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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo realizar análise crítica e comparativa entre   os índices de 

acidente de trabalho citados em dados estatísticos do Ministério da Economia pontuados no 

anuário estatístico de 2019, realizando a correlação ao CBO- Classificação Brasileira 

Ocupacional, e atividade laboral exercida pelo do trabalhador. A análise propicia condições de 

aplicar ferramentas de controle e gerenciamento de risco e gestão de treinamento normativos 

aplicáveis às atividades laborativas, a fim de mitigar os índices de acidentes e afastamentos dos 

trabalhadores das suas respectivas atividades laborais. 

Palavras-chave: Acidentes. Afastamento. Anuário. Ministério da Economia. Gestão de 

treinamentos. NR- Normas Regulamentadoras. CLT- Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

ABSTRACT 

This study aims to carry out a critical and comparative analysis between the work accident rates 

cited in statistical data from the Ministry of Economy punctuated in the statistical yearbook of 

2019, making the correlation to the CBO- Brazilian Occupational Classification, and labor 

activity performed by the worker . The analysis provides conditions to apply control and risk 

management tools and normative training management applicable to work activities, to mitigate 

the rates of accidents and absences of workers from their respective work activities. 

Keywords: Accidents. Clearance. Directory. Ministry of Economy. Training management. NR- 

Regulatory Standards. CLT- Consolidation of Labor Laws 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A questão de gestão de treinamentos tem sido alvo de preocupação nas organizações e 

no meio acadêmico, devido à relevância das perdas de capacidade produtiva decorrentes aos 

índices de acidente de trabalho, que elevam os números de  fatalidades, doenças e lesões que 

proporcionam afastamento, gerando impactos as próprias organizações, a sociedade, as famílias 

e as vítimas. 

  

O número de acidentes de trabalho no Brasil tem se mantido elevado. Nos últimos anos 

tem se notado que mesmo com uma legislação de saúde e segurança do trabalho justa, conforme 

preconiza as normas regulamentadoras, que visam o cumprimento e a obrigatoriedade legal do 

processo de treinamentos, os índices continuam elevados. O Brasil para lidar com esse passivo 
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utiliza-se da estratégia de controle estabelecida na CLT- Consolidação das Leis Trabalho, que 

possui ações nesse sentido. O processo de gestão é imprescindível para educar e conscientizar 

a saúde e segurança do trabalho em primeiro lugar.   

  As recentes mudanças tecnológicas e sociais ditam um ritmo as organizações em busca 

de estratégias e ferramentas, que possam apoiar e gerar suporte nos seus processos de produção 

industrial. Neste caminho as indústrias têm buscado a implantação de ferramenta de gestão que 

aumente a qualidade laboral, mitigue riscos e melhore a qualidade de vida de seus 

colaboradores, consequentemente reduza os custos com acidentes e afastamentos 

transformando mais competitividade e com maior produção e menor índice de acidente e 

afastamento.      

  O Sistema de Gestão da Segurança e Saúde tem sido cada dia considerado 

imprescindível aos gestores, sendo uma ferramenta de maior seguridade nas organizações. 

  O Sistema de Gestão da Segurança e Saúde, em fase de desenvolvimento para identificar 

e reduzir os riscos de acidentes de trabalho e afastamentos provenientes das atividades 

laborativas, proporcionam melhora contínua. Este processo se torna visível e pode ser 

justificado com maior confiabilidade de respostas propiciando a redução de acidentes e doenças 

ocupacionais, reduzindo os custos administrativos que são gerados mediante afastamentos dos 

trabalhadores das suas atividades laborativas, entretanto por sua vez, proporciona   e motiva as 

equipes envolvidas,   elevando  a qualidade de vida dos trabalhadores, de forma a gerar  

melhoria contínua dentro da organização, buscando maior competitividade e lucratividade com 

extrema seguridade do processo. 

  

ACIDENTE X CAPACITAÇÃO 

  

O que leva atenção à sua coordenação legal, que são regidos pela Lei de Acidente de 

Trabalho – Lei n. 6.367, de 19 de outubro de 1976 – que aborda em seu art. 2º que acidente de 

trabalho é “Todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, 

provocando, lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause morte, perda ou 

redução, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho”   

A conceituação legal do acidente de trabalho descrita na definição leva atenção. 

O acidente deve ser analisado e identificado especialmente a pessoa envolvida. 

Em anuência normativa, obedecendo e cumprindo no que abordam as NR- normas 

regulamentadoras, do ministério da economia citada na sua secretaria do trabalho  a NR- 1  que 

cita no item 1.4.1 que “Cabe ao empregador determinar procedimentos que devem ser adotados 

em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas”. 

No item 1.7 aborda capacitação e treinamento em Segurança e Saúde no Trabalho e na 

sua alínea “e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença 

relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;” 

Apesar de haver citações onde a norma regulamentadora delega as demais normas paramentos 

e medidas a serem gerados após o acidente, a mesma norma também cita obrigatoriedade no 

preceito de capacitar antes de iniciar as atividades laborativas, como citado no presente estudo 

a NR – 1 é responsável por ditar as regras do jogo,  a fim de mitigar falhas e prevenir acidentes. 

O ministério da economia na sua  secretaria do trabalho cita na NR1- no item 1.7.1.2 

cita que antes do trabalhador iniciar suas atividades deverá realizar um treinamento chamado 
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de INICIAL, no decorrer o empregador deverá promover capacitações PERIÓDICAS, quando 

já estabelecidas pela NR a sua periodicidade e/ou estabelecido pelo empregador quando não 

citado em norma e os treinamentos EVENTUAIS, que são realizados quando ocorrem mudança 

de procedimentos, condições específicas que possam gerar riscos aos envolvidos, na ocorrência 

de acidentes graves ou fatal e/ou após afastamentos superior a 180 dias das suas atividades 

laborativas. 

Dentro do contexto legal, o estudo demonstra a preocupação em preparar o trabalhador 

para suas atividades, portanto o pilar da gestão de segurança e saúde do trabalho vem da 

educação, dos treinamentos e das capacitações. 

