música da infância. Ela me lembra uma música da 

infância” (DSC 2 – 10º encontro). 

“É como se o tempo não passasse e tenho a impressão de estar fora do cotidiano” 

(DSC 2 – 11º encontro). 

 “Aqui a gente compartilha é nessa união do grupo, estando aqui, mas além daqui. 

Para mim a dança circular é sagrada por conta disso” (DSC 1 – 11º encontro). 

 

Este “mundo fora do mundo”, fora do espaço e tempo, o “além daqui” pode ser 

entendido, em termos junguianos, como algo que é percebido em relação ao “mundo 

daqui”, ao mundo vivido pela consciência. Isso sugere que na DCSF se vive um estado 

de maior permeabilidade da consciência, que provavelmente permite a percepção de um 

estado além do cotidiano, uma percepção como se fossem dois mundos. Neste estado a 

percepção da distinção entre um eu limitado e o self ilimitado, como um “outro mundo”, 

parece ser possível. 

O “outro mundo além daqui”, aquele para onde a “alma se transporta”, que faz 

“sumir daqui” e, simultaneamente, “estar aqui”, aquele que talvez seja o tempo da 

infância, pode ter sido vivido na união do grupo, naquilo que “tira o pé do chão”, numa 

melodia que “leva”. Ele talvez tenha transportado para um lugar de “vazio” e “silêncio”, 

um lugar sentido como sagrado, no sentido de separado ou diferente dos demais. Um 

mundo que, quando tocado, ainda que de relance, traz emoção. Ele pode ser entendido 

como o paraíso perdido. 

Jung (1987) fala sobre esta experiência de duplicidade quando conta a respeito da 

“personalidade número um” e da “personalidade número dois” que ele vivenciou em si 

mesmo. A “personalidade número um” era a que vivia a rotina da vida cotidiana, mas a 

número dois tinha reflexões religiosas e vivia estados de comunhão com a natureza e o 

cosmo. No prólogo de seu livro “Memórias, Sonhos, Reflexões” Jung expressa-se a esse 

respeito dizendo que seus encontros com a outra realidade, que ele classifica como 

“embates com o inconsciente”, foram os que mais impregnaram sua memória. Para Jung, 

nela havia abundância e riqueza, em comparação com a realidade do mundo, cujas 

lembranças esfumaçaram-se. Ele considera que os eventos dignos de serem narrados são 

aqueles nos quais “o mundo eterno irrompeu no mundo efêmero” (JUNG, 1987, p. 20). 
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Esta outra esfera do psiquismo é o mundo dos arquétipos, vivido pela “personalidade 

número dois”. 

Disso depreende-se que Jung valorizou a possibilidade do ego vivenciar esta 

duplicidade como essencial para o desenvolvimento psicológico. Esta duplicidade de 

estados sugere mais a integração de mundos (consciente e inconsciente), que a 

dissociação. A consciência de um mundo além do ego precisa ser desenvolvida ao longo 

da vida adulta. No grupo pesquisado esta experiência de duplicidade parece ter estado 

presente.  

Considerando a teoria de Jung esta vivência é importante. Só se pode unir o que 

foi separado, assim, a consciência nasce e se separa da totalidade. Mas a ela dirige-se, 

sendo saudável que se torne consciente desta separação na vida adulta. 

A vivência deste contato do ego com um mundo que o transcende, percebido como 

uma realidade diferente desta, foi expresso no grupo ao falar de “uma essência” com a 

qual se pode entrar em contato. 

“Eu não tenho nenhuma crença, mas é engraçado a sensação, eu sinto, na verdade 

eu fico até um pouco emocionada, desse contato, talvez com uma essência, assim 

uma essência talvez de felicidade, de paz, que tá em cada um de nós e de repente 

a gente chega aqui tão na correria que você perde, totalmente. E quando a gente 

entra nessa dança, nesse momento é muito gostoso assim, parece que você toma 

contato de novo, com seu próprio ser e com essa essência” (DSC 2– 4º encontro). 

 

E também por relatos de uma energia que não é aquela das leis da física, pois pode 

ser trocada entre os participantes, pode ser doada, recebida, portanto é uma energia que 

não é deste “mundo”. 

É isto que os próximos relatos parecem querer expressar. Neles a energia aparece 

como corrente que passa entre os participantes. Energia que, ao ser trocada, alivia o medo 

do outro. Como algo que se transmite pelo toque das mãos. Ela é algo que flui e pode ser 

percebida em si próprio. Sente-se a energia quando se sente melhor o próprio eu. Tem 

uma energia relacionada a fazer um mesmo desenho corporal coletivo. A própria dança 

circular faz a circulação da energia, conforme entendimento dos participantes. 

“Tem um que chega e tá assustado. Daí você pega (mostrando o dar as mãos) e 

você troca energia. Na hora que você pega ali passa” (DSC 6 – 1º encontro). 

 “Aí eu acho que é o eu, a sua energia, a energia do grupo, do próximo, que 

começa a te levar. Então eu acho que isso que é o sagrado. (DSC 6 – 1º encontro). 

 “uma percepção melhor de mim e sentir a energia realmente fluindo” (DSC 7 – 

1º encontro). 
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 “Devagarzinho a gente vai acertando os passos, não vai errando e vai ficando 

mais feliz e parece que vai dando uma energia assim” (DSC 2 – 2º encontro). 

 “É dança circular porque circula a energia. Está relacionada com rituais” (DSC 

5 – 2º encontro). 

 “Eu senti uma energização, uma corrente. Uma vibração. A energia circulou e 

circulou no meu corpo” (DSC 2– 3º encontro). 

 “E aí acho que faz a gente, recebe, do plano espiritual alguma energia. Os 

videntes que contam que quando a gente está na intenção mesmo de se doar, no 

outro plano usa-se a energia que a gente doa pra cura mesmo e ela é branca” 

(DSC 2– 4º encontro). 

“o quanto que a gente começa a sentir cada vez mais aquela energia, aquela coisa 

boa do grupo” (DSC 1– 5º encontro). 

“Sinto a energia” (DSC 3– 6º encontro). 

“Acho que só o prazer de estar aqui e sentir essa energia, essa coisa gostosa, já 

me transforma na vinda do trabalho pra cá. É impressionante. Eu não imaginava 

que isso fosse possível, mas é” (DSC 1 – 7º encontro). 

“Era uma roda muito forte. Uma energia muito forte rodando com a gente aqui 

naquele momento” (DSC 3 – 9º encontro). 

“Na abertura de hoje e a proposta de oferecer a dança foi um momento muito 

forte, eu senti uma energia a partir daquele momento muito forte aqui na sala” 

(DSC 3 – 9º encontro). 

“Que as lacunas do planeta sejam preenchidas com a roda, com a energia que a 

roda solta por aí. Eu ofereço essa união que é a roda” (DSC 3 – 10º encontro). 

“Eu preciso descobrir, eu não sei, tem uma energia boa. Eu senti uma energia, 

como se eu buscasse forças daqui. Trago e reponho essa força de volta, sabe, era 

essa a sensação. Para mim é uma graça, é uma benção. Está muito gostoso, a 

energia” (DSC 1 – 11º encontro). 

“Agradeço o universo por essa energia boa que eu sinto aqui, que a gente pode 

ter essa troca” (DSC 1 – 14º encontro).  

 

Parece que os relatos sobre “energia” apontam para a sensação de que o círculo, o 

grupo, emana uma força transformadora e curativa com a qual cada um colabora mas 

também pode dela se beneficiar. É algo que cada um pode atingir ou acessar estando na 

roda, podendo ser envolvido por ela. O círculo de pessoas focadas na construção de um 

desenho comum nos passos da dança e com propósitos altruístas é percebido pelos 

participantes como o que permite que a energia flua. 

Rappaport (2001) auxilia a compreender essa energia como resultado do trabalho 

do ritual. Podemos entender o ritual da DCSF como um trabalho em que se realiza algo 

sobre o estado do mundo, pela ação da energia nele produzida, mas não por meio das leis 

físicas da matéria e sim “concentrando meios e forças de outra classe” (p. 88). Esta 
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energia, segundo Rappaport, é mais identificada no ritual dançante, quando os 

participantes vão sendo absorvidos pelo processo de unificação e vão alcançando um 

estado de júbilo. Neste estado sentem-se preenchidos de uma energia que vai mais além 

de seu estado habitual, ao mesmo tempo em que se encontram em completa harmonia 

com os outros membros do grupo. Para Terrin (2004) isso é possível também porque no 

ritual dançante se pensa através do corpo, a intenção é metaempírica, um sentir, através 

do estar e do fazer juntos. 

Segundo Rappaport (2001), os Postulados Sagrados Fundamentais (aquilo que é 

conhecido sem demonstração, relacionado ao que é fundamental, eterno, imutável) 

podem ser entendidos como paralelos aos fundamentos das leis da termodinâmica, ou 

seja, tudo envolve transformação de energia, seja pelo processo de conservação dela 

(desaparece num ponto, tem que aparecer em outro, pois não pode ser criada e nem 

destruída), seja pela transformação dela em trabalho (a energia movimenta-se e cria 

movimento). O ritual é o transformador da energia, portanto um trabalho com os 

Postulados Sagrados Fundamentais, em especial o ritual dançante, na visão de Rappaport. 

No grupo pesquisado a DCSF pode ter sido uma vivência que foi percebida lidando com 

energia, transformando-a. 

Outro aspecto presente nos relatos diz respeito ao sentimento de harmonia, a 

sensação de pertencimento e de estar na mesma sintonia. Talvez o mais surpreendente 

seja o quanto isto é percebido como inédito, como isto causa espanto de ter acontecido de 

modo rápido, sem que as pessoas se conhecessem. É como se estes sentimentos não 

fossem algo fácil de se obter e nem estivessem tão presentes nos relacionamentos atuais. 

“Um estado de harmonia. Estou alegre e sinto-me pertencendo” (DSC 7 – 1º 

encontro). 

 “Porque a gente acha que não vai dar e depois o grupo faz a gente acertar. E 

viva a sincronia. Você se solta. Mesmo que você erre você corre atrás da outra” 

(DSC 6 – 1º encontro). 

 “E parece que aí fica: vamos, vamos, vamos que vai, entendeu?” (DSC 6 – 1º 

encontro). 

 “Foi dando harmonia porque a gente foi dando tempo daquele que estava 

acelerado até juntar. Eu mesma fiquei no mesmo lugar, muitas vezes, contando 

os passos, porque eu não conseguia ir nem pra lá, nem pra cá, porque estava 

apertadinho. Quer ir lá na frente só que tem o outro que também tem que ir para 

o centro, e aí nessa hora você tem que recuar, deixar o outro ir. Acho que é uma 

questão de respeito, porque você vai percebendo o espaço do outro, as pessoas 

vão se percebendo, percebendo os limites” (DSC 6 – 1º encontro). 
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 “Foi surpreendente a harmonia rápida dos passos e a sincronia, o sincronismo 

das danças, mesmo pros novatos. Rapidamente o grupo entrou em sintonia” (DSC 

1 – 2º encontro). 

 “O que me surpreendeu foi a forma como a gente se tornou um grupo no final da 

dinâmica” (DSC 1 – 2º encontro). 

 “Tive uma sensação de alegria, desprendimento e de união” (DSC 2 – 2º 

encontro). 

 “Neste momento sinto o grupo em harmonia e sintonia” (DSC 6 – 2º encontro). 

“O que me surpreendeu foi a harmonia do grupo. Quando eu cheguei estava todo 

mundo, assim né (mostrando um círculo com as mãos)” (DSC 1 – 2º encontro). 

“Me senti participante do grupo e, mesmo quando eu não consegui acompanhar 

os passos ou a dança em si, eu me senti incluída de certa maneira, as outras 

pessoas me ajudaram e aí eu senti vontade de retornar” (DSC 1 – 2º encontro). 

“Eu senti que nós estamos em sintonia. A gente estava mais harmônicos” (DSC 2 

– 4º encontro). 

 

Estes relatos falam de um sentimento e uma percepção de harmonia do grupo. A 

vivência aparece marcada com a sensação de pertencimento a um estado de mesma 

sintonia. Talvez tenha sido uma vivência de pertencimento sem classificação de ser a isto 

ou a aquilo, um simples pertencer de modo harmônico. 

Interessante notar que a sincronia nos passos, o fazer o mesmo movimento todos 

juntos, parece auxiliar o sentimento de sintonia no grupo, o sentimento de pertencimento 

e harmonia entre os participantes. Ou seja, a harmonia também pode ter sido percebida 

por causa do desenho harmônico da dança. 

Cantar e se mover junto com os outros durante o ritual, diz Rappaport (2001), não 

é só representação de união, é reunir-se na reprodução e criação de uma ordem mais 

ampla, ao mesmo tempo social e individual. Ele diz que, pelo fato das distinções entre o 

social e o individual tenderem a desaparecer no ritual, surge um sentimento geral de 

unidade consigo mesmo, com o grupo e com o cosmos. Então todos tendem a se sentir 

em sintonia, incluídos. 

A vivência de harmonia, de pertencimento e de sintonia no grupo podem ser 

entendidos, em termos junguianos, como uma participation mystique. Nela o indivíduo 

fica num estado facilmente sugestionável. Pode levar a atos que não foram 

conscientemente escolhidos por ele. Mas, é interessante notar que, na situação das DCSF, 

o grupo e cada um, estão protegidos pelo ritual e seus contornos. Nele estão incluídos 

momentos de partilha sobre impressões e reflexões, que podem resgatar a função da 
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consciência dos indivíduos. No caso da DCSF é provável que a vivência não fique 

somente como uma participation mystique. 

Essa vivencia anteriormente relatada também pode ser entendida, em termos 

junguianos, como o resultado de um funcionamento menos focado nos títulos e rótulos 

adquiridos pela persona. Enquanto a consciência ocupa-se mais com a contagem dos 

passos, com a execução de uma coreografia que exige a noção do círculo, ela é requisitada 

no momento presente. Ela pode vivenciar um estado de plena atenção no próprio corpo, 

no corpo do grupo, e sem muito espaço para a manutenção de pensamentos repetitivos, 

julgamentos e ideias pré-concebidas. Isso parece facilitado também pelos propósitos 

colocados na abertura do ritual, pela música e prazer da dança. Tudo isso junto parece ter 

promovido no grupo pesquisado um estado de reunião consigo mesmo, com o próprio 

self, e com o grupo. 

Pelos relatos, parece que o grupo vivenciou estados de sintalia grupal (Pethö 

Sándor, segundo FARAH, 2008), possível quando pessoas se reúnem assumindo 

maneiras não forçadas de ser, sem conceitos rigidamente fixados. Este estado pode levar 

à mobilização de conteúdos conscientes e inconscientes no grupo e gerar o estado de 

harmonia percebido. Talvez ele seja facilitado, também, pelos mandalas dançados, que 

parecem levar à alteração da consciência, com a diminuição do funcionamento conceitual, 

analítico e discriminador. Isso pode levar a um estado mais permeável aos conteúdos 

inconscientes. O efeito dos mandalas como imagens arquetípicas do self pode ter sido um 

fator relevante para a presença destes relatos. 

Esta vivência de harmonia, em que se sente pertencendo e aceito, é muito 

necessária na tenra infância, quando o ego está em formação, para que o futuro adulto 

sinta-se aceito neste mundo. Para quem não a viveu de modo pleno na infância, para quem 

dela carece, estes momentos de harmonia no grupo de DCSF pode ser uma possibilidade 

de elaboração e transformação de dificuldades pessoais, “liberando o caminho” em 

direção ao sagrado. 

Outros relatos falam acerca de um sentimento de unidade, uma ideia de totalidade, 

de se transformar em uno, não individualmente, mas em grupo e com o todo. Falam sobre 

ter a impressão de que o grupo era um só grande ser. Também sobre a impressão de estar 

fundido num todo, que ultrapassa e inclui a tudo, inclusive o grupo. Esse todo foi visto 

como algo vivo, já que associado a um “coração grandão”, à “circulação sanguínea”, a 

uma “célula pulsando”, uma “flor”. Também foi associado com luz e com fogo. 
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“Senti que o todo virou uma unidade. Estou levando muita luz” (DSC 7 – 1º 

encontro). 

 “Como um fogo, um grupo de mesma cor” (DSC 6 – 2º encontro). 

“Em outra imagem a roda parecia uma célula pulsando. Arrepio só de falar. 

Parecia que eu estava no meio daquela célula. Pulsando” (DSC 2 – 4º encontro). 

 “O quanto é bom o estar junto, a comunhão, essa coisa de estar ao mesmo tempo 

fazendo a mesma coisa, como se todos fossem um só, isso pra mim é muito bom, 

então chegar e sentir essa união tá sendo muito importante” (DSC 1 – 5º 

encontro). 

“Parecia que era a corrente sanguínea de todas nós” (DSC 3 – 6º encontro). 

“No grupo, por vezes parece que somos um só, todo mundo concentrado” (DSC 

3 – 6º encontro). 

“A hora que eu entrei em sintonia, numa meditação dos olhos fechados e com as 

mãos dadas, eu senti a pulsação minha junto das minhas companheiras. Foi uma 

emoção tão gostosa, tão boa. (DSC 1 – 7º encontro). 

“Porque é um todo. Como pode de um todo você chegar na sua individualidade, 

no mais profundo sentimento?” (DSC 1 – 11º encontro). 

“Frequentemente me sinto fundido no todo, silencioso, mergulhado noutra 

dimensão, com um sentimento que não sei explicar, como que conectado a algo 

maior. Sinto-me transcendente” (DSC 2 – 11º encontro). 

“Aqui não importa a raça, não importa a religião, representa a diversidade, mas 

é o mesmo coração que ele bate aqui. Quando eu estou na roda, eu sinto isso, um 

coração grandão, como se o centro fosse um coração e ele tivesse irradiando isso 

aqui. Vários em um só, várias pessoas numa só” (DSC 2 – 12º encontro). 

“Eu imagino que nós fôssemos as pétalas, e o centro da roda era o meio da flor” 

(DSC 2 – 12º encontro).  

 

Nestes relatos os participantes falam provavelmente de uma vivência de reunião 

eu-outro. Os relatos parecem ser o resultado, entre outros aspectos, da circumambulatio 

em torno do centro que, para Jung, tende a criar um círculo mágico protetor, promove a 

fixação e a concentração, que levam a um estado em que a ação converte-se em não ação. 

Ou seja, neste formato de mandala e sua circulação dentro dele leva, segundo Jung (Vol. 

IX/1, 2002, p. 353, §634), a uma diluição da ilusão de uma existência individual e à 

percepção de uma totalidade.  

Rappaport observa que a união no indivíduo e dele com a sociedade alcança sua 

plenitude no ritual da dança. Para ele a dança produz um estado de unidade e concórdia 

entre os membros da comunidade e cada um sente isso intensamente. Diferente do 

cerimonial, o ritual está relacionado a ações que tem a ver com poderes ocultos e este 

parece ser o caso da DCSF, levando-se em conta suas características descritas no capítulo 

dois. No ritual o participante sente-se como “fundido no todo, (...) mergulhado noutra 
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dimensão, (...) conectado a algo maior” (DSC 2 – 11º encontro). Para Rappaport esta é a 

característica orgânica do ritual. 

Em termos junguianos esse estado de unidade com outros parece ser possível 

quando os membros do grupo retiram o foco do julgamento, quando a ênfase não recai 

sobre a persona de cada um, quando o foco não está no eu individual, durante o tempo do 

ritual. Então “não importa a raça, não importa a religião” (DSC 2 – 12º encontro), pois 

é o “mesmo coração que ele bate aqui” (DSC 2 – 12º encontro). Cada membro pode 

sentir que está unido a um ser maior, como um grande organismo do qual faz parte. 

Esse tipo de vivência no contexto do ritual sinaliza estados de religação ego-self, 

num contexto mais protegido da identificação com ele. É provável que, para os 

participantes que ainda mantém um funcionamento mais regido pela primeira totalidade, 

a que reúne indistintamente ego e self, esta vivência possa se caracterizar com mais 

frequência como uma participation mystique. Para aqueles que têm a distinção ego self 

mais estruturada, esta experiência talvez seja uma momentânea consciência de totalidade, 

meta do processo de individuação. 

Para Rappaport, este estado de unidade é um estado numinoso (para Jung 

também). As experiências dos participantes podem ser unificadas, podendo levar a 

ultrapassagem da noção de indivíduo e proporcionar a experiência do Logos. Rappaport 

explica que Logos é a verdade das coisas, é o princípio ordenador que une tudo para 

formar um todo coerente e duradouro e que pode ser experimentado no ritual. Os 

participantes parecem ter vivido nas DCSF um estado “como se todos fossem um só” 

(DSC 1 – 5º encontro), “Vários em um só, várias pessoas numa só” (DSC 2 – 12º 

encontro), um estado percebido como “fundido no todo”. É a presença da simpatia 

universal ou do sentido holístico de que fala Terrin (2004), possível de acontecer no ritual.  

Esse organismo grande do qual cada um se sente fazendo parte é, para Rappaport, 

um sistema vivo, pertencente ao processo de adaptação. Para Rappaport um sistema vivo 

também é uma associação de organismos e o grupo de DCSF pode ser considerado um 

organismo maior do que o ego de cada participante. Ele é percebido como um único ser 

vivo, ou como disseram, é como se “nós fôssemos as pétalas, e o centro da roda era o 

meio da flor” (DSC 2 – 12º encontro), ou “Como um fogo, um grupo de mesma cor” 

(DSC 6 – 2º encontro). 

Ponderamos, então, que estes sistemas vivos, os grupos de DCSF, talvez possam 

ser entendidos como reações adaptativas requeridas pelo ecossistema global. Seria o 

mesmo que dizer que a DCSF tem se espalhado em inúmeras rodas e grupos como uma 
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reação ao modo de vida na moderna cidade industrializada. Mas sabemos que há diversas 

reações no contexto atual e é difícil avaliar quais são adaptativas, no sentido proposto por 

Rappaport. 

A seguir identificamos um grupo de relatos que tratam dos benefícios e 

transformações que os participantes relataram como resultado da participação no grupo. 

Eles são numerosos e, se aqui fossem apresentados no mesmo padrão que os trechos 

anteriores, ocupariam mais de oito páginas. Recorremos novamente à técnica de 

construção de discurso do sujeito coletivo de Lefèvre (2005) para lidar com esse grupo 

de relatos. Assim, abaixo, ao invés de trechos de discursos, consta um único discurso, 

mas que foi composto a partir dos vários trechos relacionados a este assunto. 

“Eu cheguei com preocupação na cabeça e eu saio daqui tranquila e 

controla minha ansiedade. Aqui é um lugar que eu relaxo muito, que eu me sinto 

muito bem e que diminui muito meu stress. Tem aquele alívio mesmo. Você vai 

limpando mesmo as ideias. O cansaço parece que foi embora e estou saindo daqui 

leve. Foi um trabalho de relaxamento. Estou mais calma, mais centrada e mais 

solta. Depois que passa você fica renovada, você se valoriza. 

Estou sentindo meu pé mais no chão, meu corpo mais vivo e a circulação 

melhor. Estou contente porque consegui sentir mais o meu corpo, uma percepção 

melhor de mim. Estou mais leve, feliz, mais viva. Também tenho percebido a 

felicidade dos movimentos simples, a disciplina da minha mente com o corpo. 

Tenho prestado mais a atenção em mim, nos meus movimentos. Exercita a 

presença. 

Eu estava na correria do trânsito e tudo o mais e quando a gente dança 

existe uma sintonia com o presente, com as pessoas que estão aqui. Tenho 

aprendido e percebido nas danças circulares o grupo, o fazer algo em grupo, a 

tolerância, o tempo e o espaço do outro. Isso tem sido bom porque sempre fui 

muito individualista. 

Eu cheguei aqui muito preocupada. Antes de achar saída para o primeiro 

problema eu já penso no segundo e aqui eu consigo, às vezes, quando eu penso 

num problema ao longo de uma música, pensar plenamente naquilo e não como 

um problema, mas como uma questão a ser resolvida. 

Sabe o que eu senti: na vida assim tudo é muito rápido. Você anda sem 

saber que está andando. Você corre, na verdade. Eu percebi comigo, essa questão 

do outro, no dia a dia correndo, não tem tempo pra nada. Eu mesma fui uma das 

afobadas nessa dança e na outra também. Eu também pensei na vida nesse passo-

junta-passo, como se você tivesse que dá o mesmo passo que alguém que já tá lá 

na frente, sabe, pra você poder acompanhar. Porque o equilíbrio lá fora é mais 

ou menos isso. 

Você tem capacidade de se adaptar aos ritmos, então porque não se adaptar 

aos ritmos que a vida propõe. A gente pensa: não, não vou conseguir, já sou 

assim. Não. A música vai mudar, a dança, e a gente vai se adequando. São as 

mudanças que acontecem na nossa vida e a gente tem que se adaptar a elas. Aí 

você começa a andar no ritmo e as coisas voltam naturalmente ao seu ritmo e 

você fica melhor. 
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Vai me ampliando e isso pra mim está propondo um novo caminho. Está me 

ajudando a me conhecer mais. Eu melhorei a percepção de mim, dos meus 

sentimentos, da importância do sagrado. 

Traz o que estava dentro de mim pra fora. Cutuca, né, mas eu acho que é 

interessante porque nada andava me cutucando na vida. Me fez refletir nas coisas 

que acontecem, no dia a dia, na vida da gente, que as vezes tira a gente da 

sintonia, do ritmo e que você precisa retomar. A mexida, o reboliço, a viravolta, 

ela é necessária pra que a gente renove os nossos sentimentos, os nossos valores, 

renove as nossas atitudes, reveja. Aqui a gente acaba esquecendo tudo ou 

analisando melhor. 

Está me ajudando a me conhecer mais. A aprender a diferença entre o que 

é ser e o que é como agir, personalidade, comportamento. Vivenciar o que é 

processual. 

Porque a cada momento a gente tá nascendo e morrendo e renascendo. Ela 

significa que na vida tudo se perde, materialmente falando. Mas o espírito, a 

cultura, a educação, você carrega de um lugar pro outro. Essa é uma imagem que 

ficou muito forte pra mim: que o passado não vai enterrar, não vai ser aquilo que 

vai me impedir de seguir em frente. Eu vou seguir com ele de uma outra maneira. 

Com a dança fiquei mais introspectiva, me voltei um pouco pra mim mesma, 

assim pra dentro, parece. Me deu até uma tristezinha, que eu acho que está lá 

essa tristezinha. Encontrei ela. Triste eu ainda estou, mas eu comecei a ficar 

incomodada e a buscar saídas para a apatia, a tristeza, a ressignificação do 

prazer. 

Eu tenho sentido que nesses dias eu tenho ficado mais centrada naquilo que 

eu estou procurando. E, pra além do centramento, às vezes a gente se coloca 

metas muito distantes, coisas exigem muito. Aí eu fico pensando assim: passo, 

junta, passo. Aí eu fico pensando que eu vou devagarinho, que eu vou chegar 

assim, que eu vou conseguir. 

Possibilita estar aqui, comigo e com os outros e ir além de mim e dos outros 

também. É estar em harmonia com as pessoas e o universo. É o compartilhar, 

onde as diferenças são naturalizadas. Também é a possibilidade de estar inteira, 

num estado de desapego e autocontrole. É um estado de alegria e treino da 

atenção. 

É um silêncio. Não um silêncio de tristeza, onde nada acontece, mas talvez 

de um ouvir o outro, Exercício e vigilância. Estou percebendo que há sempre 

vontade de ficar assim sintonizado com a alma, uma coisa pra sempre interagir, 

comigo e com todo mundo. 

Então, às vezes eu contemplo alguma coisa muito bonita porque, também a 

gente perde essa possibilidade, assim reverencio aquele momento. Posso dizer 

que hoje eu senti um sentimento de gratidão muito grande. Uma felicidade muito 

grande por estar aqui, por compartilhar com vocês esse momento. 

A gente corre tanto a vida inteira e depois repara que aquilo que conquistou 

nem era o que desejava. Fez eu lembrar o que faz a gente estar mais inteira, 

íntegra consigo mesma e com a vida. 

Acho que tem a ver com o voo próprio de cada um. Então dançar solta, faz 

lembrar que cada um tem um voo próprio, uma maneira de voar, quando pousar. 

Sagrado é o meu interior e o que ele transparece para as pessoas que estão 

ao meu lado, mas também é o meu corpo como templo. É essa energia interior 

ligada com o todo. É o sentido que a gente dá as coisas”. 
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Este discurso sobre os benefícios e transformações que os participantes 

mencionaram nos interessa, na presente pesquisa, nem tanto por eles em si mesmos, mas, 

principalmente, pela presença do terceiro dos três aspectos escolhidos para identificar a 

vivência do sagrado no grupo pesquisado. Ou seja, eles nos interessam como indicadores 

de que a vivência dos estados numinosos foi encarada pela consciência e isto foi aqui 

sinalizado pela presença de significados encontrados para a própria vida, também pelo 

relato da conscientização de aspectos de si mesmo e por relatos que sugerem o diálogo 

ego-self. Neste discurso parece que houve trabalho da consciência. Surgiram relatos sobre 

os sentidos da vivência, nos quais a vida vivida no dia a dia foi objeto de atenção. 

No décimo segundo encontro do grupo foi solicitado que desenhassem as 

sensações de estar na DCSF e que fossem mais difíceis de descrever. Sobre os desenhos 

nos chamou a atenção que, entre os sete desenhos, cinco tem um centro em torno do qual 

estão outros elementos. Dois destes centros são corações vermelhos. Quatro são 

mandalas. Esteve presente na maioria dos desenhos a representação do centro (cinco) e o 

formato de mandala (quatro). Os centros parecem carregados de emoção: “no coração se 

arde minhas emoções”, “como se o centro fosse um coração e ele tivesse irradiando”, “o 

centro da roda era o meio da flor”. O desenho que não é mandala e sim uma mão tentando 

alcançar uma taça, recebeu como associação: “cavaleiros da távola redonda e a busca do 

santo graal”, fazendo, portanto, referência à ideia de círculo e de mandala. Em outro 

desenho o círculo é a diversidade, é “é o nosso arco íris”. Tem um desenho, o número 

um, que parece mostrar alguns elementos ou organismos vivos que podem ser vistos 

sutilmente no fundo de uma massa de riscos. 

O discurso do sujeito coletivo (DSC 2 – 12º Encontro), que reuniu as associações 

sobre os desenhos, fala a respeito de “coisas que eu sinto e que não dá pra expressar”, 

“no coração se arde e se traduz o que eu estou sentindo, um sentimento forte”, entre outras 

expressões sobre união, um fundo vazio e emoções. 

A respeito dos desenhos chama a atenção o número grande de representações 

circulares e mandálicas, como resposta ao que foi pedido que desenhassem. Isto nos leva 

a crer que as sensações que se tornam mais difíceis de expressar podem ser expressas por 

estas formas, ou elas são percebidas como desencadeadoras de tais vivências. Elas nos 

remetem a imagens arquetípicas do self. O desenho de mandalas sugere que a forma 

mandálica da DCSF é significativa e se relaciona com a vivência do que é difícil de 

explicar em palavras. 
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A experiência do sagrado é algo difícil de ser explicitada por meio da linguagem 

verbal e os relatos acima foram entendidos como aspectos dela. Para nos aproximarmos 

de tal vivência foi necessário escolher alguns parâmetros que serviram de suporte. Por 

meio deles pudemos conhecer um pouco do que foi vivido. 

Talvez, pelo fato do grupo ter sido montado com o objetivo de pesquisa, com a 

presença constante do gravador e pela duplicidade de papéis que a pesquisadora 

desempenhou (como focalizadora e como pesquisadora), não tenha sido possível 

encontrar relatos tão intensos sobre as vivências, quanto os que a pesquisadora ouviu nos 

outros grupos que ela conduziu nos anos anteriores. É provável que isso tenha se dado 

também porque a focalizadora não estava totalmente com foco no propósito da DCSF, o 

que pode ter interferido nos resultados. É possível supor que os participantes tenderam 

contar algo que supunham ser a expectativa da pesquisadora, mas, no grupo pesquisado, 

embora isso não possa ser descartado, os relatos parecem ter sido, pelo contrário, mais 

escassos e com menor riqueza de expressões sobre a vivência, do que em grupos 

anteriores. Como o propósito desta pesquisa não foi a comparação com dados obtidos nos 

anos anteriores, mas a pesquisadora tem estes registros, seria interessante como trabalho 

futuro.  

Os relatos da vivência do sagrado no grupo pesquisado foram percebidos tendo 

como balizadores três elementos. Os dois primeiros são estados numinosos. Um deles 

aponta para a percepção da distinção entre a consciência individual e um todo maior do 

que ela, aqui entendido como uma consciência da existência de um fator maior do que o 

ego, o self. O segundo sugere a vivência de reunião ego-self, num estado momentâneo de 

totalidade. O terceiro aspecto surgiu como momentos de reflexão sobre o que foi vivido 

e, talvez, possibilite a apropriação dos sentidos da vivência para a vida cotidiana, fora do 

ritual. 