Diante do elevado número de acidente de trabalho surgiu interesse e necessidade de 

proporcionar aos profissionais de Segurança e Saúde do Trabalho melhores informações sobre 

o que conduz ao acidente de trabalho, e a melhor maneira de mitigá-lo, tendo em vista que os 

trabalhadores estão da ponta da produção cabendo uma conscientização maciça de todos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O estudo teve um delineamento através  de pesquisa realizada no Ministério e Economia 

em sua respectiva Secretaria de Segurança do Trabalho, baseado na informação legal contido 

no site da Instituição do Ministério da Economia, utilizando- se  como diretriz normativa 

empresas do estado do Rio de Janeiro com viés industrial, sendo assim identificando o perfil 

dos trabalhadores acidentados, visando análise crítica dos resultados obtidos e vislumbrando as 

medidas de controle no futuro. Perfil dos trabalhadores acidentados no Estado do Rio de Janeiro 

em 2019 em dados estatísticos conforme Ministério da Economia citado no anuário estatístico 

de 2019, o Estado de RJ registrou, um total somatório das Indústrias de Extração, de 

Transformação e de Construção,  

 

ACIDENTES DE TRABALHO COM REGISTROS 

 

 Os referidos dados agrupam os acidentes típicos que são os que ocorrem no ambiente 

e no horário de trabalho. É entendido como um acontecimento brusco, repentino, inesperado, 

externo e traumático, que agride a integridade física ou psíquica do trabalhador. 

As doenças ocupacionais estão classificadas como acidente de trabalho, elas se desencadeiam 

decorrente da atividade laborativa exercida. 

O acidente de trajeto é classificado quando o trabalhador no percurso da sua residência 

para o local de trabalho, ou do local de trabalho para sua residência. Como previsto na Lei 

8213/91 no inciso IV no artigo 21, na letra d, cita que podendo ocorrer em qualquer meio de 

locomoção seja ele público ou próprio. Em consonância a Lei 8213 acidente de trajeto é 

equiparado ao acidente de trabalho, sendo assim, assegura ao trabalhador os mesmos benefícios 

que contemplam o acidente típico. 

Podemos observar que o anuário nos apresenta um número significativo de acidentes: 

típicos, doenças ocupacionais e acidentes de trajeto, como foco de levantamento estatístico e 

comparativo o presente estudo refinou e direcionou os acidentes para as empresas do estado do 

Rio de Janeiro – Brasil, apresentando gráficos comparativo para maior entendimento.  
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Figura: 1 Distribuição estatística dos tipos de acidentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: DATAPREV/ INFOLOGO 

 

Segundo o site empregabrasil.mte.gov.br- Ministério da Economia a distribuição foi 

realizada por Ocupação- CBO- Classificação Brasileira Ocupacional que é um documento que 

retrata as realidades das profissões no mercado de trabalho brasileiro, sendo instituído com base 

legal na Portaria nº 397, de 10.10.2002. 

“Acompanhando o dinamismo das ocupações, a CBO tem por filosofia sua atualização 

constante de forma a expor, com a maior fidelidade possível, as diversas atividades 

profissionais existentes em todo o país, sem diferenciação entre as profissões regulamentadas e 

as de livre exercício profissional. 

A CBO tem o reconhecimento no sentido classificatório da existência de determinada 

ocupação e não da sua regulamentação. A regulamentação da profissão diferentemente da CBO, 

é realizada por Lei cuja apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus Deputados 

e Senadores e submetida à sanção do Presidente da República. A CBO não tem poder de 

Regulamentar Profissões. 

Seus dados alimentam as bases estatísticas de trabalho e servem de subsídio para a     

formulação de políticas públicas de emprego, a fim de gerar medidas administrativas que 

possam reduzir e conscientizar empregadores e empregados. 

Os trabalhadores sentem-se amparados e valorizados ao terem acesso a um documento, 

elaborado pelo governo, que identifica e reconhece seu ofício. 

As inclusões das ocupações na CBO têm gerado, tanto para categorias profissionais quanto para 

os trabalhadores, uma maior visibilidade, um sentimento de valorização e de inclusão social. A 

atualização da CBO ocorre em geral, anualmente e tem como foco revisões de descrições com 

incorporação de ocupações e famílias ocupacionais que englobem todos os setores da atividade 

econômica e segmentos do mercado de trabalho, e não somente canalizados para algum setor 

específico”. 
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Vale ressaltar que a classificação brasileira ocupacional corrobora na criação dos 

procedimentos setoriais, por função primária da classificação especificada. Sendo assim o 

profissional de Saúde e Segurança do Trabalho tem condições de identificar os treinamentos 

primários oriundos da sua função. Ex.: Eletricista – Treinamento NR10, treinamentos ligados a 

função e atividades do profissional. 

É importante associar a função exercida do trabalhador com os índices de acidentes e 

afastamentos dos trabalhadores por CBO, para uma identificação precisa e coerente. Poderão 

ser aplicadas ferramentas administrativas como programas, protocolos, a fim de elaborar 

programas de treinamento normativo aplicável e coerente a função exercida do trabalhador, 

com finalidade de cumprimento legal e a melhora da qualidade de vida do trabalhador. 

        De acordo com os dados estatísticos da DATAPREVE, que apresenta frequência por 

segmento corporal, faixa etária, Sexo, CBO e grau de risco, colaborando com indiretamente 

para gestão de treinamento.    

Os dados estatísticos corroboram para uma ação imediata conforme a proporção da 

distribuição por segmento do corpo afetado, isto no quantitativo pode identificar erros na 

produção, na capacitação, no processo de trabalho e/ou na negligência do trabalhador, 

necessitando atenção e ação imediata.   

Como citado no presente estudo o segmento DEDO, tem um quantitativo bastante 

expressivo de 1.216, com relação aos demais segmentos com as mãos com um quantitativo de 

270, e o punho com um quantitativo de 67, somando um total de 1.553 CASOS. 

  É necessário um processo de investigação dos acidentes para que possam ser 

identificados possíveis erros de processo. Etapas: 

O que ocasionou o acidente? 

O que estava errado? 

Quais características do ambiente contribuíram? 

O que precisa ser feito para evitar novos episódios? 

Quem realiza a investigação?    

  

Respostas simples, fáceis de serem respondidas, porém os acidentes são respostas 

pequenos erros no processo não mapeados anteriormente ou ignorados. Portanto, a investigação 

deverá levar em consideração equipamentos matéria prima, ambiente de trabalho e seus 

processos e procedimentos de trabalho.      

  

Conforme a NR 1- NORMA REGULAMENTADORA N.º 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS- 

Portaria- nº915 de 30 de julho de 2019 preconiza no item 1.41 na alínea e) que o empregador 

deve determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença 

relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. 

Já na NR 5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES no item 5.16 que 

cita atribuição da CIPA  na alínea I) descreve que a CIPA deverá participar, em conjunto com 

o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes 

de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. 

É plausível e aplicável que toda a investigação de acidente de trabalho tenha um 

componente da CIPA, em paralelo com um profissional de saúde e segurança do trabalho 

visando a excelência do processo.   
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Figura: 2 – proporção por segmento corporal afetado.  

 
Fonte: DATAPREV/ INFOLOGO 

 

1-      Distribuição por faixa etária 

Figura: 3- comparativo por faixa etária INFOLOGO e sexo. 

 
Fonte: DATAPREV/ INFOLOGO 

 

 5- Distribuição por sexo. 

Figura: 4- Comparativo entre sexo. 
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Fonte: DATAPREV/ INFOLOGO 

  

Figura: 5- Frequência por CBO Ocupação. 

 

 

Fonte: DATAPREV/ INFOLOGO 

 

 

 

4- Análise comparativo por distribuição de Grau de risco das empresas. 

Figura 6- Periodicidade por Grau de Risco 
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Fonte: DATAPREV/ INFOLOGO 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo identificar e auxiliar na redução dos índices de acidente 

de trabalho e seus afastamentos correlacionado atividade laboral baseado na classificação 

Brasileira Ocupacional CBO, deslumbrando a criação de programas de treinamentos como 

medida de controle.   

Para isso, foi utilizado dados estatísticos de saúde e Segurança do Trabalho citados no 

Ministério da Economia, visando  um levantamento assertivo e preciso dos acidentes e doenças 

ocupacionais mais frequentes nas atividades laborativas, a fim de colaborar na gestão de 

treinamentos normativos obrigatórios chamados periódicos e nos treinamentos educativos com 

a finalidade de melhora no processo industrial.          

  A partir da análise crítica dos dados estatísticos apresentado na Secretaria Especial da 

Previdência do Trabalho, algumas observações puderam ser realizadas com intuito de gerenciar 

de riscos ocupacionais. Ao avaliar os resultados   por meio do anuário fornecido, foi possível 

compreender que os dados estáticos demonstram uma excelente oportunidade de gerenciamento 

de riscos sendo assim, visando proporcionar uma redução dos índices de acidentes e 

afastamentos dos trabalhadores das suas atividades laborativas com implantação da gestão de 

treinamentos normativos e educativos. 

  No entanto, os resultados obtidos por dados estatísticos estabelecem um padrão  

considerável dos índices de acidentes e afastamentos, sendo indicador primário  para o processo 

de construção da gestão de treinamentos normativos que são utilizados como parâmetro de 

prioridade e o controle  da aprendizagem organizacional ajustando cada dia mais os processos 

de saúde e segurança do trabalho, entretanto desenvolvendo mais programas que mitiguem e 

reduzam os índices de acidentes e afastamentos em paralelo as análises críticas dos fatores 

predominantes e consideráveis nesse estudo para uma implantação da cultura de segurança do 

trabalho os treinamentos normativos obrigatórios por leis são imprescindíveis. 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 15 

Embora seja obrigatório cumprir as citações normativas por força de lei nº 6.514 de 22 

de dezembro de 1977, que estabeleceu a redação dos art. 154 a 201 da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), relativas à segurança e medicina do trabalho. Conforme o art. 200 da (CLT) 

cabe ao Ministério do Trabalho / Ministério da Economia estabelecer as disposições 

complementares às normas relativas à segurança e medicina do trabalho dessa forma, tornando-

se obrigatório a implantação da cultura de saúde e  segurança do trabalho aplicável à todos os 

trabalhadores  que realizam  atividades laborativas citado em (NR)- Norma Regulamentadora. 

A saúde e segurança do trabalhador merece ser vista em primeiro lugar, todas ações e 

medidas preventivas citadas em normas, ou leis ainda são insuficientes para dignidade humana, 

no ambiente laboral, no contexto estatístico ainda é encontrado um elevadíssimo índice de 

acidentes, que podem ser controlados e reduzidos através da gestão de risco e da gestão de 

treinamentos e ações educativas, valorizando o trabalhador e capacitando cada dia mais para 

exercer suas atividades.      
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RESUMO  

Este estudo tem como objetivo destacar algumas práticas meditativas e sua eficácia para a  

qualidade de vida. Por meio desta pesquisa profunda coletamos informações para que o leitor  

possa se beneficiar imediatamente destas técnicas cujos efeitos positivos são instantâneos e  

cumulativos. Abordaremos que ser um praticante de meditação não exige dispêndio de  recursos 

por ser procedimento simples. É mais que um convite ao universo do silêncio  transformador, 

nesta página estão a perfeita recepção a quem deseja ter uma mente mais  tranquila e uma vida 

com mais qualidade nos dias de hoje.  

Palavras-chave: Mergulho, Silenciar, Transformar, Elevar  

 

ABSTRACT  

This study aims to highlight some meditative practices and their importance for quality of life.  

Through this in-depth research we collect information so that each reader can immediately  

benefit from meditation practices. Bearing in mind that the effects of meditation are  

instantaneous and cumulative. It is more than an invitation to the universe of transformative  

silence, it is the perfect welcome for those who wish to have a more peaceful mind and a life  

with more quality nowadays.  

Keywords: Diving, Silencing, Transforming, Elevating  

 

INTRODUÇÃO  

 

Vimos incentivar o mergulho na essência sem qualquer cunho religioso.  

Apresentaremos aqui práticas para conhecer a respiração correta, aprender a tomar  consciência 

do seu corpo e do seu meio.   

Este estudo vem mostrar várias práticas eficazes no processo de  desenvolvimento 

intelectual, autoconhecimento, foco e atenção, mas, a meditação é uma  ferramenta para o 

controle emocional super-eficiente para a transformação do cérebro.   

Vamos observar as informações sobre o cérebro segundo Hanson e Mindius,  2012:  

 
 Sobre o cérebro  

∙ É formado de 1,4 quilo de um tecido semelhante a um tofu, que contém 1,1 trilhão 

de células, incluindo 100 bilhões de neurônios. Em  média, cada neurônio admite 

cerca de 5.000 ligações, as chamadas sinapses ,  de outros neurônios (Linden 2007).   