Este processo do sagrado parece ter sido facilitado, entre outros pelos seguintes 

fatores: o ritual, a forma circular e mandálica das danças, a dança em grupo, a 

configuração de um temenos e a tendência ocidental contemporânea, presente na grande 

cidade, para um modo de ser religioso afinado com as características da DCSF. O papel 

do focalizador, levando em conta o que disseram os entrevistados no capítulo dois, parece 

relevante para tal vivência. Para uma compreensão mais aprofundada a respeito de seu 

papel nas DCSF, seria necessária uma pesquisa com esta finalidade. 

Também achamos significativo mencionar que, nos relatos dos participantes, não 

aparecem aspectos negativos ou que possam indicar aspectos sombrios, mas é provável 
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que tenham surgido no grupo, já que a sombra faz parte de todos os relacionamentos 

humanos. Embora a pesquisadora tenha procurado fazer perguntas no grupo que 

pudessem suscitar todo tipo de resposta, este lado não se mostrou presente. 

Além disso, o numinoso possui seu polo terrível, o tremendum, o terrivelmente 

outro, que igualmente não foi mencionado no grupo. Isso nos levou a refletir, 

inicialmente, que embora ambos os polos do numinoso não ocorram pela escolha 

consciente, as características da DCSF promovem mais o lado fascinante do numinoso do 

que seu polo terrível, bem menos almejado pela consciência e mais difícil de ser requerido 

por ela. 

Parece que, em geral, o movimento das DCSF está mais aberto para a vivência do 

polo positivo ou luminoso. Isso pode ter influenciado os participantes desta pesquisa, já 

que é possível que tenham tido acesso a contatos, por diversos meios, com outros grupos 

e pessoas ligadas às DCSF. Parece que a influência da postura otimista unilateral, mais 

presente nos centros que oferecem serviços para pessoas afinadas com a proposta Nova 

Era, exerce grande influência nas DCSF. Isso pode levar a crença numa capacidade 

ilimitada do ego, confundido como se fosse o self, de obter mudanças sem o esforço do 

trabalho paulatino e constante da consciência e que inclui os aspectos sombrios. 

Esta tendência dos relatos pelo lado positivo também pode ser devido ao fato de 

que a DCSF parece estimular sentimentos de alegria, prazer, bem estar, relaxamento, 

acolhimento e outros também agradáveis, contexto no qual as vivências sobre o sagrado 

parecem ter se dado. 

Outro ponto que mereceu reflexão foi a consideração hipotética de que grupos de 

danças circulares pudessem ocorrer sem que o funcionamento da DCSF fosse adotado, 

por exemplo, quando o ritual não está presente. Nesta situação talvez as vivências 

numinosas deixem de ter um foco no evento solene, na vivência do sagrado. Assim o 

fascínio numinoso se for proporcionado somente pelo formato de danças mandálicas pode 

ser atribuído à massa dos presentes, que portanto, passam a exercer um poder fascinante, 

contaminando a consciência individual. O numinoso pode ser atribuído aos presentes e/ou 

ao focalizador, que se tornam necessários para que a experiência numinosa possa ser 

repetida e o sagrado pode passar a ser entendido como algo trivial. Este tipo de dança 

circular pode ser um refúgio para a permanência na primeira totalidade, no estado de 

fusão infantil, governado pelo princípio materno e não pelo self. Isto pode tornar o 

praticante um viciado na experiência numinosa. Se estes grupos tem um líder, ele poderá 

ser visto como o responsável pelo fascínio e pode adquirir um poder demasiado. Esta 
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situação é sombria porque não promove o processo de se tornar consciente de si mesmo 

e nem a experiência do sagrado. Ela torna as DCSF nada mais do que um produto nos 

postos de venda da Nova Era, mais uma atividade possível entre tantas oferecidas nas 

grandes cidades, submetida aos interesses comerciais. Se assim conduzida e disseminada 

é possível prever que a DCSF venha a perder seus potenciais positivos acima explicitados 

e que se diluam ao longo do tempo, perdendo suas características nascidas em Findhorn. 

Quando os participantes vão para a DCSF rigidamente motivados pelo julgamento 

de si e dos outros, tendo em vista o que percebem como valorizado externamente, eles 

esforçam-se mais em parecer do que em ser. Perseguem a melhor performance na dança 

em comparação com os demais. Quando o focalizador não lida com isso de modo a manter 

o foco na proposta da DCSF e quando estes participantes não estão dispostos ou não têm 

condições de transformar esta atitude, estes participantes podem contribuir para o 

aumento de um clima competitivo. Ele não fica “de fora” do ritual, na verdade ele não vai 

para o ritual, e sim para o “palco das apresentações”. Se estes participantes se tornam 

multiplicadores do trabalho com danças circulares tendem a levar para os grupos este 

clima competitivo, portanto oposto à proposta da DCSF, que cultiva a cooperação. 

Quando o focalizador é sacralizado pela projeção do numinoso que os 

participantes projetam nele, sendo alvo de fascínio, ele ganha, aos olhos dos participantes, 

atributos divinos e pode acabar identificando-se com essa projeção. O foco nele torna-se 

mais importante do que a vivência do sagrado. Estes participantes valorizam mais quem 

vai focalizar do que o processo vivido no grupo. Se o focalizador não tiver consciente 

deste processo, se não se relacionar com o self, provavelmente vai acreditar que o que 

ocorre na roda se deve unicamente à sua atuação e será tentador para ele encontrar esse 

divino em si somente a partir dos olhos dos outros. Forma-se, então, uma via de duas 

mãos. Há, então, discípulos ávidos de reviver o numinoso que sentem provir do 

focalizador e suas danças e este, ao inflar-se, deseja cada vez mais veneração por parte 

dos discípulos, podendo se mostrar ressentido quando não é assim tratado. 

Também chamamos a atenção para outro ponto. Os materiais publicados sobre as 

DCSF focam-se nos seus aspectos positivos e é bastante difícil encontrar reflexões críticas 

sobre elas. Aleatoriamente a pesquisadora perguntou para algumas pessoas sobre os 

aspectos não positivos das DCSF e as respostas obtidas falam que eles são inexistentes. 

Estas respostas foram consideradas como indicadoras de que há uma atitude unilateral em 

relação a DCSF. Um caminho de pesquisa interessante poderia ser iniciado por meio de 

entrevistas com pessoas que participaram e que não permaneceram nos grupos de DCSF. 
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Outro caminho que pode trazer dados interessantes seria pesquisar a reação à DCSF em 

grupos que se consideram filiados e intensamente envolvidos com sua religião a fim de 

verificar se eles têm experiências numinosas e do sagrado ou se elas são reservadas para 

a prática religiosa. 

Lembramos ainda alguns aspectos que caracterizam esta pesquisa. Ela foi feita 

tendo em vista relatos presentes no grupo pesquisado, sem se ater ao processo vivido por 

cada participante ao longo dos encontros, já que este não era nosso objetivo. Ela procurou 

conhecer aspectos do que provavelmente é vivido nas DCSF a fim de identificar, nos 

relatos, a vivência do sagrado, procurando entender o que isso significa para os indivíduos 

e para a época contemporânea. Porém, como pesquisa qualitativa, não nos preocupamos 

com a presença de uma amostragem quantitativamente significativa. Podemos apenas 

supor que as vivências aqui relatadas se assemelhem nos diversos grupos de DCSF. 
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Conclusão 

 

Embora a presente pesquisa tenha chegado ao final, o assunto está longe de ser 

considerado esgotado, por tratar de temas enraizados na história humana (dança, ritual, 

sagrado), cujos estudos são multifacetados e pertencem a diferentes referenciais teóricos 

e áreas do conhecimento. Portanto, entendemos que chegamos não a conclusões, mas a 

considerações finais na presente pesquisa e que passamos a relatar. 

A partir das pesquisas já realizadas sobre as Danças Circulares Sagradas de 

Findhorn, foi possível perceber uma lacuna justamente naquilo que parece ser seu eixo 

principal, ou seja, a vivência do sagrado. Elas também foram vistas como um campo de 

estudo sobre as transformações no modo de ser religioso na contemporaneidade e isso foi 

reforçado pela observação de sua rápida expansão em curso. 

O objetivo principal da presente pesquisa foi revelar, nos depoimentos dos 

participantes de um grupo de Danças Circulares Sagradas de Findhorn, o que vivenciam 

e que possa ser identificado como o sagrado e situar o papel desta vivência para os 

indivíduos e para a cultura contemporânea. 

Inicialmente buscamos conhecer um pouco sobre a história da dança e foi possível 

mostrar que tanto a dança quanto a dança circular estão presentes na história da 

humanidade desde seus primórdios. Em sua origem a dança estava ligada ao sagrado e ao 

religioso mas, no ocidente e nos centros urbanos, onde a industrialização e o avanço da 

tecnologia foram intensos, em geral ela seguiu uma trajetória de paulatina desvinculação 

dos aspectos sagrados e religiosos. A dança se desenvolveu tendo em vista o preciosismo 

dos passos e das coreografias. Nas comunidades afastadas dos centros urbanos a dança e 

a dança circular preservaram, em alguma medida, seus aspectos sagrados e religiosos. 

Considerando a atualidade, é possível perceber que têm surgido novos modos de encarar 

a dança, não apenas com foco na perfeição e complexidade dos passos, mas como 

possibilidade de expressão da subjetividade do dançarino. No Brasil, a dança no contexto 

religioso parece estar mantida nas religiões afrodescendentes e nas pentecostais. 

A Dança Circular Sagrada de Findhorn está relacionada às danças circulares das 

comunidades afastadas dos centros urbanos. Ela, provavelmente, vem carregada de 

elementos sagrados e religiosos. Ganhou um modo ritual de funcionamento, com centro 

ornamentado e foco no sagrado, em uma comunidade sem fins lucrativos, que objetiva 

manter um modo e vida comunitária e de partilha, um centro de educação espiritual e 

holística, considerado um dos pioneiros do movimento Nova Era, Findhorn. Diferente das 
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danças circulares das aldeias, a Dança Circular Sagrada de Findhorn se caracteriza, além 

de outros elementos, pela reunião de danças de diferentes povos, que são mantidas juntas 

no mesmo ritual, além de serem a elas acrescentadas coreografias contemporâneas. A 

partir deste berço inicial as Danças Circulares Sagradas de Findhorn – DCSF - foram 

levadas para os centros urbanos e seus parques, praças e em eventos diversos, onde têm 

se multiplicado. No Brasil, a expansão das DCSF tem sido mais pronunciada do que nos 

outros países, para onde foram levadas. 

O sagrado e o ritual são fenômenos que passaram a ser foco de estudos e pesquisas 

acadêmicas a partir do século XX. Sobre o sagrado, diversas teorias foram elaboradas por 

diversos ramos do conhecimento, tornando seu estudo cada vez mais complexo. Na 

modernidade ocidental o sagrado e o ritual têm sido influenciados pelas transformações 

que vem ocorrendo nas sociedades industrializadas. Entre estas transformações parece 

estar havendo um processo de descrédito nas instituições e a paulatina transferência e 

expressão do sagrado e do religioso em muitas modalidades e mecanismos diversos, com 

especial ênfase na vivência emotiva, na experiência pessoal e no numinoso. Na sociedade 

contemporânea ocidental, onde parece imperar o materialismo, o racionalismo e o 

consumismo, o ritual tem sido desvalorizado. Neste contexto o sagrado tem sido 

entendido como algo que precisa estar acessível a todos, para que decidam como e onde 

vivê-lo. O sagrado religioso não parece ser mais a única opção e o sagrado aparece difuso 

na sociedade, frequentemente atribuído à natureza, ao cosmos, às questões existenciais, à 

busca pela realização pessoal, o cuidado com o corpo e a qualidade de vida. O modo de 

ser religioso e com ele o sagrado, tem surgido com característica mística, individualizada, 

com tendências sincréticas e pluralistas. A nova espiritualidade, a revolução espiritual, a 

Nova Era, a religião mística e outros termos empregados para tentar nomear e descrever 

as transformações pelas quais a esfera do religioso e com ela o sagrado e o ritual têm 

passado na modernidade, concordam que estaria havendo uma reunião de elementos 

progressistas e científicos, ambientalistas e ecológicos. Na modernidade urbana ocidental 

parece haver uma tendência para se postular a unidade entre o espiritual e o físico, entre 

o homem e a natureza e, também, uma inclinação para aceitar todas as formas de crenças, 

que tendem a ser vistas como igualmente verdadeiras.  

Nas perspectivas de Jung e de Rappaport o sagrado e o ritual pertencem à estrutura 

humana e também à cultura. Para Jung, o sagrado é a meta do processo de se tornar um 

indivíduo e sua presença, ao longo do desenvolvimento da consciência, proporciona 

saúde psíquica, tanto individual quanto para o grupo e a sociedade. Ele pode ser vivido 
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por meio do ritual. Jung entende que o ritual tem a função de acolher a vivência num 

contexto que protege a consciência e simultaneamente permite que o numinoso seja 

vivido sem identificação com ele. Para Rappaport, o sagrado e o ritual são fatores que 

permitiram a existência e manutenção da espécie humana e da sociedade. Eles são fatores 

fundamentais para que a sociedade continue se adaptando ao ecossistema, pois geram 

transformações e permitem a constante retomada do que é verdadeiro, eterno, imutável. 

Assim, o sagrado e o ritual nas Danças Circulares Sagradas de Findhorn parecem ser 

aspectos fundamentais, tendo em vista o pensamento destes autores. 

Com base nestas teorias e tendo em vista o estudo do sagrado e do ritual nas 

Danças Circulares Sagradas de Findhorn, o sagrado foi aqui definido como um processo 

vivido no grupo composto por três elementos. Os dois primeiros são entendidos como 

numinosos e o terceiro envolve o processamento do que foi vivido por parte da 

consciência, passo requerido para o processo do sagrado. O primeiro se refere à vivência 

de dois estados de existência, ou seja, um que se liga à vida cotidiana e outro a uma ordem 

mais ampla. O segundo trata da vivência de reunião, como num grande organismo do qual 

o participante se sente fazendo parte, como se fosse unido a um ser maior, configurando-

se como uma vivência de unidade abrangente. O terceiro elemento se faz presente pela 

reflexão suscitada na vivencia de Danças Circulares Sagradas de Findhorn, podendo 

extrair dela elaborações relativas à própria vida, portanto com ampliação da consciência. 

Na análise dos dados, foi possível perceber que houve relatos que falaram de 

impressões numinosas relacionadas ao primeiro dos três elementos aqui considerados 

como características do sagrado. Estes relatos contaram sobre a vivência de estar num 

outro lugar e tempo, diferente não apenas do cotidiano, mas também como se fosse em 

um tempo fora do tempo, ou num mundo além deste. Esta vivência parece ter causado a 

impressão da existência de dois mundos. Também existiram relatos sobre a impressão de 

uma energia que parece surgir no grupo e que é percebida como se não fosse regida pelas 

leis deste mundo, mas pode ser doada, trocada e recebida. Esta percepção também foi 

entendida como a vivência de outro estado diferente do cotidiano e a consequente 

percepção de dois modos de existir. Este conjunto de relatos foi interpretado, em termos 

da teoria de Jung, como momentos nos quais o ego (centro da consciência) retira o foco 

das questões da vida trivial e percebe que além dele há o self. Para Rappaport este 

momento foi interpretado como aquele no qual o grupo, por meio do ritual, restabelece 

renovado contato com os Postulados Sagrados Fundamentais, portanto, com o que é 
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percebido como eterno, como pertencente ao plano do imutável e no qual é forjado o que 

é percebido como verdadeiro. 

Foi encontrado outro grupo de relatos que, assim como este acima, também se 

mostrou relacionado a momentos numinosos no grupo. Ele trouxe falas que trataram da 

impressão não de dois mundos distintos, como estes mencionados acima, mas de um 

estado de pertencimento de modo harmônico, com todos e com tudo, a uma ordem mais 

ampla. Estado também vivido como uma unidade consigo mesmo, com o grupo e com o 

cosmos, como que fundido no todo, formando um grande ser. Para Rappaport, no ritual o 

indivíduo alcança sua união plena com a sociedade, vivida como um estado de unidade e 

concórdia. Este é o estado orgânico do ritual e leva a ultrapassagem da noção de indivíduo 

e à experiência do Logos, a verdade das coisas, o que é duradouro. Para Rappaport, todos 

fazemos parte de sistemas vivos interligados num ecossistema e isso é possível graças ao 

processo de adaptação, responsável pela existência da vida. Esta diluição da ilusão de 

uma existência individual e a percepção de uma totalidade pode ser compreendida, em 

termos das ideias de Jung e tendo como referência a pessoa adulta que ultrapassou a união 

infantil ao self, como a abertura da consciência para um estado de reunião consigo mesmo, 

com o próprio self e com o grupo. Estes momentos podem ser entendidos como instantes 

de totalidade, nos quais há reunião ego-self. 

Num terceiro bloco de relatos encontrados no grupo pesquisado, foram reunidas 

as reflexões suscitadas pela vivência. Nele estão relatos sobre benefícios e transformações 

que os participantes julgam a respeito de si mesmos como resultado da participação. A 

pesquisa não objetivou analisar o conteúdo destes benefícios, mas a atitude de refletir 

sobre a vivência, demonstrada pela existência deste tipo de relato. Este foi um bloco 

numeroso e sugere que os participantes caminharam na direção da ultrapassagem da 

vivência numinosa. Para Jung, isso significa que a consciência esteve presente e atuante 

durante a vivência, exercendo sua função de elaborar o vivido, caminhando para 

apropriar-se dos sentidos encontrados. 

O conjunto dos relatos mostrou que o sagrado parece ter sido vivido, no grupo de 

Danças Circulares Sagradas de Findhorn pesquisado, como um processo composto pela 

vivência numinosa (identificada nos relatos que contam sobre a vivência de estar como 

que em dois estados de existência simultâneos e sobre a vivência de pertencimento a um 

organismo maior) e pela disposição da consciência de apreender os sentidos da vivência. 

É provável que existam outros elementos, mas como o sagrado é algo difícil de ser 
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descrito, os parâmetros que escolhemos e com os quais definimos o sagrado, nos ajudaram 

a reconhecer estes aspectos nos relatos do grupo pesquisado. 

Para o indivíduo, esta vivência do sagrado nas Danças Circulares Sagradas de 

Findhorn, parece possibilitar a percepção de outro centro da personalidade, distinto da 

consciência, aspectos da vivência de totalidade e algum relacionamento com ela. Esta 

experiência pertence à meta do processo de individuação e é provável que auxilie na 

reordenação da consciência, permitindo que ela se volte mais para a colaboração com os 

propósitos do self. 

Considerando o significado que a vivência do sagrado nas Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn pode ter para a época contemporânea, é possível dizer que elas têm 

a capacidade de proporcionar a suspensão do tempo para a retomada e organização do 

próprio tempo. Como uma pausa simbólica que é mais perceptível no interior do ritual, 

momento diferenciado de outros quaisquer pela vivência, ainda que momentânea, do 

inteiro. Uma retomada da dimensão cósmica da alma. Na visão de Rappaport, esta 

vivência pode significar a retirada da santificação de contextos não flexíveis, a 

recolocação da santidade nos sistemas de finalidade geral e o favorecimento da adaptação 

ecossistêmica. Isso é fundamental, na contemporaneidade, para que a humanidade 

perceba seu lugar na teia da vida e continue pertencendo ao jogo dela. As Danças 

Circulares Sagradas de Findhorn talvez auxiliem nisto, sem que cada participante tenha 

que se filiar a uma religião e mesmo que ele nem tenha a intenção inicial de passar por 

tais vivências numinosas e do sagrado. A dança, seu formato circular e a música são 

fatores que atraem pelo seu caráter lúdico e facilitador da integração entre as pessoas, 

tendo a possibilidade de promover a vivência do sagrado num contexto acolhedor. 

Tanto Jung quanto Rappaport manifestaram suas preocupações sobre o 

encaminhamento que a vida humana estaria tomando no contexto racionalista, 

materialista e massificador (Jung), santificador do que não é central e sim do que é 

periférico ou passageiro e distanciado do sentido do Logos (Rappaport). Os dois 

concordam que o sagrado precisaria ter um lugar mais nobre na sociedade, seu próprio 

lugar. As Danças Circulares Sagradas de Findhorn talvez sejam um modo de vivenciar 

experiências numinosas e colocar em foco o sagrado nos grandes centros urbanos 

ocidentais, de uma maneira afinada com a modernidade tardia. As Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn apresentam tendência para valorizar uma religiosidade não 

institucional ou que extravasa as fronteiras da igreja, com novas formas não religiosas de 

viver o sagrado, com reduzida filiação ou militância, valorizando a experiência pessoal e 
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o cuidado de si, características em geral pertencentes à cultura contemporânea ocidental 

nos grandes centros urbanos. 

Tendo em vista o grupo pesquisado e as características das Danças Circulares 

Sagradas de Findhorn em meio à contemporaneidade urbana, supomos que elas têm o 

potencial de minimizar, em seus praticantes, alguns aspectos negativos vistos como 

características da época atual. São elas: a desagregação do rito, minimizado pela forma 

ordenada da dança mandálica e pelo seu ritual; a banalização do sagrado, minimizado 

quando as Danças Circulares Sagradas de Findhorn não ficam apenas no nível da vivência 

do numinoso e envolvem o trabalho da consciência; a falta de contato com o sentido de 

unidade e totalidade, que levaria a colocar a parte no lugar do todo, compensado pelo foco 

das Danças Circulares Sagradas de Findhorn no sagrado e na unidade. 

Por outro lado, é importante frisar que os resultados aqui encontrados não podem 

ser generalizados para todos os grupos de Danças Circulares Sagradas de Findhorn. 

Talvez os resultados sejam semelhantes quando os grupos procuram manter a proposta 

inicial, nascida do trabalho de Bernhard Wosien, no espírito de trabalho da Fundação 

Findhorn, o que inclui o processo do sagrado, proporcionado pelo ritual e com os 

momentos de “sintonização” (assim chamado entre alguns participantes) / elaboração do 

vivido. 

Tendo estas considerações em mente, percebemos que, além de revelar alguns 

aspectos da vivência do sagrado nas Danças Circulares Sagradas de Findhorn, também 

foi possível tornar mais nítido a relevância do sagrado e do ritual nestas danças, aspectos 

por vezes esquecidos ou evitados na diversidade e multiplicidade das rodas que tem 

surgido atualmente. Quando isto ocorre, como foi possível refletir anteriormente, elas 

perdem parte de seu potencial e se tornam atividades tão corriqueiras como outras. O 

sagrado e o ritual são os eixos principais e permitem que as Danças Circulares Sagradas 

de Findhorn tenham uma identidade que as diferenciem das danças em roda e demais 

atividades com dança em círculo. 

As Danças Circulares Sagradas de Findhorn apresentam características bem 

afinadas com as da contemporaneidade. Isto, provavelmente, favorece sua expansão. 

Neste contexto, seus participantes tendem a usar o termo sagrado para uma multiplicidade 

de expressões, a depender do modo particular pelo qual é entendido, podendo contribuir 

para sua banalização e seu uso de modo equivocado. As Danças Circulares Sagradas de 

Findhorn também parecem correr o risco da perda da sua identidade, quando não 

funcionam tendo como eixos principais o ritual e a vivência do sagrado.  
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Anexo I - Alguns dados biográficos sobre os fundadores de Findhorn. 

 

I - Peter Caddy 

Peter Caddy, um dos três fundadores, nasceu em 20 de março de 1917. Quando 

chegou em Findhorn Bay, com 45 anos, era um ex-militar britânico. Entre 1940 e 1955 

tinha prestado serviço militar na RAF (Força Aérea Britânica), nos serviços alimentares. 

Era espiritualista e foi membro da Ordem Rosacruz Crotona Fellowship. Estudou em 

Harrow e estagiou como diretor na J. Lyons & Company.  Era espiritualista e foi membro 

da Ordem Rosacruz Crotona Fellowship. Divorciou-se da primeira mulher em 1948 e 

casou-se com Sheena Govan, “mestra espiritual de origem Quaker” filha dos fundadores 

da Missão de Fé (BERNI, 2002, p.88). 

 

II - Sheena Govan 

Sheena Govan, esposa de Peter Caddy, nasceu em 1912 e era filha do evangelista 

John George Govan.  

Diz-se que teve uma infância difícil, a sua espiritualidade, fora do comum, foi um desafio à Missão 

de Fé (Faith Mission), fundada pelo seu pai. Conheceu Dorothy Maclean nos anos 40, e 

posteriormente, Peter Caddy, numa viagem de comboio na Inglaterra, em 1947, casaram em 1948. 

Nessa altura Sheena vivia em Londres e recebia mensagens interiores de orientação. Segundo 

Peter, "o seu apartamento era como um íman. Durante o dia surgiam pessoas que vinham ajudar 

na orientação. Sheena acreditava, nessa época, que muitas pessoas estavam a passar por uma 

experiência iniciática à qual chamou o nascimento do Cristo interior. Era como uma parteira 

ajudando as pessoas a passarem por esse processo 1. 

 

Dorothy teria afirmado que “Sheena sabia aquilo que existe entre cada um e a 

divindade, aquilo que alguém coloca perante essa divindade"2. 

Eileen se juntou a Dorothy, Peter e Sheena em 1953.Sheena ensinava os seus formandos a fazerem 

tudo com perfeição e muito amor "para o Senhor". Treinava-os, ainda, segundo a prática de 

"receber" e viver pela orientação divina3. 

 

Em 1967 Sheena, divorciada de Peter desde 1957,  faleceu. 

Após três anos de seu casamento com Sheena,em 1951, numa visita a Jerusalém, 

Peter  

ouviu uma voz interior dizendo-lhe: `Eileen é a tua outra metade´, então, perguntou a Deus: `Se 

Eileen e eu estamos destinados a ficar juntos, como iremos ultrapassar a total ausência de atração 

emocional e física?´ Em 1957 casa-se com Eileen Caddy4. 

 

                                                           
1 Sheena Govan. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Sheena_Govan>. Acesso em 16 de jul. 
2011. 
2 Id. 
3 Id. 
4 Peter Caddy. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Caddy>. Acesso em 16 de jul. 2011. 
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III - Eileen Caddy 

Eileen Caddy, que se chamava Eileen Marion Jessop, foi a segunda pessoa 

envolvida na criação da Comunidade, ela nasceu em Alexandria, no Egito, em 26 de 

agosto de 1917. Seu pai, Albert Jessop, era irlandês, diretor do Barclays Bank. Sua mãe, 

Muriel, era inglesa. Foi educada em regime de internato na Inglaterra. Ia ao Egito somente 

durante as férias. Era dedicada na leitura da Bíblia. 

Quando seu pai morreu, ela tinha 16 anos, então a família regressou para a 

Inglaterra. Após dois anos, sua mãe também faleceu. Perto de uma base da Força Aérea, 

em Oxfordshire, ela e seu irmão Paddy, dirigiram um pub durante quatro anos. Eileen 

casou-se, em 1939, poucos meses antes de deflagrar a Segunda Guerra Mundial, com o 

Oficial da Força Aérea, Andrew Combe. Deste casamento teve quatro filhas e um filho. 

Foi seu marido que, em 1952, (quando Eileen tinha 35 anos) a apresentou a um 

colega oficial, atraído pelo ocultismo e pelo mundo espiritual, Peter Caddy. Este homem 

fascinou Eileen. Nessa época Peter Caddy era casado com Sheena Govan. 

A primeira vez que Eileen ouviu a voz interior, que mais tarde iria conduzir a 

criação da comunidade de Findhorn, foi 

(...) em 1953, ao visitar um santuário em Ashwell Lane, Glastonbury, (no sul de Inglaterra) ouviu 

pela primeira vez a voz interior que iria conduzi-la pelo resto da sua vida. As palavras que ouviu 

foram as seguintes: «Tranquiliza-te e sabe que EU sou Deus».” Eileen designou essa pequena e 

tranquila voz como Deus Interior”5. 

 

Eileen Caddy publicou diversos trabalhos e algumas de suas obras estão 

traduzidas para o português. Suas principais publicações são: 1- “God Spoke to Me”, um 

livro de mensagens, publicado em vários formatos a partir de 1966; 2 - “Opening Doors 

Within”, mensagens quotidianas, compiladas por David Earl Platts; 3 - “Choosing to 

Love” escrito em parceria com David Earl Platts; uma autobiografia intitulada “Flight 

Into Freedom and Beyond”. 

Pelos seus serviços de investigação espiritual, Eileen Caddy foi galardoada em 2004 com a 

distinção MBE (Membro da Ordem do Império Britânico) pela Rainha Isabel II6. O galardão foi 

sugerido pelo Lorde-Tenente de Moray, Vice-Marechal da Força Aérea, George Chesworth”7. 

 

Em 1957, depois de divorciados, Eileen e Peter casaram-se. Tiveram três filhos. 

De 1957 até 1962, Eileen foi co-administradora de hotelaria na Escócia gerindo o Hotel 

Cluny Hill próximo de Forres, Moray, na Escócia. Peter, de 1957 a 1961 foi gerente do 

mesmo hotel. Faleceu em 13 de dezembro de 2006. 

                                                           
5 Eilenn Caddy. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Eileen_Caddy>. Acesso em 16 de jul. 2011. 
6 Ou Rainha Elisabeth II 
7 Id. 
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IV - Dorothy Maclean 

Dorothy Maclean, a terceira pessoa envolvida na criação da Comunidade que se 

tornaria a Fundação Findhorn, nasceu em Guelph, Ontário, em 1920. É bacharel em Artes 

pela Universidade de Western Ontario. Trabalhou, a partir de 1941 para os Serviços 

Secretos Britânicos (MI6) em Nova Iorque e, também, no Panamá. É escritora e 

educadora no Canadá em assuntos espirituais. 

Quando Dorothy Maclean regressou para Nova Iorque, conheceu Sheena Govan. 

Durante esta amizade ela conheceu o marido de Sheena, Peter Caddy. Nos anos 50, 

Dorothy integrou-se nas práticas espirituais de Sheena e Peter. Posteriormente, quando 

Peter estava casado com Eileen e estes foram indicados para gerenciar o Hotel Cluny Hill, 

na Escócia, Dorothy se juntou a eles como secretária do Hotel.   

Dorothy Maclean (MACLEAN, 1994) se tornou conhecida por falar sobre Devas. 

Em seu livro “To Hear the Angels Sing: An Odyssey of Co-Creation with the Devic 

Kingdoms” ela mostra sua perspectiva sobre este assunto e também apresenta dados de 

sua biografia. Ela permaneceu na Fundação Findhorn até 1973. 

 

V - David Spangler 

Dorothy Maclean fundou, nos Estados Unidos, uma organização educativa, 

juntamente com David Spangler.  

David Spangler (nascido em 1945, EUA) é um filósofo espiritualista, além de um téorico, auto-

denominando-se "místico prático", é considerado um dos criadores do movimento conhecido como 

Nova Era, sendo também um dos seus principais críticos, especialmente, devido àquilo em que 

este movimento se tornou, através dos seus elementos sensacionalistas e comerciais. Foi um 

elemento importante no contributo à Findhorn Foundation, no norte da Escócia. O seu pensamento 

está delineado em suas três obras principais, Revelação: nascimento de uma Nova Era, 

Emergência: o renascimento do sagrado e Reimaginação do mundo: uma crítica da Nova Era, a 

ciência e a cultura popular8. 

 

  

                                                           
8 David Spangler. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Spangler>. Acesso em 16de jul. 
2011. 
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 Anexo II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

Eu, Tânia Pessoa de Lima, psicóloga, CRP 06/24346, desenvolvo no 

presente momento uma pesquisa de doutorado na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da 

Religião, sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo Rodrigues da Cruz.  

O título provisório da pesquisa é “A vivência do sagrado de participantes 

de um grupo de Danças Circulares Sagradas: estudo a partir da interface entre 

a psicologia analítica de Carl Gustav Jung e ciências da religião”. Esta pesquisa 

tem o objetivo de aprofundar conhecimentos sobre os aspectos envolvidos na 

vivência do sagrado em grupos de Danças Circulares Sagradas.   

No Instituto de Psicologia da USP, onde trabalho como psicóloga do 

Laboratório de Estudos da Personalidade, o qual é coordenado pela Profª Drª 

Laura Villares de Freitas, conduzirei onze encontros semanais de Danças 

Circulares Sagradas, em conformidade com a proposta surgida na Fundação 

Findhorn, Escócia. Os encontros acontecerão entre os meses de março e maio 

de 2012 e terão duas horas de duração cada. Nestes encontros os componentes 

do grupo serão ensinados e convidados a dançar as danças de roda de 

diferentes povos e épocas, bem como as danças de roda contemporâneas.  

Durante a participação neste grupo acima serão recolhidos materiais 

destinados à pesquisa, tais como: depoimentos dos participantes, desenhos, e 

fotografias. Os encontros serão gravados, fotografados e, eventualmente, 

filmados. Logo após as semanas que durarem os encontros os participantes 

serão convidados a fornecer dados sobre sua vivência em entrevistas individuais, 

que também serão gravadas.  

Informo que esta pesquisa será desenvolvida conforme normas 

estabelecidas pela Resolução 196/96, referente à Pesquisa com Seres 

Humanos. Dados relevantes de sua participação poderão ser utilizados nesta 

pesquisa, bem como, para ensino e publicação em periódicos e/ou 

apresentações em encontros científicos, sendo garantido pela pesquisadora, que 

o sigilo de sua identidade será preservado em toda e qualquer situação. O 

mesmo se aplica ao material oriundo de fotografias e filmagens, em que será 

garantido o sigilo de sua identidade ao evitar uma exposição de fotos de rosto ou 

outros sinais identificadores.  