∙ Nessas sinapses recebidas, um neurônio obtém sinais – geralmente  como uma 

explosão de substâncias químicas chamadas neurotransmissores – de outros 

neurônios. Os sinais dizem a um neurônio quando deve disparar ou  não; isso depende 

principalmente da combinação de sinais que recebe a cada  momento. Por sua vez, 

quando um neurônio dispara, envia sinais para outros  neurônios por meio de suas 

sinapses transmissoras, mandando-os disparar ou  não.   

∙ Um neurônio típico dispara de cinco a cinquenta vezes por segundo. Enquanto você 
lê os itens deste quadro, quatrilhões de sinais literalmente  viajam dentro de sua 
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cabeça.  ∙ Cada sinal neural carrega uma quantidade de informações; o sistema  

nervoso faz a informação circular, assim como o coração move o sangue  

continuamente. Essa informação toda é o que, em termos gerais, definimos  como 

mente, boa parte da qual permanece fora da consciência. Em nossa  aplicação do 

termo, a “mente” inclui os sinais que controlam as reações de  estresse, a capacidade 

de andar de bicicleta, tendências de personalidade,  esperanças e sonhos, além do 

significado das palavras que você está lendo  neste momento.   

∙ O cérebro é o principal modelador e modificador da mente. Ele trabalha tanto que, 

mesmo com apenas 2 por cento do peso corporal, usa 20- 25 por cento do oxigênio e 

da glicose (Lammert 2008). Como um  refrigerador, está sempre em atividade, 
executando suas funções;  consequentemente, esteja em sono profundo ou 

extremamente compenetrado  em algo, a quantidade de energia que usa é basicamente 

a mesma (Raichle e  Gusnard 2002).   

∙ O número de combinações possíveis de 100 bilhões de neurônios  disparando ou não 

é de aproximadamente 10 à milionésima potência, ou 1  seguido de 1 milhão de zeros, 

em princípio; essa é a quantidade de possíveis estados do cérebro. Para estabelecermos 

um paralelo, o número de átomos  no universo é estimado em “somente” cerca de 10 

à octogésima potência.  

∙ Eventos mentais conscientes baseiam-se em ligações temporárias de  sinapses que 

tomam forma e se dispersam – geralmente em segundos  (Rabinovich, Huerta e 

Laurent 2008). Os neurônios também formam  circuitos duradouros, fortalecendo suas 
conexões entre si como resultado da  atividade mental. O cérebro trabalha como um 

sistema completo; sendo  assim, atribuir alguma função – como atenção ou emoção – 

a apenas uma  parte dele acaba sendo uma simplificação.   

∙ O cérebro interage com outros sistemas do corpo – que, por sua vez,  interagem com 

o mundo – e é modelado pela mente também. No sentido mais  amplo, a mente é 

formada pelo cérebro, pelo corpo, pelo mundo natural e  pela cultura humana, bem 

como pela mente em si (Thompson e Varela  2001). Quando nos referimos ao cérebro 

como a base da mente, estamos  simplificando as coisas.   

∙ A mente e o cérebro têm uma interação tão profunda que fica mais fácil compreendê-

los como um sistema único e codependente.  

Santos, 2016 aponta os benefícios das práticas meditativas:   
1. Treinar a atenção  

2. Fortalecer o poder de Concentração e Memória  

3. Melhorar o Rendimento de Tarefas  

4. Obter Paz / Equilíbrio Interior  

5. Resolver Problemas de forma Serena, Amorosa e Sábia  

6. Recuperação rápida de situações de tensão  
7. Proporcionar ao corpo um Repouso Profundo, com Mente Alerta  

8. Melhorar o funcionamento de Sistema Imunitário  

9. Aumentar a Capacidade de se Relacionar com Empatia  

10. Despertar Plena Consciência (equilíbrio de pensamentos / sensações)  

11. Sincronizar Ondas Cerebrais  

12. Despertar a Perceção para os Grandes Valores Humanos e Espirituais  

Quando a mente se transforma, o mesmo ocorre com o cérebro. Segundo o  psicólogo 

Donald Hebb, quando os neurônios queimam juntos, ligam juntos – a atividade  mental 

de fato cria novas estruturas neurais(Hebb 1949; LeDoux 2003, Apud Hanson e  

Mindius, 2012).  

 

Para Santos, 2016 “meditar desbloqueia o nosso potencial escondido e deve  ser uma 

prática diária, focada na mudança, para uma vida melhor”.  

Por meio desta pesquisa o leitor terá conhecimento de vários tipos de  Práticas 

Meditativas, tais como a Meditação Transcendental, Meditação Vipassana, a  Mindfulness 

(Atenção Plena), Meditação Contemplativa, a Meditação do Aqui e Agora,  Meditação 
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Nadabrahma, Meditação Zen, Meditação Ativa e a Meditação Contemplativa.  Assim como 

conhecerá os benefícios de ser um praticante. 

“A meditação leva o ser humano a experienciar um Estado de Alerta em  Repouso”. A 

prática da Meditação ajuda a melhorar o foco e a atenção, e, também a ter mais  autocontrole, 

gerenciar emoções, auxilia na auto motivação, diminui o estresse, contribuindo  para um 

comportamento mais positivo, elevando certamente o rendimento escolar ou  acadêmico. A 

prática da Meditação ajuda a melhorar o foco e a atenção, e, também a ter  mais autocontrole, 

gerenciar emoções, auxilia na auto motivação, diminui o estresse,  contribuindo para um 

comportamento mais positivo, elevando certamente o rendimento  escolar ou acadêmico.  O 

aluno irá conhecer formas de respiração correta, aprender a tomar  consciência do seu corpo e 

do seu meio. Esta prática auxilia no desenvolvimento intelectual,  mas também é uma 

ferramenta para o controle emocional do aluno.   

Com a prática de meditação é possível reduzir o estresse, fortalecer a  comunicação, 

melhorar a concentração e o foco, formando seres mais saudáveis  emocionalmente. Estudos 

científicos comprovam os benefícios da meditação em centenas de crianças e jovens em Escolas 

e Universidades  pelo mundo. No Brasil já são mais de 100.000 beneficiadas com esta prática 

nas escolas.  