Este termo de consentimento visa obter sua autorização para que sua 

participação no grupo, bem como os dados relativos à sua expressão em 

depoimentos, desenhos, fotografias, filmagens e entrevistas sejam utilizados na 

presente pesquisa.  

Esta pesquisa não envolve riscos diretos, porém você será prontamente 

atendido (a) pela pesquisadora, caso se faça necessário.  

Você está ciente de que sua participação é voluntária e que não estará 

recebendo nenhum tipo de pagamento. A qualquer momento você poderá  
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solicitar não participar da pesquisa, e mesmo assim poderá continuar 

frequentando os encontros do grupo.  

Solicitamos que você assine este Termo de Consentimento somente após 

sentir-se devidamente esclarecido (a) sobre todos os passos da pesquisa, ciente 

de todos os seus direitos e de acordo com os procedimentos envolvidos na 

realização da mesma.  

Para quaisquer esclarecimentos e/ou orientações disponibilizo meu email: 

taniapl@usp.br.  

Antecipadamente agradecemos sua colaboração.  

  

Eu ______________________________________________________ 

RG ________________________________________ aceito participar da 

pesquisa acima descrita, contribuindo com os dados necessários, sem qualquer 

compromisso de honorários. Autorizo o registro e a utilização dos dados 

recolhidos durante minha participação. Estou ciente de que posso desistir de 

colaborar com a pesquisa a qualquer momento e ainda assim manter minha 

participação no grupo, e que a pesquisadora está à disposição para agendar 

eventuais entrevistas para prestar esclarecimentos ou para compartilhar os 

resultados da pesquisa. Levo comigo uma cópia do presente Termo de 

Consentimento.  

  

  

São Paulo, _______ de fevereiro de 2012.  

  

 Nome do (a) participante colaborador (a):   

_______________________________________________________  

Assinatura do (a) participante colaborador (a):  

________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora:   

_______________________________________________________  

    

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP – Sede Campus Monte Alegre. Rua 

Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) - Perdizes - São 

Paulo/SP - CEP 05015-001 Fone (Fax): (11) 3670-8466 – e-mail: 

cometica@pucsp.br. 
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Anexo III - Quadro dos estados de ânimo nas danças circulares 

 

Quadro das porcentagens das respostas obtidas para cada um dos estados de ânimo 

abaixo listados. No dia que ele foi utilizado estavam presentes e responderam dezoito 

participantes. 

 

Estado de ânimo Frequente- 
mente. 

Às 
vezes 

Raramente Nunca Não 
respondeu 

% total 

1. Sinto-me 
descarregando 
tensões 

66,7 27,8 5,5 0 0 100 

2. Sinto um estado 
místico 

38,9 27,8 27,8 5,5 0 100 

3. Sinto o quanto sou 
pequeno 

16,7 55,5 11,1 16,7 0 100 

4. Sinto-me agitado 5,5 22,2 55,5 16,7 0 99,9 

5. Sinto-me profano 5,5 16,7 16,7 50,0 11,1 100 

6. Sinto-me sagrado 61,1 22,2 16,7 0 0 100 

7. Sinto um medo 
estranho 

5,5 16,7 11,1 66,7 0 100 

8. Sinto-me leve 77,8 16,7 0 0 5,5 100 

9. Sinto-me feliz 83,3 16,7 0 0 0 100 

10. Sinto-me corajoso 61,1 27,8 5,5 0 5,5 99,9 

11. Sinto-me entre 
irmãos 

72,2 22,2 5,5 0 0 99,9 

12. Sinto-me simples 83,3 5,5 11,1 0 0 99,9 

13. Sinto-me deprimido 5,5 16,7 33,3 38,9 5,5 99,9 

14. Sinto-me com certa 
majestade 

11,1 44,4 33,3 11,1 0 99,9 

15. Sinto-me atraente 11,1 55,5 33,3 0 0 99,9 

16. Sinto-me com 
delicadeza 

44,4 44,4 11,1 0 0 99,9 

17. Sinto-me espiritual 55,5 38,9 5,5 0 0 99,9 

18. Sinto-me sublime 55,5 33,3 11,1 0 0 99,9 

19. Sinto-me ridículo 0 5,5 22,2 72,2 0 99,9 

20. Sinto-me triste 5,5 38,9 16,7 38,9 0 100 

21. Sinto-me autêntico  50 38,9 11,1 0 0 100 

22. Sinto-me poderoso 11,1 55,5 33,3 0 0 99,9 

23. Sinto-me tranquilo 72,2 27,8 0 0 0 100 

24. Sinto-me elevado 55,5 33,3 11,1 0 0 99,9 

25. Sinto-me integrado 72,2 16,7 5,5 5,5 0 99,9 

26. Sinto-me silencioso 50,0 33,3 5,5 5,5 5,5 99,8 
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27. Sinto-me fundido no 
Todo 

55,5 33,3 11,1 0 0 99,9 

28. Sinto-me 
mergulhado noutra 
dimensão 

16,7 61,1 5,5 16,7 0 100 

29. Sinto-me impaciente 0 33,3 38,9 27,8 0 100 

30. Sinto-me invadido 
por um sentimento 
que não sei explicar 

33,3 38,9 22,2 5,5 0 99,9 

31. Sinto-me conectado 
a algo maior 

55,5 33,3 5,5 5,5 0 99,8 

32. Sinto-me irritado 0 5,5 44,4 50 0 99,9 

33. Sinto-me 
transcendente 

22,2 44,4 16,7 16,7 0 100 

34. Não sinto o tempo 
passar 

50,0 27,8 5,5 11,1 5,5 99,9 

35. Sinto-me com dores 
no corpo 

5,5 16,7 27,8 50,0 0 100 

36. Sinto resgatando 
algo no passado 

22,2 55,5 11,1 11,1 0 99,9 

37. Sinto que estou fora 
do cotidiano 

50,0 33,3 11,1 5,5 0 99,9 

38. Imagens e 
lembranças me 
ocorrem 

44,4 50,0 5,5 0 0 99,9 

39. Sinto que meu 
corpo agradece 

77,8 11,1 5,5 0 5,5 99,9 

40. Sinto-me cansado 0 11,1 55,5 33,3 0 99,9 
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Anexo IV - Quadros dos trechos e ideias centrais presentes nas transcrições 
dos encontros. 

 

Primeiro encontro – 13/03/2012. 
 

I - Iniciando no primeiro encontro do grupo. Dizer a motivação, qual o propósito 
de você estar aqui. 

Tema/idei
a 

Expressão chave Nº 
part 

Forma de 
cuidado e 
tratament
o 
pessoal: 
relaxame
nto 
exercício 
bem 
estar, 
terapia. 

-E eu vim pra dançar, né. Que eu acho que dançar relaxa. 
Essa é a minha motivação. Que eu sou muito estressada. 
-Eu vim pela motivação da alegria que eu sinto em dançar. 
- Mais uma forma de me exercitar também. 
- Eu vim porque eu sempre me sinto muito bem depois de 
uma roda de danças circulares. Sempre saio leve, me remete 
sempre a coisas muito boas. 
- Desde a primeira roda, eu busco rodas. Fica difícil viver 
sem, depois de entrar em uma. 
- Pra mim é fundamental tá participando, é uma terapia. 
- O que eu vivi aqui foram coisas fortíssimas, né. Em 
momentos difíceis da minha vida e me ajudou muito, me 
contribuiu demais. Então eu acho que é uma troca constante. 
Eu vim trocar, compartilhar. 
- Pra mim é uma terapia. Então é pra quebrar a rotina 
mesmo, uma higiene mental. É tudo de bom. 
- Também pra resgatar um tempo pra mim, assim só pra 
mim. Esquecer um pouquinho lá fora e cuidar um pouco de 
mim. 
- Me ampliar um pouco mais. 
- Eu estou aqui afim de um resgate pessoal. 
 

11 

Sou 
curiosa, 
gosto de 
aprender 

-Eu imagino que danças circulares deve ser danças de outros 
países e eu sou muito curiosa, gosto de aprender, gosto de 
dançar também, então eu tô aqui. 
-Sempre encaminhei um monte de gente, um monte de 
mulheres pra fazer danças circulares e via muita mudança 
nelas. Elas nunca querem sair do curso de danças circulares, 
então eu vim saber que coisa é essa. 
- Eu tenho interesse de conhecer um pouco mais dessa 
abordagem, ver o que que é isso. E eu gosto muito de tudo o 
que envolve expressão corporal. É uma coisa diferente que 
eu nunca tentei. 
-Pelo conhecimento também adquirido aqui. 
- Eu vim para conhecer dança circular. Não conheço, nunca 
tive convivência com ela.  
- Eu to aqui por curiosidade. 
- Eu estou aqui por curiosidade mesmo. 
- Eu vim aqui porque tinha curiosidade. 

12 
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- E eu gosto muito de dança, mas meu foco é a dança 
popular brasileira. Então eu queria acrescentar e conhecer 
um pouco mais outra cultura, outra dança. 
- Eu fiquei curiosa, quero saber, quero conhecer essa dança. 
- Eu to aqui por curiosidade. 
- Eu vim por curiosidade. 

Aprender 
para 
trabalhar 

- E eu trabalho com educação ambiental e eu gostaria de 
associar a dança a educação ambiental. 
- Sou uma terapeuta holística e isso me atrai muito. Uma 
amiga falou que esse trabalho era muito legal pra completar 
o que eu já tenho de conhecimento. Então eu vim 
acrescentar mais alguma coisa. 
- Trabalho com pacientes graves de saúde mental e eu 
queria, de alguma forma, essa sensação muito forte que eu 
tive de integração, ver se eu conseguia levar isso pra lá, 
eventualmente. 
 

3 

Energia -Eu tive a oportunidade de participar de uma dança circular e 
eu percebi que tem uma energia muito grande do grupo, né, 
uma coisa assim que eu vim entender um pouquinho mais 
disso tudo. O que que acontece que todo mundo sai muito 
animado, motivado, e vim trocar essa energia. 
- Estou aqui pra troca de energia, que é maravilhoso. 
 

2 

Sagrado/ 
espirituali
dade 

- Me interesso por esse lado do sagrado. Porque às vezes eu 
acho que tô muito na consciência, muito no que é o corre 
corre do dia a dia, então me interessa esse resgate no 
cotidiano do sagrado. 
- E de ganho que eu já tive foi assim em relação a minha 
espiritualidade. Espero ganhar mais coisas também. 
- Essa coisa do sagrado me encanta e eu quero saber. 

3 

 
II - Durante o primeiro encontro. Comentários: 

Tema/idei
a 

Expressões chave nº 
part. 

O esforço 
na 
direção 
da 
harmonia
/ 
cooperaç
ão 

- Foi dando harmonia porque a gente foi dando tempo daquele 
que estava acelerado até juntar um, dois, três, quatro e foi 
dando. 
-Acho que é uma questão de respeito, porque você vai 
percebendo o espaço do outro e vai respeitando. 
-Percebendo os limites. 
-Eu mesma fiquei no mesmo lugar, muitas vezes, contando os 
passos, porque eu não conseguia ir nem pra lá, nem pra cá, 
porque estava apertadinho. Mas aí eu acho que as pessoas 
vão se percebendo. Um o espaço do outro e vai se 
respeitando. 
-Quer ir lá na frente só que tem o outro que também tem que 
ir para o centro, e aí nessa hora você tem que recuar, deixar o 
outro ir. 

6 
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- Aí eu acho que é o eu, a sua energia, a energia do grupo, do 
próximo, que começa a te levar. Então eu acho que isso que é 
o sagrado. 

Descober
tas para a 
vida. 

-Porque o equilíbrio lá fora é mais ou menos isso. 
-Sabe o que eu senti: na vida assim tudo é muito rápido. Você 
anda sem saber que está andando. Você corre, na verdade. E 
quando você vai e tem que voltar? Vai e tem que voltar! Você 
vai e é bem alegre mesmo porque tem aquele jingadinho, pro 
outro pé voltar. E depois que você começa a sentir o seu 
corpo, ele vai encaixando, parece, aí parece que vai fluindo, 
mas a coisa da pressa do dia a dia eu me baguncei, me 
embananei. 
- Eu percebi comigo, essa questão do outro, no dia a dia 
correndo, não tem tempo pra nada. Eu mesma fui uma das 
afobadas nessa dança e na outra também. 
- Eu toda preparada pra receber e eu tinha que ir (referindo-se 
a troca de pares). 
-Eu também pensei na vida nesse passo-junta-passo, como se 
você tivesse que dar o mesmo passo que alguém já tá lá na 
frente, sabe, pra você poder acompanhar. 

5 

Impressõ
es 
corporais, 
os 
passos. 

-Aí eu estava indo e tinha que voltar e não tinha espaço e eu 
segurava pra dar tempo do outro fazer o passo.  
-Interessante é que depois que você relaxa na contagem, aí 
eu tinha prazer em receber quem vinha (referindo-se ao 
próximo par na troca de pares). 
- Eu me perdi várias vezes. 
-Eu aprendi com as outras porque no começo eu estava toda 
confusa. 

4 

A ajuda 
do grupo. 

-É muito bom. Porque a gente acha que não vai dar e depois 
o grupo faz a gente acertar. E viva a sincronia. 
-Você se solta. Mesmo que você erre você corre atrás da 
outra. 
- Mais interessante a expressão facial. Tem um que chaga e 
tá assustado. Daí você pega (mostrando o dar as mãos) e você 
troca energia. Na hora que você pega ali passa. E parece que 
aí fica: vamos, vamos, vamos que vai, entendeu? 

3 

O próprio 
desempe
nho 

-Por que eu estou errando? Mas depois aí você começa a 
soltar e vê que a coisa flui, aí você equilibra.  

1 

 
III - No final do primeiro encontro: Como você está indo embora, como você está 
agora? Dizer uma sensação, uma percepção, um registro que tenha ficado. 

Ideia/tem
a 

Expressões chave nº 
part. 

Estado 
de ânimo 
melhor 

-Mais leve (5) 
-Mais feliz (5) 
-Mais viva 
-Em paz 
-Com equilíbrio (3) 
-Mais tranquila (2) 

20 
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-Mais desapegada 
-Com alegria e sentimento de pertencimento 
-Com harmonia 

Percepçã
o corporal 

-Percepção melhor de mim. 
-Sentindo meu pé mais no chão, meu corpo mais vivo, a 
circulação melhor 
-Contente porque consegui sentir mais o meu corpo e sentir a 
energia realmente fluindo. 
-Relaxada 
-Com as músicas na minha mente 

5 

Outras 
sensaçõe
s  

-Senti que o todo virou uma unidade 
-Levando muita luz 

2 

Aprendiz
agem 

-Com mais uma ferramenta de tolerância na convivência 1 

 
 

Segundo encontro – 20/03/2012. 
 

I - Diga o que te surpreendeu na semana passada. 

Tema/idei
a 

Expressões chave Nº 
part. 

Harmonia 
do  
grupo. 

-O que me surpreendeu foi a forma como a gente se tornou 
um grupo no final da dinâmica. 
-O que me surpreendeu foi a harmonia do grupo. 
-Rapidamente o grupo entrou em sintonia. 
-Quando eu cheguei estava todo mundo, assim né 
(mostrando um círculo com as mãos), um tanto de pessoas, 
né, o suficiente, tudo organizadinho e isso daí dá até uma 
sensação de paz aí nossa, eu me surpreendi. 
- A harmonia rápida dos passos e a sincronia, o sincronismo 
das danças, mesmo pros novatos. 
- É a harmonia. 
- Me senti participante do grupo e mesmo quando eu não 
consegui acompanhar os passos ou a dança em si, eu me 
senti incluída de certa maneira, as outras pessoas me 
ajudaram e aí eu senti vontade de retornar. 

7 

Arrepio, 
energia 

-O que me surpreendeu, estou começando a falar e estou 
sentindo aqui os arrepiozinho que sobe e desce, sobe e 
desce. 
-Eu senti muito a troca da energia. 
-A primeira dança que a gente fez, eu fiquei todinha 
arrepiada, de falar eu me arrepio, então eu sinto uma energia 
muito forte, eu sou muito sensível, pra essa coisa do corpo, 
então eu senti uma energia assim, muito forte. 
- Quando você dá as mãos, você sente como que a outra 
pessoa tá, né, e isso eu achei fantástico. 
- Essa energia essa coisa gostosa que tem, que acontece 
nos encontros. 
- Acho que foi a energia mesmo 

6 
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Sensaçõ
es 
corporais. 

-Foi a sensação corporal, que eu senti quando terminou eu 
estava me sentindo assim o pé muito no chão, uma coisa que 
não acontece sempre. 
-Qualquer coisa que se diz de expressão corporal é uma 
coisa que mexe lá no fundo do meu, do meu ser, é uma coisa 
que me toca demais. 

2 

Lembran
ças 

-O que me surpreendeu é que nessa brincadeira de roda, me 
levou pra minha infância. E isso mexeu muito comigo, porque 
eu lembrei, que eu não me lembrava mais, que eu gostava 
muito de brincar de roda. 
-É que é bom brincar aqui, de danças circulares, da vontade 
de realmente ser criança mesmo, é uma brincadeira mesmo, 
me deixou mais leve. 

2 

Sentimen
tos e 
emoções 

-No dia seguinte eu me senti muito mexida, acordei diferente. 
Não sei, meio tocada, meio sensível. 
-É que eu tenho a impressão de que eu sempre saio melhor 
de cada roda. 

2 

Música -Foi a batida de uma música e eu viajei para um lugar que eu 
nunca fui, fui lá pro Egito. 

1 

 
 
II - Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre sensações, percepções 
(após a primeira dança deste encontro). 

Tem/ideia Expressões chave Nº 
part. 

Emoções, 
sentimentos 

- Eu estava na correria do trânsito e tudo o mais e quando a 
gente dança existe uma sintonia com o presente, com as 
pessoas que estão aqui. 
- Uma sensação de alegria 
- Desprendimento 
- Devagarzinho a gente vai acertando os passos, num vai 
errando e vai ficando mais feliz e parece que vai dando uma 
energia assim. 
- União também 

5 

Sensações 
corporais 

-Eu comecei com o rosto tenso no começo, quando eu 
estava terminando eu já senti que abriu 
- A maioria, eu fiquei assim olhando, a gente chega com o 
rosto tenso e, no final, estava com o rosto mais solto, todos 
nós. 
 

2 

Imagem - Eu tive a sensação que a gente era a terra e ali o solzinho 
e a gente a terra circulando em torno do sol. Num movimento 
de harmonia da terra em torno do sol e a gente representa 
a terra nesse momento. 

1 
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III - Quando é que a gente chama uma dança de dança circular? E quando é que 
a gente fala que não é dança circular? Alguém sabe responder isso? 

Tema/ideia Expressões chave Nº 
part. 

Pelo 
formato 

-Quando dança na roda. 
-No círculo 
- É que a gente dança em círculo 

3 

Circulando 
por vários 
países 

-Dança circular não é porque tem de vários países? Então ela 
tá circulando? Minha ideia é que ela circula o mundo. 
- É, porque é de vários lugares, tá circulando. 

2 

Energia/ 
ritual 

- Circula a energia. 
- Teria alguma relação com rituais, com alguma coisa assim. 

1 

 
 
IV - Qual a impressão que você tem do grupo nesse momento, pode ser uma 
palavra, uma imagem. 

Tema/ 
ideia 

Expressões chave Nº 
part. 

Harmonia 
do grupo 

Harmonia (2), União (2), cooperação, comprometimento, 
esforço mútuo, ligação parte todo, integração, sintonia, o 
grupo está satisfeito. 

11 

Sentimen
tos e 
sensaçõe
s 

Beleza e alegria (2), bem estar, felicidade, leveza, paz (2), 
mais presença 

10 

Imagem -Um círculo em movimento, muito forte. 
-Fogo 
-Mesma cor 
-O pôr do sol na beira da praia. 

4 

Espirituali
dade 

Espiritualidade, vibração, pura doação 3 

 
 

3º Encontro: 27/03/2012 
 
I – Dizer qual é a sua necessidade nesse momento da sua vida. Qual a sua maior 
necessidade. 

Tema/ 
ideia 

Expressões chave nº 
part. 

Tranquilid
ade, paz 

-É a tranquilidade, a paz e nós não precisamos de tanta coisa 
pra viver. A gente, a vida toda, quando mais jovem, corre, 
corre, atrás de coisas e coisas. Não precisa de tanto.  
-Mais equilíbrio e mais calma.  
- É paciência e aceitar as coisas. 
- Harmonia 
- Eu estou mais precisando é me acalmar, é desestressar, 
ansiedade também diminuir. 
- É tolerância. 

6 
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Auto-
aceitação
. 

-Necessito estar bem comigo mesma. 
-Aceitar estar bem comigo mesma e, aceitar como eu sou e 
estou. 

2 

Viver o 
momento 
presente 

-Preciso viver o meu momento presente. Porque parece que o 
tempo inteiro você se projeta, você fica pensando no passado, 
se projetando pro futuro, né! Mas eu acho que é isso que eu 
tenho buscado, né: viver cada momento. O momento 
presente. 
- É otimizar meu tempo e conseguir pensar menos e fazer 
mais, que se não o tempo não dá. 

2 

 
 
II – O que tem nas Danças Circulares que pode funcionar como um remédio para 
a sua necessidade trazida hoje? 

Tema/ ideia Expressões chave nº 
part. 

Através do 
resultado 

-Eu acho que aqui me trás para um momento de controlar 
a ansiedade, pra ficar mais dentro de mim. Eu saio daqui 
não tenho vontade nem de comer. Isso pra mim não é uma 
coisa normal. 
- Aqui é um lugar que eu relaxo muito, que eu me sinto 
muito bem e que diminui muito meu stress. 
- Aqui é a única atividade que eu saio daqui tranquila. 
- A gente diminui a ansiedade, vai tendo mais paciência e 
vai aceitando melhor as mudanças também 
- Aqui tranquiliza 
- Desapego. É o desapego que eu to trabalhando 
-Hoje, engraçado, me deu a sensação que eu esvaziei. Eu 
vim aqui tão cheia de coisa, comigo, por sinal nem tão 
boas assim, e eu me esvaziei. 

7 

A música, a 
dança. 

-Quando eu ouço a música eu consigo dançar no ritmo da 
música, mas eu acho que na vida também a gente não 
ouve essa música, mas tem momentos de ir mais devagar 
e tem momentos de ir mais rápido e aí acho que 
reconhecer isso sem ouvir música tocando. 
- Mudança de estilo, de ritmo de música. São as mudanças 
que acontecem na nossa vida e a gente tem que se 
adaptar a elas. E entrar e sentir que todas tem um lado 
bom, tudo tem um lado bom.  
- Eu acho que o ritmo, a partir do momento que eu consigo 
entrar no ritmo da música, eu me harmonizo. 
- Você tem capacidade de se adaptar aos ritmos, porque 
não se adaptar aos ritmos que a vida propõe, né. A gente 
pensa: não, não vou conseguir, já sou assim. Não. A 
música vai mudar, a dança, e a gente vai se adequando. 
-Tudo isso me exige estar aqui no presente. Então o 
próprio fato de ter que dançar e manter o círculo girando 
exercita a presença. 
- Eu vim me arrastando. Será que essa dança hoje vai me 
animar? E não é que animou! 

6 
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Consciência 
corporal 

-É sentir o seu próprio coração, sentir o batimento cardíaco 
do outro, né, no pulso. E perceber o meu corpo, também 
nos passos, me faz viver esse momento presente e, ao 
mesmo tempo que eu to aqui, é como se também eu me 
projetasse pra além daqui. Então eu sinto uma felicidade 
(pausa) de olhar e é muito gostoso. É uma sensação de 
bem estar. E é isso que eu quero levar. 
-Aqui eu estou sentindo que eu estou prestando mais a 
atenção em mim, nos meus movimentos. Estou prestando 
a atenção no movimento do meu corpo. Tô sentindo meus 
pés, né, então cada movimento que eu faço eu tô 
prestando a atenção em mim e isso é muito importante pra 
mim. 

2 

O grupo -Um olhar amoroso. Sinto que aqui eu tenho esse olhar, 
recebo das pessoas. Acho que isso vai me ajudar. 
- E a gente tem que se conscientizar que, de repente 
alguém tem que ceder e nós vamos ter que ceder, né. Pra 
harmonizar, pra encontrar uma paz, uma harmonia, um 
equilíbrio no todo, né. Então as vezes a gente tem que 
ceder. Então por isso que eu falei aceitação, né, nas 
mudanças. 

2 

Maneira de 
estar no 
grupo 

-Veio a palavra silêncio. Não um silêncio de tristeza, onde 
nada acontece, mas talvez de um ouvir o outro. 
-Exercício e vigilância. 

2 

A energia -Eu senti uma energização, uma corrente. Uma vibração, 
bem. Mas ela circulou, a energia, né. Mas, todo mundo, né. 
Só que circulou no meu corpo. 

1 

 
 

4º encontro: 03/04/2012: 
 
I - Qual é a palavra que define a maneira como nós precisamos estar nessa roda 
hoje, pra ser bom, pra ser produtivo. 

Ideia/ tema Expressão chave nº part. 

Com foco Focada. 
Presente. 
Concentrada. 
Conectada. 

4 

Com tranquilidade Tranquila (2) 
Calma. 
Serena. 
Desligar. 

5 

Em comunhão Comunhão. 1 

Com abertura Aberta. 
Livre. 
Inteira. 

3 

Com alma Alma. 1 
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II - Contar se você teve alguma imagem, alguma sensação corporal diferente 
que te surpreendeu, se veio alguma lembrança, algo que você se surpreendeu 
de ter tido. E vamos procurar não ficar justificando. Só dizer o que aconteceu. 

Ideia/ 
tema 

Expressão chave nº 
part. 

Imagem -Eu estar assim em volta de uma fogueira. 
- A imagem dos Templários.  A emoção deles de dançar. 
- Eu tive uma sensação de, talvez de conexão, uma ideia de 
templo mesmo, como se fosse uma oração. 
- A roda parecia uma célula pulsando. Ai, gente arrepia só de 
falar. Parecia que eu estava no meio daquela célula. Pulsando. 
Maravilha assim, sensação muito boa. 
- Algumas horas eu fechei o olho e era como se eu não 
estivesse aqui, como se o grupo estivesse me levando, foi uma 
melodia assim que parecia que eu estava no meio da roda e o 
grupo me levando. Foi uma sensação, sabe quando parece 
que o pé sai do chão? 
-Eu estava indo muito bem, de repente eu fiquei dispersa. 
Parece que eu sumi daqui. Depois eu retornei. Parece que eu 
estava assim num local bem distante, sem ninguém perto, 
parece que eu estava assim num vazio. 

6 

Sensaçã
o corporal 

-Uma sensação de refrescada. Parece uma coisa que tava 
abafada e agora refrescou, clareou. 
-Fiquei com a sensação de calor. Como eu esquentei aqui 
hoje. 
-Eu tava tão cansada que eu falei não vou conseguir dançar, 
mas eu já estou aqui. E na medida que eu fui dançando o 
cansaço parece que foi embora e eu to saindo daqui parece 
que leve, parece que, não sei, foi um trabalho de relaxamento, 
sabe? É como eu to me sentindo agora, leve, solta, livre. 

3 

Energia, 
essência 

-Pra quem acredita, espiritualmente, então nós temos acho 
que alguma proteção, algumas energias boas, porque 
realmente é sempre assim, a gente sempre chega, eu hoje 
cheguei com preocupação na cabeça e quando a gente sai, 
acho que tem aquele alívio mesmo. Você vai limpando mesmo 
as ideias, né. E aí acho que faz a gente, recebe, né, do plano 
espiritual alguma energia. 
- Os videntes que contam que quando a gente está  na 
intenção mesmo de se doar, é, que, no outro plano usa-se a 
energia que a gente doa pra cura mesmo e ela é branca. 
- Eu não tenho nenhuma crença, mas é engraçado a 
sensação, eu sinto, na verdade eu fico até um pouco 
emocionada, desse contato, talvez com uma essência, né, 
assim uma essência talvez de felicidade, de paz, que tá em 
cada um de nós e de repente a gente chega aqui tão na 
correria  que, tipo, você perde, totalmente. E quando a gente 
entra nessa dança, nesse momento é muito gostoso assim, 
parece que você toma contato de novo, com seu próprio ser e 
com essa essência. 

3 



263 
 

Sentimen
tos, 
emoções 

-Sentimento de paz. 
-Agora essas danças, não sei, tem uma coisa que entra na 
alma da gente, né. Gente é uma coisa incrível. É totalmente 
diferente de tudo, de outros tipos de música, né. Ela entra na 
alma da gente mesmo. 

2 

O grupo -Eu senti assim que nós estamos em sintonia. 
- A gente estava mais harmônicos. 

2 

 
5º encontro 10/04/2012 

 
I - O que você tem aprendido, o que você tem percebido nas danças circulares. 

Ideia/ tema Expressões chave nº 
part. 

O grupo -Eu tenho pensado muito nessa coisa de grupo, das coisas 
andarem em grupo (...) de tolerância, do tempo do outro, do 
espaço do outro. 
-Tenho pensado é, nessa coisa de você pertencer a um 
lugar. Semana passada eu faltei, daí eu senti falta, por mais 
que eu não decorasse o nome de cada um, das pessoas 
assim, do grupo mesmo. Essa coisa, como se eu 
pertencesse a esse grupo. 
-O quanto é bom o tá junto, a comunhão, essa coisa de tá 
ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, como se todos 
fossem um só, isso pra mim é muito bom, então chegar e 
sentir essa união tá sendo muito importante. 
-Como é importante a questão da diferença, do ritmo de 
cada um, pertencer ao grupo também. 
- Eu estou aprendendo a interagir com o grupo, até mesmo 
no trabalho isso é bom porque sempre foi muito 
individualista. Agora estou aprendendo a interagir. 
-Percebo a importância de tá no grupo assim, é, de tá 
interagindo com pessoas porque eu passo a maioria do 
tempo todo só, em casa, então tá com as pessoas, 
relacionar assim é muito bom. 
-Eu percebo o quanto que, que o grupo evolui, o quanto que 
a gente começa a sentir cada vez mais aquela energia, 
aquela coisa boa do grupo. Por mais que você não esteja 
bem você vem e aí você troca isso com o grupo. Um dia 
você não tá bem, ou num outro você tá ou não tá e você 
percebe que consegue trocar um pouquinho isso. Então eu 
tenho percebido o quão intenso é esse trabalho. 
- Que é isso que eu sinto: essa doçura, essa leveza. E eu 
acho muito bom assim, é que a gente aqui se sente aceita. 
Uma aceita a outra e faz bem pra gente. 
-Tem me ajudado a desenvolver mais paciência, a 
importância da pausa. No coletivo aqui eu encontro 
compaixão. 
-A troca que acaba tendo assim quando você tá dançando 
no grupo. 

10 
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-Eu também tenho percebido interagir também. Porque eu 
vivo sozinha, então, pena que é pouco. 
- Eu senti muita falta. Acho que aqui a gente recarrega as 
energias pra semana inteira. 

Percebendo 
melhoria 
pessoal 

-Eu estou me sentindo mais tranquila, sinto uma evolução 
pessoal do momento em que eu comecei, pro agora.  
-Eu tô percebendo que há sempre vontade de ficar assim 
sintonizado com a alma, uma coisa pra sempre interagir, né, 
comigo e com todo mundo. Então é uma forma que trás a 
vontade de tá sempre passando uma certa leveza e doçura, 
assim. 
-Porque quebra um pouco aquela coisa de fazer tudo sem 
pensar, na correria, porque você tá na semana agitada e 
aqui você presta mais a atenção em você, na sua vida e nos 
outros. 
-A disciplina da minha mente com o corpo e o bem que me 
faz a dança, me faz muito bem. 
- Um pouco dessa felicidade nos movimentos simples e tem 
sido muito legal pra mim perceber isso 

4 

 
 

6º encontro 17/04/2012 
 
I - O que é o sagrado pra você? 

Ideia/ 
tema 

Expressões chave nº 
part. 

Relacion
amento 

-É o respeito por tudo e por todos. 
-Acho que é amor. 
-É o respeito também. 
-É o amor, a paz, a união. 
- É o bom e o belo. 

5 

Divino -O sagrado é o divino. 
-Sagrado pra mim remete a Deus, a religião. 
-É o divino e o puro. 
-É algo especial, e algo puro. 

4 

Interior -Sagrado é o meu interior e o que ele transparece para as 
pessoas que estão do meu lado. 
-O sagrado é essa energia interior ligada com o todo. 
-É o sentido que a gente dá as coisas. 
-É aquilo que tem a verdade, pureza, a beleza. Uma pureza 
que transcende o próprio humano, mas que também está em 
cada um de nós. 

3 

Universo -O sagrado é o universo. 
-O sagrado é estar conectada com o universo. 

2 

Corpo -É meu templo, que é meu corpo. 
 

1 
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II - Você sentiu algo diferente do cotidiano? 

Ideia/ 
tema 

 Expressões chave nº 
part. 

Sentimen
tos, 
emoções. 