O objetivo deste estudo é verdadeiramente estimular e facilitar que mais  pessoas 

iniciem na prática e comecem a desfrutar seus benefícios do seu navegar. É importante destacar 

que existem muitas técnicas simples, e seus  benefícios são cumulativos no organismo humano 

que tende a ser cada vez mais saudável e  consciente à medida que se vai praticando ao longo 

da vida. A Meditação vem ganhando credibilidade ao longo da história, como  podemos ver 

abaixo: 

  
Atualmente a meditação vem saindo do escopo místico e  adentrando os muros da 
academia através do interesse científico por esta  temática. Os resultados relatados há 

tantos séculos, bem como os experientes  monges que praticam meditação há muito 

tempo são alvo de pesquisas que  visam, sobretudo, estabelecer os reais efeitos destas 

técnicas no corpo  humano. A pesquisa tem avançado e muitos efeitos podem ser hoje 

avaliados  por metodologias mais precisas, notadamente no campo médico e na  

neurociência que tem contribuído muito para as novas descobertas sobre as  relações 

entre a mente, emoções e pensamentos e o corpo de modo que a  meditação pode 

trilhar os caminhos terapêuticos e de saúde complementar  com maior segurança e 

resultados confiáveis assim como tem acontecido  com a acupuntura e o Yoga 

(DENARDO, 2013 apud Cruz 2010).  
 

“Nenhum líder vai nos dar a paz, o que vai nos dar a paz, é a transformação  interior, 

que nos conduzirá a ação exterior. A transformação interior não é isolamento,  desistência de 

ação exterior, ao contrário. Só pode haver ação correta, quando há pensamento correto, e não 

existe pensamento correto, quando não existe autoconhecimento. “Sem  conhecer a si mesmo, 

não existe paz”. (Tulku)  

A mente agitada está sempre fixada no passado ou no futuro, ao passo que  meditar é 

concentrar-se no presente.  

O PhD Paulo Vieira, 2015 em sua obra O Poder da Ação mostra que o ideal  para uma 

vida saudável é que estejamos com 10 por cento de foco no passado, 25 por cento  no futuro e 

os outros 65 por cento com a atenção no presente. O autor ainda destaca que  pessoas que as 

pessoas com foco no passado são depressivas e “tendem a cercar de  negatividade” e são pouco 
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produtivas, enquanto que as pessoas com a atenção demasiada no  futuro podem sofrer da 

doença tão conhecida dos seres humanos hoje em dia, a ansiedade.  Essas pessoas 

constantemente com “o pé” no futuro não produzem ações positivas para seu  futuro, mantendo 

uma visão negativa sobre si mesma em relação aos acontecimentos  vindouros. “Existem 

combinações de padrões físicos, emocionais e espirituais e certamente  existe um resultado 

pertinente a cada uma dessas combinações de padrões.”  No trecho a seguir podemos constatar 

que:  

Neurociências Cognitivas. Talvez o maior desafio das neurociências seja a 

compreensão dos mecanismos neurais responsáveis  pelos níveis mais elevados de 

atividade mental humana, como a consciência,  a imaginação e a linguagem. Pesquisas 

nesse nível, chamadas de neurociências cognitivas, estudam como a atividade do 

encéfalo cria a  mente. (Neurociências: Passado, Presente e Futuro. (VIEIRA,2015, p. 

12)  

 

Para Cruz, 2010 a meditação ainda é idealizada como uma prática mística e  espiritual, 

eficaz na redução do estresse, da ansiedade, da depressão, da impaciência, dentre outros fatores 

que dificultam a boa qualidade de vida. No entanto, pesquisadores das diversas  áreas das 

Neurociências, do mundo inteiro, desenvolvem estudos na busca de uma melhor  compreensão 

dos seus benefícios, inclusive, para o desenvolvimento cerebral.  

 

Meditação ganha, enfim, aval científico: Estudos sérios estão afastando as dúvidas 

que costumavam pairar sobre a prática e mostram  que ela é extremamente eficaz no 

tratamento do stress e da insônia, pode  diminuir o risco de sofrer ataque cardíaco e 

até melhorar a reação do  organismo aos tratamentos contra o câncer. Iniciada na Índia 

e difundida em toda a Ásia, a prática começou a se popularizar no ocidente com o 

guru Maharishi Mahesh Yogi,  que nos anos 1960 convenceu os Beatles a atravessar 

o planeta para atravessar o planeta para aprender a meditar. Até a década passada, não  

contava com respaldo médico. Nos últimos anos, os pesquisadores ocidentais  

começaram a entender por que, afinal, meditar funciona tão bem, e para  tantos 

problemas de saúde diferentes. “Com a ressonância magnética e a  tomografia, 

percebemos que a meditação muda o funcionamento de algumas  áreas do cérebro, e 
isso influencia o equilíbrio do organismo como um todo”,  diz o psicólogo Michael 

Posner, da Universidade de Oregon. (Fonte: Tiago  Cordeiro, 7 jul 2013, 15h26 

https://veja.abril.com.br/saude/meditacaoganha-enfim-aval-cientifico/: )  

 

Cruz, 2010 destaca que por meio da prática de meditação o ser humano se  torna capaz 

de lidar melhor consigo mesmo, melhorando seu autoconhecimento. O autor  discorre que 

pesquisas científicas evidenciam uma melhora significativa no  desenvolvimento cerebral como 

um todo.  
Os dados coletados pelo Núcleo de Geniologia da Ananda – Escola e Centro de 

Estudos apontam que as crianças e  adolescentes que têm melhor desenvolvimento 

emocional, motor,  comportamental, cognitivo e moral são aquelas que realizam os 
exercícios de  meditação e demais exercícios de conectividade, com frequência e 

tempo  estabelecido. A mesma pesquisa indica que aqueles educandos que realizam  

as atividades propostas pela disciplina Iniciação à Consciência com as suas  famílias, 

têm um salto qualitativo em suas notas nas avaliações. A pesquisa  foi realizada no 

período de fevereiro de 2005 a julho de 2010. (Fonte: Cruz,  2010, página 05).  

 

ESTUDOS NA ÁREA DA CONSCIÊNCIA 

As pesquisas na área da Consciência apontam que 
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A consciência é aquela faculdade humana que serve de base, também, para  comparar, 

julgar e/ou apreciar o todo como um todo (BARRETO, 2005).  Assim, a ativação do 

córtex pré-frontal e das áreas relacionadas ao sistema  límbico, trazem a possibilidade 

do despertar ou desenvolvimento da  Consciência. (Fonte: Cruz, 2010, página 05). 