-Eu senti mais calma. 
- Me senti mais centrada. 
- Eu senti mais solta. 
- Uma explosão de sentimentos. 
- Essa última música me deixou triste. 
- Naquele momento eu me senti assim numa emoção muito 
grande, que eu senti toda a minha corrente saguínea, parecia 
que era a corrente sanguínea de todas nós. Eu sentia, sabe. 
Aquela formigação na minha corrente sanguínea. Foi uma 
emoção muito grande. 
-Ela leva a gente a ficar mais expansiva assim, internamente, 
mais assim centrada, mais atenta. 
-Eu to me sentindo bastante satisfeita comigo, pelas reflexões 
que eu venho fazendo, por algumas mudanças que eu 
consegui conquistar e pelas reflexões que eu ainda não 
consegui modificar, melhorar, pelo menos tem uma reflexão 
dentro de mim, assim eu percebo que eu to bem alerta, né, 
com relação às coisas a nível pessoal. 

8 

O grupo -O grupo parecia um só. Estava todo mundo concentrado. 
- Fiquei bem atenta pra não pisar no pé dela. 
- Pra mim me passou uma coisa de vitória, conquista, é tipo 
finalizamos algo e chegamos lá. Uma celebração de algo 
conquistado. 

3 

A dança -Eu sempre sinto algo diferente nessa última dança, na 
verdade sempre me toca profundamente, me sinto 
emocionada. 

1 

Energia -E também senti essa energia, só que da outra vez eu tinha 
sentido mais no corpo e dessa vez eu senti só aqui na cabeça, 
no pescoço, daqui pra cima. 

1 

 
7º encontro 24/04/2012. 

 
I - Contar algo que você queira compartilhar com o grupo. 

Ideia/ 
tema 

Expressões chave nº 
part 

Benefícios 
pessoais 

-Quando eu iniciei eu tinha um propósito que era conhecer a 
dança circular e até aplicar um pouco onde eu trabalho. Está 
fazendo bem pra mim mesma. Eu larguei aquele objetivo pra 
fazer uma coisa muito especial em mim. 
-Eu estava meio parada assim, não estava fazendo atividade 
nenhuma, estava meio com preguiça e a dança circular está 
me incentivando. Tá incentivando outras atividades.  
-Percebo que foi um primeiro passo pra fazer um movimento 
na minha vida que eu estava muito parada. 
-Eu tinha algumas demandas de ordem pessoal que eu 
achei que poderiam ser interessantes pra mim. Surgiram 
outras dificuldades a nível de convivência, sociabilidade, 

13 
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tolerância.  E isso me ajudou um pouco a entender essa 
dinâmica. E agora surgiram outras possibilidades. 
-Está sendo uma forma de liberar um pouco, de integrar um 
pouco mais com novas pessoas. Vai me ampliando 
internamente e isso pra mim está me propondo um novo 
caminho. 
-E eu fico com aquele cansaço e quando eu chego aqui eu 
estou outra, impressionante. Acho que só o prazer de estar 
aqui e sentir essa energia, essa coisa gostosa, já me 
transforma na vinda do trabalho pra cá. É impressionante. 
Eu não imaginava que isso fosse possível, mas é. 
-Está me ajudando a me conhecer mais. A aprender a 
diferença entre o que é ser e o que é como agir, 
personalidade, comportamento. 
-Vivenciar o que o é processual. Porque as vezes a gente 
tem noção do conceito, de que as coisas são graduais, 
processuais, mas na hora do vamos ver, fica ansioso. 
-Então eu acho que eu estou conseguindo controlar minha 
ansiedade em vários aspectos da minha vida e realmente 
vivenciar e não só da boca pra fora, alguém falar pra você o 
que é. 
-Aqui veio a lembrança e aquela lembrança me mobilizou 
muito mexeu muito comigo. Mas, na hora, eu não chorei. 
Mas depois eu chorei bastante. Foi interessante porque foi 
forte.  Eu fiquei muito mal, depois, foi uma tristeza assim que 
talvez na época eu não me dei conta e só agora eu chorei 
pelo fato.  E até eu escrevi que eu vinha aqui pra brincar, 
achando que era uma brincadeira e não esperava que 
mobilizasse tantas coisas como está acontecendo. 
-Eu vim aqui pra não me estressar e na outra terça que eu 
faltei me deixei dominar pelo stress, não consegui me livrar 
da minha chefe, das minhas coisas. Aí eu falei não, hoje 
não. Está todo mundo lá e eu fugi pra ver se eu encontro paz 
aqui. 
-Eu tenho sentido que nesses dias eu tenho ficado mais 
centrada naquilo que eu estou procurando. E, pra além do 
centramento, as vezes a gente se coloca metas muito 
distantes, coisas exigem muito. Aí eu fico pensando assim: 
passo, junta, passo. Aí eu fico pensando que eu vou 
devagarinho, que eu vou chegar assim, que eu vou 
conseguir. 
-Então, as vezes eu contemplo alguma coisa muito bonita 
porque, também, as vezes, a gente perde essa 
possibilidade, aí então eu faço até uma Ena Mythos, assim 
reverencio aquele momento. 
-Então eu acho que tem me ajudado a olhar melhor pra mim 
também, até para o meu feminino. É o trabalho assim nas 
danças, eu me sinto revigorada nessa situação mesmo do 
feminino, do meu centramento nas situações. 
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Outras 
atividades 

-Eu faço parte também do coral aqui na psicologia. Que é 
muito legal, gosto muito e tá com vagas, quem quiser, é de 
sexta-feira. 
-E eu faço parte de alguns cursos da terceira idade aqui na 
USP. 
-Eu também participo de um coral aqui, da USP. 

3 

Ter muita 
coisa na 
cabeça 

-Eu estou com tanta coisa na cabeça que eu não consigo 
pensar em nada. 
-Fez falta não ter vindo na semana passada. Eu penso no 
meu trabalho, penso num relacionamento e penso nas 
pessoas que eu preciso ligar e eu to muito confusa hoje. 
Muita coisa na cabeça mesmo. Sem conseguir organizar. 

2 

O grupo -A hora que eu estava, eu entrei em sintonia, numa 
meditação dos olhos fechados e com as mãos dadas, eu 
senti a pulsação minha junto das as minhas companheiras. 
Foi uma emoção tão gostosa, tão boa. 
-Eu fico muito feliz de estar aqui, com esse grupo e, apesar 
de conhecer pouco as pessoas, eu me sinto muito bem aqui. 
Quero agradecer estar aqui com vocês. 

2 

Prazer de 
participar 

-É, única coisa que eu tenho hoje pra compartilhar é o prazer 
que eu sinto de vir pra cá. 
-O que eu quero compartilhar é o prazer de vir pra cá, pode 
estar o problema que for no escritório, hoje é terça então não 
vou me estressar. Estressa a semana inteira, na terça não. 
Tá bem diferente. 

2 

Sentir 
falta da 
dança 
circular 

-Precisei faltar duas semanas seguidas e eu senti muita 
falta, muita falta mesmo, do grupo, então eu estou feliz de 
estar aqui, conseguir vir hoje. 

1 

 
8º Encontro 08/05/2012. 

 
I - Completar a frase: dançar circular é ... 

Tema/ ideia Expressões chave nº 
partic. 

Harmonia, sintonia 
com o grupo 

-É estar em harmonia com as pessoas e o universo. 
-É estar em harmonia. 
-É força e união. 
-É comunhão. 
-É compartilhar. 
-É união de tudo. 
-É harmonia do meu companheiro, da roda. 
-É naturalizar as diferenças. 
-É suspensão do cotidiano e vivência da arte. 

9 

Desenvolvimento e 
melhorias pessoais 

-É estar inteira 
-É estar desapegada 
-É o desapego. 
-É auto controle. 
-É alegria e treino da atenção. 
-É harmonia do meu corpo, da minha postura, 

10 
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-É descanso da mente 
-É trazer o que está de dentro pra fora. 
-É tolerância e aprendizado. 
-É estar aqui, comigo e com os outros e ir além de 
mim e dos outros também. 

 
9º Encontro 15/05/2012. 

 
I - Para o que você dedica a dança de hoje? 

Ideia/ tema Expressão chave nº 
partic. 

Relacionamentos -As diversas formas de amor. Ao amor fraternal, entre 
as pessoas, ao amor homem mulher, ao amor filial, 
dedico ao amor. 
-Eu também dedico ao amor, só que ao amor dos 
casais, do romance. 
-Dedico essa dança para as pessoas que se sintam 
solitárias, pra acalentar e aquecer os corações. 
-Eu dedico a dança pra minha filha que está me 
esperando em casa 
-Para nós mesmas, que a gente possa fazer com 
intensidade. 

5 

Eu interior -Dedico a dança ao resgate do meu eu interior, do meu 
maravilhoso, do meu belo que vai extrapolar aqui 
-Dedico para eu me centralizar porque essa noite eu 
não dormi. 
-Pra mim 

3 

Doenças físicas 
ou psíquicas 

-Dedico hoje aos enfermos. 
-Eu dedico as pessoas tristes. Pra todo mundo ficar up 
grade. 
-Para todo mundo que quer desbloquear-se. 

3 

 
II - Imagine que você está numa foto que registrou a sua sensação, a sua 
vivencia de estar dançando aqui em roda. Qual é a fotografia? 

Ideia/ 
tema 

Expressões chave nº 
part. 

Imagem 
visual 

-É quando se faz a meia lua. 
-Eu me vejo numa roda mesmo, (...) eu imagino que tem uma 
casa muito perto e é uma casa branca, que eu não sei se é de 
pedra, tem madeira também, mas é muito engraçado, porque 
eu me sinto na roda. Não tem fogueira, mas é muita, uma 
imagem. 
-Eu sou a bailarina. 
-Eu to cantando, sou a cantora. 
-Eu sou o músico, da flauta 
-Eu também vejo uma santa, por causa da Ave Maria, não tem 
como não ver. 
-Cada dança tem uma foto, eu vou pra um lugar. Essa eu me 
sinto num cânion. Todas estão de peregrino, naquelas roupas 
de camurça. Todas as vezes é essa imagem que eu vejo, e 
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uma fogueira. Como se nós fôssemos as peregrinas, seja lá 
pra que né. 

Sensação -Me deu dor de estômago. Eu ia fazer uma careta na foto. 
-Eu sou o som da flauta. 
-Eu sou a batida do tambor, sabe, forte, que ecoa, eu sinto 
isso, aquela sensação leve, solta. 

 

 
 
III - Contar algum momento que foi significativo pra você hoje, aqui. Um 
momento, uma cena que foi mais significativa. 

Ideia/ 
tema 

Expressão chave nº 
part. 

A 
música/ 
dança 

-Essa última dança que é judaica (...) me comove, me lembra a 
história da família toda. Ela significa que na vida tudo se perde, 
materialmente falando. Mas, assim, o espírito, a cultura, a 
educação, você carrega de um lugar pro outro. 
-Foi exatamente o som da flauta porque acho que é um dos 
instrumentos que eu mais gosto. É mágico pra mim. É como se 
me transportasse, mas não a minha matéria, a alma. 
-Foi essa última música. Eu gosto porque a gente toca o 
cardíaco e depois a gente levanta o braço com uma certa 
leveza, pra tocar o outro. Então isso é muito significativo. É 
sentir a leveza de tocar o outro. É uma coisa muito assim, 
respeito, é mágico. É como se você fosse com muito respeito 
tocando o outro e depois seguindo. 
-Na hora de dançar parecia que não era eu que estava 
conduzindo. Eu estava tão leve. E tem outra dança que eu me 
sinto que baixa uma energia muito grande, que eu não lembro 
o nome dela. Me dá uma baixa energia tão grande que parece 
que eu não consigo nem levar meu pé. 
-Eu gosto de todas as músicas. Mas a que marcou foi aquela 
que você contou a história do frei que pegou o osso, o fêmur 
pra tocar, então eu me coloquei ali naquele momento. Várias 
mortes da nossa vida, então, porque a cada momento a gente 
tá morrendo e renascendo, então eu coloquei várias mortes da 
minha vida. 
-O que marcou foi me identificar com a música, a flauta e ser o 
músico que toca a flauta. 
-Acho que essa música explicou exatamente isso (...) encarar a 
morte de uma forma tão plena e acho que essa música explicou 
tudo através do pássaro, dos movimentos e da leveza. E que 
às vezes a gente vai pra algo muito melhor, em qualquer morte 
que seja na nossa vida. 
-Essa música pra mim ela traz muita tristeza. Eu tenho vontade 
de chorar. Eu tenho ela em casa. Se eu ponho no carro eu 
choro. Mas hoje não, eu senti assim uma paz muito grande. E 
eu fiquei leve, consegui passar por ela sem depois ficar com um 
bicão. Então hoje ela me deu paz. 
-Nessa última música eu senti um sentimento de gratidão muito 
grande. Uma felicidade muito grande por estar aqui, por 

9 
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compartilhar com vocês esse momento. (...) porque ficou numa 
imagem corporal de, do pássaro, mas talvez de ir, seguir em 
frente, mas olhando ao mesmo tempo o que ficou pra trás, vou 
pro lado, olho pro outro e prossigo. Essa é uma imagem que 
ficou muito forte pra mim: que o passado não vai enterrar, não 
vai ser aquilo que vai me impedir de seguir em frente. Eu vou 
seguir com ele de uma outra maneira. 

Alguém 
no 
centro 

-Foi a nossa colega sentada aqui no centro do círculo e a 
energia que girava aqui em torno, nela né. Emanada por nós e 
por todos aqueles que estão de outro plano. Então isso me 
marcou bastante. Tinha uma roda muito forte. Uma energia 
muito forte rodando com a gente aqui naquele momento. 
-Foi a hora que eu fiquei no meio da roda, que eu fechei os 
olhos e aproveitei pra falar com uma pessoa que eu não posso 
falar, sabe. É um sentimento de amor que eu não pude colocar 
pra fora. Aí eu falei tudo que eu pensava, assim. Depois me deu 
tipo uma sensação de vazio assim. Não sei, como se eu 
sentisse o que a outra pessoa sente, não sei. 

2 

Vir na 
dança 
circular 

-Eu estava com muita saudade. Então pra mim hoje foi tudo tão 
mágico, de tão gostoso de ter feito. 

1 

A 
abertura 

-No início quando, quando a Tânia perguntou o sentido da 
dança hoje, o que que a gente queria oferecer. Então acho que 
foi um momento forte, eu senti uma energia a partir daquele 
momento muito forte aqui na sala. 

1 

 
10º Encontro 22/05/2012. 

 
I - O que você precisa fazer para hoje aproveitar ao máximo esse encontro?  

Tema/ 
ideia 

Expressão chave nº 
partic 

Ação 
consigo 
mesmo 

Preciso me centrar. 
Concentrar. (5) 
Doação 
Entrega. 
Paciência 
Silêncio. 
Silêncio. Fui ler o processo da cura. Tá no silêncio no final da 
dança mesmo. 
Esvaziar a cabeça 

12 

Interação 
com o 
outro 

Interagir. 1 

Condição 
propícia 

Tranquilidade 1 
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II – O que você percebeu ou sentiu nessa dança? 

Ideia/ 
tema 

Expressão chave nº 
part. 

A 
música 

-Eu acho a música muito bonita, ela reverbera, na verdade na 
minha cabeça no meio da semana. 
-Não consigo ainda, eu não consegui ainda ter aquela sintonia 
que eu gostaria com essa música. 
-É assim eu acho ela muito bonita, ela me remete a uma coisa 
assim muito longe, assim, que eu não sei o que que é, mas 
parece que eu não estou aqui, parece que estou lá. 
-Acho que ela é um aprendizado, essa música, essa dança. 
-Ela não é tão envolvente mas, ao mesmo tempo ela propõe 
alguma coisa pra gente aprender um pouco mais de um jeito de 
ser mais singelo, mais leve, mais doce. 
-Essa música ela me acalma, não fico pensando muito nas 
coisas lá fora, eu me concentro na música. 
-Essa música pra mim me parece um lamento, eu sinto tristeza 
nessa música. 
-Mas a música, desde a primeira vez que eu ouvi, ela me tocava 
e eu não sabia porque. Hoje eu lembrei de alguma música da 
infância. Ela me lembra uma música da infância, ainda fechei os 
olhos pra tentar lembrar que música era. Eu não consegui, mas 
eu sei. Ela é introdução assim, essa introdução é melodia de 
uma música que ouvi na infância e antes de terminar eu ainda 
vou lembrar que música é essa. 
-Essa música, acho que a gente não pode lutar com ela, querer 
ser mais que ela, você tem que deixar, ficar quietinha e deixar 
ela te levar e não ser mais que ela. Não que eu esteja fazendo 
tudo certo, mas foi bem mais agradável dançar. 

9 

Passos -Eu sinto delicadeza nos passos. 
-Eu tento me concentrar na aprendizagem dos passos. 
-Os passos eu acabo copiando sempre a pessoa da frente que 
é o espelho, daí eu erro. 
-Eu gosto da dança a sutileza que ela tem, que ela me passa 
essa sutileza. 

4 

Sentime
ntos 

-Essa dança me irrita profundamente. 
-Eu fico impaciente, porque eu erro toda hora. 
-Eu fico impaciente. 
-Sinto determinação e conquista. 

4 

Corpo -Mexe com os órgãos internos. 
-Eu ainda não criei um esquema corporal pra poder 
acompanhar os passos aí então eu fico pensando nesse 
esquema do meu próprio corpo quando eu estou dançando. 

2 
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III - Que aprendizagem você leva daqui hoje e o que deseja para o planeta? 

Ideia/ 
tema 

Expressão chave nº 
part. 

Desejo 
para o 
planeta 

-Vou desejar pro planeta a percepção do eu/outro. 
-A gente tá sempre aprendendo, eu desejo isso para o planeta. 
-Que as lacunas do planeta sejam preenchidas com a roda, com 
a energia que a roda solta por aí. 
-Sabedoria pro mundo. 
-Inspirar as pessoas a prestar a atenção em si própria mas 
através do coração, de se abrir pra si através do coração, para 
estar íntegro. 
-As pessoas se doarem mais umas para as outras. 
-Eu ofereço essa união que é a roda 
-Que o ser humano se humanize cada vez mais. 
-Eu acho que a gente tem que tentar nos entender pra entender 
o próximo, igual ela falou, mas também buscar harmonizar, ver 
se os nossos objetivos ainda são os mesmos. A gente corre 
tanto a vida inteira e depois repara que aquilo que conquistou 
nem, era o que desejava. 
-Que as pessoas, ao tocar seu coração, como nós tocamos 
nessa dança, que elas recuperem uma essência de paz, uma 
essência de beleza que vive em cada um de nós e que é muito 
bonito de perceber. 
-Deixar os conflitos pra trás porque a gente pode fazer tantas 
coisas tão bonitas juntos. 

11 

Aprendi
zagem 

-Eu melhorei a percepção de mim e isso é importante, a gente 
se perceber, pra perceber o outro e isso eu entrego para o 
planeta, poder perceber o outro. 
-E importante dar lugar a percepção dos sentimentos. Que 
inclusive eu tenho dificuldade, dos próprios sentimentos. 
- A importância do sagrado. 

3 

 
11º Encontro 29/05/2012. 

 
I - Uma rodada de sensações, percepções, lembranças. O que você quiser 
compartilhar. 

Ideia/ tema  Expressões chave nº 
part. 

Efeitos 
individuais 

-Uma dança que desconectou dos meus problemas, 
esqueci. Eu consegui. Adorei ficar circulando lá em volta 
do fogo. Foi uma hora que eu me senti muito bem aqui. 
-Eu fiquei mais introspectiva, me voltei um pouco pra mim 
mesma, assim pra dentro, parece. Me deu até uma 
tristezinha, que eu acho que está lá essa tristezinha. 
Encontrei ela. 
-É a ideia de transformação está muito forte pra mim, eu 
estou muito feliz de estar aqui, com vocês, e tenho me 
sentido muito bem aqui nesse grupo e várias coisas tem 
se transformado pra mim ao longo destes nossos 
encontros. 

15 
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-O que mais vem são lembranças de imagens, assim, 
que eu já vivi. 
- E é uma sensação, assim, que eu lembro de criança, 
veio a imagem de eu saindo da escola. Entre a minha 
escola e a minha casa tinha um cemitério e aquele cortejo 
fúnebre, veio na minha lembrança, e não sei porque uma 
tristeza. 
-Eu reverencio o dom da vida, é muito bonito pra mim 
estar aqui. 
- Com essas danças eu voltei ao meu tempo de infância, 
que eu nasci num sítio, fui criada num sítio, e muita 
alegria de estar com a minha família lá e estar 
principalmente com o meu pai que hoje ele não está mais 
aqui. Eu senti ele muito forte. 
-Eu senti que naquela música lá, foi de Israel, que eu 
soltei, dei aquela crise de riso, assim do nada, não sei 
porque, foi um riso nervoso, que eu realmente estava me 
soltando acho, me soltei e estava rindo. Não era rindo de 
nada, nem de ninguém, era um riso, uma energia que 
estava presa e que saiu. Depois eu fiquei mais leve, eu 
senti que, que a minha mente estava muito tumultuada e 
parece que está melhorando. A cabeça não é dor, mas é 
uma sensação de angustia, assim na cabeça, mas tá 
melhorando, mas vou resolver o problema e vai ficar tudo 
bem. 
- É, eu cheguei aqui muito preocupada, com um problema 
que não é meu, mas que me atinge. E eu percebi que a 
gente, pra mudar, precisa mexer. Então eu acho que eu 
entendi que a mexida, o reboliço, a viravolta, ela é 
necessária pra que a gente renove os nossos 
sentimentos, os nossos valores, renove as nossas 
atitudes, reveja. Nas últimas duas danças eu senti que, 
depois que passa você fica renovada, você se valoriza, 
você entende e aí você começa a andar no ritmo e as 
coisas voltam naturalmente, ao seu ritmo, e você fica 
melhor. 
-A música é um pouco mais rápida e foi uma música 
assim, uma dança mais difícil de eu acompanhar. Isso me 
fez refletir nas coisas que acontecem, no dia a dia, na 
vida da gente, que as vezes tira a gente da sintonia, do 
ritmo e que você precisa retomar. 
-Eu vim pra cá eu achei que eu ia dançar e sentir prazer, 
né. Mas eu estou descobrindo que eu estava num estado 
de apatia e tristeza. Triste eu ainda estou, ao longo dos 
dias, mas eu comecei a ficar incomodada e a buscar 
saídas, pra ver se a apatia, pra ver se a tristeza, a 
ressignificação do prazer. Está sendo muito importante 
pra mim, porque aqui é um espaço que eu me sinto muito 
bem, sinto muito prazer, tanto pelas danças, pelo ritmo, 
pela questão cultural mesmo e cutuca, né, mas eu acho 
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que é interessante, porque nada andava cutucando na 
vida. 
- Antes de achar saída para o primeiro problema eu já 
penso no segundo e aqui eu consigo, as vezes, quando 
eu penso num problema ao longo de uma música, pensar 
plenamente naquilo e não como um problema, mas como 
uma questão a ser resolvida. Então mesmo quando eu 
não estou dentro da música, a música acho que me leva 
num ritmo que é de, de esclarecimento. 
- Se eu for pra casa eu sei que eu vou ficar incomodada 
por não ter vindo. Assim, eu já não consigo mais faltar 
aos encontros. Isso é outra coisa que está forte. 
-Saio daqui mais descansada. Eu preciso descobrir, eu 
não sei, tem uma energia boa. Eu senti uma energia, 
como se eu buscasse forças daqui, trago e reponho essa 
força de volta, sabe, era essa a sensação. 
-Já não estou tão doída como estava no início e aqui a 
dança circular tá me ajudando muito. 

O grupo -É muito gostoso compartilhar as nossas mudanças. 
-Ela é em grupo, a agente compartilha a nossa, nossas 
questões, nossas ansiedades, mas é muito individual ao 
mesmo tempo. 
-A própria ideia pra mim de sagrado tem mudado. 
Percebo que tem várias possibilidades desse sagrado. 
Aqui a gente compartilha é nessa união do grupo, 
estando aqui mas além daqui. 
-Quando eu vim participar desse grupo eu achava que 
nós íamos simplesmente dançar, cada um ia se soltar. A 
cada dia que eu venho aqui eu fico surpresa de ver cada 
coisa que cada um fala, me surpreende muito quanto 
mexe estarmos aqui junto, fazendo esses movimentos, 
tão simples e que começa a mexer muito com o ser, 
busca algumas coisas. 
-Eu estou muito surpresa, de verdade, com o que estou 
ouvindo aqui de cada um de vocês e estou aprendendo 
muito. 
- Ás vezes a gente fica quieta, mas a gente tá observando 
o gesto de cada uma, que cada uma tem o seu centro, o 
seu eixo. 

6 

A dança -Está tudo muito harmonioso. Todas as danças, está 
muito gostoso, a energia. 
-É uma coisa meia lúdica, lembra de criança, brincadeira 
de roda 
- O respeito e o amor que eu sinto na dança. Eu adoro 
esse espaço aqui, tudo que eu sinto aqui. É sempre um 
aprendizado. 
- Para mim a dança circular é sagrada por conta disso. 
Porque é um todo. Como pode de um todo você chegar 
na sua individualidade, no mais profundo sentimento? A 

6 
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gente da e recebe, esse momento todo, todas as danças. 
E isso pra mim é sagrado. 
- Teve uma hora que eu percebi, de novo eu estava 
dançando de olhos fechados. E era essa sensação que 
eu tinha e eu acho que é essa sensação que mais me faz 
sair daqui mais leve. 
-A dança aqui pra mim é a minha renovação, que eu 
venho em busca há muitos anos. E eu tenho me 
renovado e cada vez eu quero me renovar mais e ter a 
conscientização e conseguir aceitar o outro. Para mim é 
uma graça, é uma benção, é tudo, sabe, eu estar aqui, 
com vocês. 

A música -Essa música parece que ela faz eu lembrar o que faz a 
gente estar mais inteira, íntegra consigo mesma e com a 
vida. Acho que é pôr a mão no coração, isso é uma forma 
assim de você ter uma auto estima. Levar, fluir, ter auto 
estima e seguir adiante. 
-Acho que a gente tem que ter voo próprio, cada um. 
Então dançar solta faz lembrar que cada um tem o voo 
próprio, uma maneira de voar, quando voar, quando 
pousar. Eu acho que essa música do pássaro faz lembrar 
desse tempo, desse tempo de voar, quando voar, até 
quando. E isso que faz eu gostar dessa música.  
- Às vezes eu chego preocupada e sempre as músicas 
fazem uma higiene mental. Quando eu saio daqui já 
estou bem mais tranquila, aliviada, então me remete 
sempre a uma coisa positiva. 

3 

Agradecimento -Eu tenho também sentimento de agradecimento por 
estar aqui, com meu corpo. 
-Eu quero inclusive agradecer a todos por isso 

2 

 
12º Encontro 05/06/2012. 

 
 
I - Completar a frase: Vir para o grupo nesse dia de chuva... 

Ideia/ Tema Expressão chave nº 
partic. 

Boas 
sensações 

- É muito legal. 
- É diferente, é bom, é até uma forma de aprendizado 
- É difícil de chegar, mas é gratificante quando a gente 
chega. 
- É gratificante. 

4 

Acolhimento  - Lá fora tá frio, tá tudo molhado, tá desconfortável e como 
se aqui tivesse o conforto de reencontrar as pessoas. Vir 
para o grupo nesse dia de chuva é encontrar o conforto de 
rever as pessoas que estamos nos relacionando 
- É como se eu tivesse procurando um abrigo mesmo, um 
guarda chuva grandão pra proteger da chuva que é a 
situação nossa do dia a dia. 

2 
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Busca de 
saúde 

- É muita vontade de mudar. 
- É movimentar um pouco porque acho que eu fiquei o dia 
inteiro trancada e sentada. 

2 

 
 
II – Comentário sobre o desenho que representa o que é mais difícil de descrever 
da sensação de estar na dança circular. 

Ideia/ 
tema 

Expressão chave nº 
partic 

Unidade 
na 
diversida
de 

- Aqui não importa a raça, não importa a religião, então isso 
representa a diversidade que tem, mas é o mesmo coração. 
Que ele bate aqui. E eu, pelo menos quando eu pego assim 
na mão, quando eu estou na roda, eu sinto isso. Eu sinto um 
coração grandão, assim, como se o centro fosse um coração 
e ele tivesse irradiando isso aqui. 
- Eu acho que vem do coração, daqui a pouco a gente alimenta 
esse coração de novo. Ele tá pequenininho, daqui a pouco ele 
fica grande. Eu tenho muito essa sensação. Em algumas 
danças que a gente faz, eu sinto isso mesmo, como se fosse 
a batida, o movimento assim do pulsar mesmo do coração. 
- Vários em um só, várias pessoas numa só. 
- Desde o começo eu tive vontade de fazer uma flor. Eu 
imagina que nós fôssemos as pétalas, né e o centro era o meio 
da flor. 
- Me lembrou os cavaleiros da távola redonda e a busca do 
santo graal. 
- Tentei desenhar uma mão que tá alcançando alguma coisa 
difícil, superior. Algo que vai além de nós, do nosso grupo, mas 
que juntos nós alcançamos. 
- A dança é o nosso arco íris. 

7 

Liberdad
e, soltura, 
bem estar 

- Eu tenho uma vida muito em cima de horário, de regras. Não 
posso atrasar um minuto. Tem que fazer tudo certinho. A 
cobrança é muito grande. Então eu gosto de vir dançar aqui 
porque aqui eu me solto, eu sou eu, não tenho que ficar 
fazendo tudo certinho, né, sendo a perfeita né, que esperam 
de mim. 
- Eu senti vontade de me tornar uma criança livre e brincar. 
- Eu queria fazer uma mandala, assim, uma coisa bem 
colorida, tal, vibrante, que pra mim é alegria. 
- Aqui a gente não vem por obrigação. Vem porque se sente 
bem. 

4 

Sentimen
tos 
inexplicáv
eis 

- Tem coisas que eu sinto e que não dá pra expressar. É que 
o azul pra mim é assim, tem hora que não tem sentimento, tem 
um vazio. E, mais no fundo, no fundo, no coração se arde 
minhas emoções. Quer dizer no fundo tem um vazio, mas em 
compensação no coração se arde e se traduz o que eu estou 
sentindo, um sentimento forte. 
- No fundo no fundo, trás um sentimento muito intenso, não dá 
pra explicar, realmente não dá pra por em palavras a dança, 
mas só assim em desenho mesmo. 

2 
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Busca de 
saúde 

- O nosso dia a dia difícil, algum problema, aqui a gente acaba 
esquecendo tudo ou analisando melhor. 

1 

 
13º Encontro 12/06/2012. 

 
Não houve depoimentos solicitados para o grupo. Neste dia as músicas foram 
colocadas e dançadas sem pausas para relatos verbais a fim de que os 
participantes pudessem vivenciar o conjunto das danças aprendidas até este 
momento. 
 
 

14º Encontro 19/06/2012. 
I - Completar a frase “eu agradeço”.  

Tema/ 
ideia 

Expressão chave nºpart
ic. 

A dança 
circular 

- Eu agradeço especialmente a dança circular pela 
espiritualidade passada. 
- Eu agradeço pela dança circular 
- A dança circular, pela troca que a gente consegue ter aqui. 
- Eu agradeço por essa dança circular existir. 

4 

A Deus - Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, por ter minha vida. 
- Eu agradeço a Deus e aos caminhos traçados pela vida por 
ter me trazido até aqui. 
- Eu agradeço a Deus pelo meu corpo que me permite dançar 
- Eu agradeço também a Deus por estar aqui 

4 

O grupo - Eu agradeço por estar aqui, com esse grupo e poder 
compartilhar essa dança maravilhosa. 
- Ao grupo que eu conheci novas pessoas. 
- A todas as companheiras aqui, porque sem elas nada é feito. 

3 

A vida - Eu agradeço por poder levantar todos os dias, vim trabalhar, 
ter uma vida normal. 
- Pela vida, por estar aqui. 

2 

Ao 
universo 

- Eu agradeço o universo por essa energia boa que eu sinto 
aqui, que a gente pode ter essa troca, a dança circular. 
- Ao universo. 

2 

Melhoria - Sinto-me melhor interiormente podendo passar isso pra 
alguém que esteja necessitado. 

1 

 
 

15º Encontro 26/06/2012 - festa de fechamento. 
 

Não houve depoimentos relativos a um tema para gerar um quadro, mas 
algumas falas sobre benefícios muito específicos. Todos falavam 
simultaneamente e se confraternizavam com comidas e sucos trazidos pelos 
participantes do grupo. 
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PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Tese de Doutorado, intitulado A vivência do 
sagrado de participantes de um grupo de danças circulares sagradas: estudo a partir da 
interface entre a psicologia analítica de Carl Gustav Jung e Ciências da Religião 

  

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 

Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 

demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os 

critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 

pesquisados foram preenchidos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, 

o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 

permitindo concluir que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será 

possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco ou 

dano ao ser humano do ponto de vista ético.  

 

CONCLUSÃO 

Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre, 

em Reunião Ordinária de 20/12/2011, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 388/2011. 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 

Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 196 

de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 

da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e demais 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

 
 
 

São Paulo, 20 de dezembro de 2011. 
 

 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho  

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 


	01 - TESE_Pré texto _Tânia Pessoa
	02 - TESE_Texto_Tânia Pessoa
	03 - Anexos_Tânia Pessoa
	04 - Anexo V - Parecer comitê ética PUC 388-2011