Veja o que Saloman Joel Goldsmith descreve sobre os “Mestres:”  

Esses mestres espirituais devotaram suas vidas a semear a  verdade que conduziam 

muitas almas receptivas ao estado de consciência  que ora vivera. A luz que hoje nos 

ilumina deriva daquela luz projetada por  eles e tem atravessado os tempos. Há muitos 

mestres espirituais sobre os  quais nada sabemos, líderes de séculos passados e de 

épocas mais recentes: Moisés, Elias, Jesus, João e Paulo, já mencionados; Eckhart, 

Boehme, Fox, e  muitos outros luminares de todas as épocas. Cada um desses apareceu 

como  um raio luminoso, contribuindo para a totalidade da luz, emanada da Fonte  

Única. (Joel Goldsmith, PDF online:  

file:///C:/Users/pc/Downloads/Traducao_anonima.pdf. Pag. 05.  Acesso em 
15.12.2020).  

Para Goldsmith:  

Há uma área da consciência revelada na meditação,  podemos chamá-la: Oceano do 

espírito, Alma Universal ou Pai em nós.  Imersos neste estado de consciência, 

sentimo-nos “um com Deus”, com a  criação, com todos os seres espirituais. Em 

contato com o Oceano do  Espírito - o Pai em nós, percebemos a manifestação do 

Amor Divino e  sentimos que já não vivemos pelo esforço pessoal, somos conduzidos 

pela  Graça. Em vez de procurarmos o nosso bem em pessoas ou coisas,  penetramos 

na Alma Universal e nos tornamos espectadores de Sua  atividade, vemo-la expressar-

se em ideias que se concretizam em forma do  bem necessário à nossa experiência. 

Somente quando aprendemos a olhar  dentro do Infinito Invisível é que começamos a 

compreender a natureza da  Graça. Em vez de desejar algo já existente como forma 
ou efeito,  aprendemos a nos dirigir “para dentro” e permitimos que nosso bem flua 

da  Fonte Divina, do Infinito Invisível. (Joel Goldsmith, PDF online:  

file:///C:/Users/pc/Downloads/Traducao_anonima.pdf. Pag. 07. Acesso em  

15.12.2020).  

 

“Há muitas formas de meditação”. “ 

Cada um deve seguir o próprio caminho. A  mesma trilha não serve para todos. Assim, 

cada um deve buscar o meio que lhe pareça mais adequado  para sintonização de sua 

consciência.”   

“Esse estado de consciência profundo não tem fronteiras, ele nos transmite a  certeza de uma 

realidade que jaz além de nosso limitado conhecimento imediato meramente humano.  É 

ilimitado e nos confere sabedoria infinita.”  

 

Existem vários tipos de meditação, cada uma com um “Mestre” difusor de  tal criação. 

Vamos ver algumas linhas de meditação:  

 

Meditação Contemplativa  - Meditação contemplativa, ela nos conduzirá a formas mais 

elevadas de meditação  até atingirmos a experiência de auscultar a voz suave que, do grande 

além de dentro nos transmitirá a  orientação segura, conduzindo-nos em linha reta por entre os 

atalhos do caminho.” 

“O grau de conscientização experimentado é proporcional ao grau de  aperfeiçoamento de nossa 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 21 

consciência”.   

“Um dos maiores estorvos à meditação é o receio de não compreendermos  suficientemente 

como iniciar essa prática.”  

“O maior empecilho da Meditação é a incapacidade de manter o pensamento  em uma direção.”  

Joel Goldsmith destaca que:  

Quando começamos a meditar, pensamentos desenfreados povoam nossa mente, 

devemos nos manter calmos e observá los impessoalmente até que eles cessem e nos 

deixem em paz, assim,  voltamos para a meditação. Tempos virão em que nenhum 

pensamento  estranho atingirá nossa consciência; eles desaparecerão vítimas de nossa  

indiferença, enfraquecidos por nossa omissão, por não tê-los combatido  tornandonos 

invulneráveis a eles que assim, não voltarão a nos importunar.  Na Meditação devemos 

ser pacientes, tentando sempre dominar qualquer  resquício de inquietação. (Joel 

Goldsmith, PDF online:  file:///C:/Users/pc/Downloads/Traducao_anonima.pdf. Pag. 
28. Acesso em  15.12.2020).  

 

“Muitas pessoas jamais aprenderam como se sentar e permanecer quietas,  nossa cultura, de tal 

forma centralizou nossa atenção nas coisas do mundo que perdemos a  capacidade de nos 

aquietarmos para a contemplação e auscultação das grandes ideias.”  

“Quando fechamos os olhos e tentamos meditar, toda sorte de pensamentos  invade nossa 

mente; somos como antenas sintonizando todas as estações do mundo.” “Nosso objetivo é 

alcançar quietude e receptividade: no entanto, não  devemos tentar anular nossos pensamentos.” 

Joel Goldsmith frisou ainda que:  

 

A Meditação nos conduz ao ponto em que é possível captar a Verdade e seu profundo 

significado. O ritmo do universo toma conta  de nós, não nos movemos, não pensamos 

mais, percebemos que estamos em  sintonia, que há um ritmo da vida, que há 

harmonia. Isso é mais do que a paz  a mente, é a paz espiritual que ultrapassa toda a 

compreensão humana. (Joel  Goldsmith, PDF online:  

file:///C:/Users/pc/Downloads/Traducao_anonima.pdf. Pag. 07. Acesso em  

15.12.2020). 
 

 

O autor de A arte de Meditar, reforça que: “A mente humana pensante tem  seu lugar, 

não deve ser eliminada, destruída, ela é a fonte de consciência, uma avenida através  da qual 

recebemos o conhecimento.”  

 

O indivíduo que é Senhor de seu destino precisa  alcançar o estado de consciência em 
que nada neste mundo importa  para ele, valor é somente aquilo que acontece a partir 

do momento que  ele se eleva acima do mar do pensamento. Nessa altura, o 

Pensamento  Divino, a Atividade Divina da consciência se revela. (Joel Goldsmith,  

PDF online: file:///C:/Users/pc/Downloads/Traducao_anonima.pdf. Pag. 29.  Acesso 

em 15.12.2020).  

Para Goldsmith, 1964, em sua obra intitulada O homem nasceu pra chorar: “Independentemente das 

nossas capacidades intelectuais ou da quantidade de  leituras e audições que possamos fazer, nossa 

capacidade espiritual se expande somente em proporção  à nossa capacidade de meditar”.  

Meditação Transcendental - Centenas de estudos científicos foram conduzidos sobre os 
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benefícios do  programa de Meditação Transcendental® em mais de 200 universidades 

independentes e  instituições de pesquisa em todo o mundo nos últimos 40 anos.  

Existem várias formas de meditar, não somente pedindo que seus alunos  fiquem estáticos e 

quietos, desde que bem conduzida.  

Vamos conhecer os 8 Motivos essenciais para a prática de meditação,  segundo a MT-

Meditação Transcendental:  

1. Cérebro  

A Meditação Transcendental (MT) é uma técnica que   

proporciona a experiência de “alerta em repouso”, ela reduz o estresse,  fortalece a comunicação 

entre o córtex pré-frontal e as diferentes áreas do  cérebro, desenvolvendo o funcionamento 

cerebral total. Como resultado, o  praticante de Meditação Transcendental exibe funções 

executivas melhores,  um pensamento mais prático, melhor capacidade de tomar decisões e sua  

resposta emocional é mais equilibrada.  

2. Saúde 

O estado único de alerta em repouso, adquirido durante a  prática de Meditação Transcendental, 

promove a saúde, ao reduzir a ativação  do sistema nervoso simpático que, por sua vez, dilata 

os vasos sanguíneos e  reduz os hormônios do estresse, como a adrenalina, noradrenalina e 

cortisol.  Este estado de repouso profundo, físico e mental, proporcionado pela MT  traz 

múltiplos benefícios à saúde que são evidenciados por centenas de  estudos científicos.  

3. Foco  

“A Meditação Transcendental Promove Quietude – E  Quando Se Está Quieto É O Único 

Momento Em Que Se Pode Pensar, O  Único Momento Em Que Se Pode Focar. Quando Se 

Tem Distrações E  Ruídos Na Mente, A Percepção Não É Apropriada E Não Se Trabalha  

Adequadamente. Percepção Abrangente Vem Da Quietude, Foco Vem Da  Quietude, E A MT 

É A Prática De Tocar Nesta Quietude Por Alguns  Minutos Duas Vezes Ao Dia.”  

4. Criatividade  

Percebe-se que Cresce A Alegria De ‘Fazer’.  A criatividade aumenta. A Intuição Aumenta. O 

prazer da vida cresce. E  a Negatividade diminui significativamente.   

5. Produtividade  

A técnica de Meditação Transcendental foi introduzida  em diversas empresas no Brasil e no 

mundo por ser uma ferramenta prática e  eficaz para elevar a capacidade dos executivos e dos 

funcionários na tomada  de decisões, no planejamento, no julgamento, na criatividade e na 

inovação,  melhorando também a saúde em geral.  

6. Felicidade  

A prática regular de Meditação Transcendental cria  equilíbrio e harmonia no sistema nervoso 

e na fisiologia, proporcionando um  estado de maior bem-estar, felicidade e realização.  

7. Relacionamentos  

“A Prática Regular Da MT Não Apenas Aquieta A  Mente, Ela Suaviza E Nutre O Coração. O 

Resultado É Maior Apreciação  Pelos Outros, Mais Harmonia, Carinho E Amor. Mães Me 

Dizem Que Seus  Filhos As Lembram De Meditar – Eu Acho Que Isso Diz Tudo.”  

8. Paz 

As pesquisas científicas evidenciam que, além de trazer paz para os praticantes, o efeito da 

Meditação Transcendental também se  estende para o meio ambiente e a sociedade. A prática 

coletiva por grandes  grupos de pessoas demonstrou trazer vários benefícios sociais como  
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diminuição da violência e do índice de criminalidade, redução do número de  acidentes e até 

melhora de índices econômicos.  

Meditação do Aqui e Agora - Santos, 2016 apresenta a meditação do aqui e agora como uma 

técnica para  trazer foco e nos aterrar no presente. O autor revela que “cada momento é diferente 

do  precedente e do que lhe sucede, nunca mais voltando a ser vivido; devemos, portanto, tentar  

viver intensa e profundamente cada minuto, cada hora, cada dia, como se fosse o único.”  

Vamos ver o passo a passo desta técnica:  

 

Sente-se, confortavelmente, e faça os exercícios de relaxamento indicados.  

De seguida, deixe o seu espírito fluir livremente, sem se deter absolutamente em nada e, em 

estado meditativo, vá tomando consciência de tudo o que o rodeia, com os olhos fechados: 

sinta todos os sons e odores; ouça cada ruído (uma porta, uma campainha, um carro, um 

pássaro, um cão, uma criança, etc...) sem se deter em nenhum deles, mas percebendo que se 

encontra no meio de imensas coisas vivas. Vá relaxando, como se estivesse inserido num 

grande oceano, deixe-se ir e sinta que a importância das coisas é  relativa...Tudo passa muito 

depressa! Sinta o seu interior e a ligação a tudo o  que percepciona.  

Quando quiser, acabe a sua meditação, fazendo os exercícios de retorno a  esta realidade física: 

calmamente, mexendo as mãos e os pés e abrindo os lhos quando achar que é o momento. Com 

a prática, verá que rapidamente  se vai abstrair dos ruídos e odores mais evidentes e começa a 

perceber outros mais sutis.  

Para o autor Santos, 2016 “meditar desbloqueia o nosso potencial escondido  e deve ser 

uma prática diária, focada na mudança, para uma vida melhor.” Ele afirma que  “seja qual for 

o nosso objetivo, a meditação tem o potencial de nos transformar numa pessoa  firme e 

confiante, mais gentil e mais atencioso com as outras pessoas e animais.”  

 

Meditação Zen - Santos, 2016 apresenta em seu manual de Meditação a prática Zen que “por  

ser o estado de espírito que se obtém quando se consegue concentrar a mente num ponto vazio  

ou num único pensamento simples como, por exemplo, a palavra PAZ, ou AMOR ou o  mantra 

OM – todas estas palavras simples são mantras que favorecem a concentração.” Vamos ver 

como praticar o Zen segundo Santos:  

 
Resumindo, podemos dividir a prática da meditação em quatro etapas diferentes, 

tendo sempre presente que, sejam quais forem as regras ou os tipos de meditação, a 

meditação é sempre uma experiência única e  individual.  

Atenção: Libertar a mente das tendências exteriores e focar a atenção no interior. 

Olhar para dentro. Encontrar a posição adequada, manter a coluna bem direita, o olhar 
a 30o do chão, as mãos sobre as ancas ou joelhos.  

Respirar lenta e profundamente. Os olhos podem ficar fechados ou semi abertos.  

Concentração: Encontrar um ponto de concentração: quadro, vela, som, oração, 

mantra. Quando as sensações, os pensamentos e as emoções aparecem, não se fixar 

neles, deixá-los chegar e partir e, gentilmente, trazer de novo à mente o ponto de 

concentração. O ponto de concentração pode ser mantido ou alterado.  

Absorção: Praticar diariamente. De preferência, duas vezes por dia durante, pelo 

menos, vinte minutos, se possível. Ser regular na prática, pois assim ela vai-se 

aperfeiçoando. Ser perseverante. Com a continuação, começamos a sentir-nos 

abençoados, alegres e em paz. No entanto, a meditação não é sempre alegria ou paz: 

estar consciente de que todos os pensamentos, sentimentos e sensações, positivos ou 

negativos, podem aparecer. Não se preocupar, não os rejeitar nem ficar incomodado, 
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tomar conhecimento e deixar ir.... ser uma testemunha dos pensamentos e 

sentimentos durante a meditação e em outras alturas. Não se agarrar a eles – você não 

é aquilo que sente nem aquilo que pensa!  

União: Quem sou eu? Porque estou aqui? O que é real aparece revelado: conheça a 

verdade e a verdade libertá-lo-á quando os pensamentos e a respiração cessarem por 

eles próprios – nessa altura, a verdade aparecerá como um brilho, uma forte intuição. 

Ela sempre esteve lá, escondida pelo  véu dos seus pensamentos, sentimentos, 

sensações, condicionamentos, conceitos, crenças e opiniões. O véu foi removido! 

(Santos, 2016, página  13. Disponível em   

https://drive.google.com/file/d/1nCuZNvUN1tkneVW5CqFlc4oAORExdstJ/view)
.   

Santos 2016, destaca que “a meditação é a chave para o sucesso pessoal,  pois permite 

o domínio da mente e assim, do próprio ser.”  

Ainda afirma que “quando descobrimos o significado e a necessidade da  meditação, 

somos levados a descartar todos os sistemas e gurus, criando o nosso próprio  método.”  

 

Meditação Ativa - Osho, 2002 nos presenteia com a técnica de Meditação Ativa que nos dias 

de hoje  na modernidade em que o homem atual está inserido, seria uma das perfeitas práticas 

para quem tem  dificuldade em sentar-se, aquietar-se e fechar os olhos a fim de manter uma 

mente tranquila.   

Vamos ver como podemos realizar a Meditação ativa deixada pelo Mestre Iogue  Indiano Osho:  

Mesmo que você não consiga se sentar e permanecer em silêncio, você com  certeza 

pode executar as meditações dinâmicas ou caóticas facilmente. Uma  vez removido o 

caos, surgirá um silêncio em você. Então você será capaz de  se sentar em silêncio. Se 

executadas correta e continuamente, as técnicas de meditação catártica dissiparão todo 

o seu caos interior. Não é necessário que  você passe por um estágio de loucura em 
sua jornada, como muitas pessoas  já tiveram que fazer no passado.  

 

Osho, 2002 nos mostra no texto abaixo que:  

 
Aqueles que têm conhecimento sobre os centros mais profundos do cérebro  

costumam dizer que os trabalhadores braçais são pessoas menos ansiosas e  tensas, 

que dormem melhor. Isto pode ser explicado porque as mãos estão  conectadas com a 

parte mais profunda do cérebro. Quando você trabalha  com as mãos, a energia está 

fluindo da cabeça para as mãos e sendo liberada.  As pessoas que trabalham com as 

mãos não precisam de uma catarse, mas  aquelas que realizam trabalhos 

essencialmente mentais precisam de muita catarse porque acumulam energia demais 

e não possuem uma saída ou  abertura por onde ela possa ser liberada do corpo. Essa 

energia permanece  dentro da mente o tempo todo, enlouquecendo-a. (Osho, 
2002,página 63.  Disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1ghGzAYICysrBM86R2n6qBrFnpLpHtS0K/ view).  

 

 

Osho, 2002 afirma que “Se não dançar, cantar, nem compartilhar, a  possibilidade da 

preocupação estará sempre lá. A própria energia que poderia ser canalizada  para algo criativo 

irá gerar essa preocupação. O autor destaca que há milhões de linhas de tempo  paralelas. Mas 

há pouquíssimas pessoas que existem fora do tempo — aquelas que atingiram  a não-mente. 

Essas pessoas não têm tempo porque não pensam a respeito do passado.”  

 

Meditação Nadabrahma - Osho, 2002 nos apresenta a “Meditação Nadabrahma, uma 

meditação antiga  tibetana, podendo ser praticada a qualquer hora do dia e tem como base o 

canto de mantras, e  os mantras são um dos caminhos com maior potencial para quem deseja 
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meditar. Essa  meditação é muito simples, porém eficaz.” E “quando a meditação é executada 

da maneira  correta, todo o seu cérebro começa a vibrar fortemente, assim como seu corpo.” 

Osho afirma que quando você medita com um mantra, seja nadabrahma ou qualquer outra  

forma de cântico, o som daquilo que você canta ressoa dentro de você e o  corpo começa a 

responder. Pode ser qualquer som, até mesmo  “abracadabra”. Em algum momento o corpo e a 

mente estarão indo juntos na  mesma direção, pela primeira vez. E, quando corpo e mente estão 

juntos,  você está livre de ambos e não se sente dividido. É então que o terceiro  elemento, 

aquilo que você é de fato — quer você o chame de alma, espírito,  alma ou outra coisa qualquer 

— se sente em paz porque não está sendo  puxado em direções opostas. “Quando estiver 

praticando a meditação nadabrahma, lembre-se disso: deixe  que o corpo e a mente fiquem 

absolutamente juntos.”  É possível observar segundo o autor Osho:   

 
Tudo que a mente pode fazer não é meditação, pois a meditação está  além da mente 

e não pode ser penetrada por ela. Onde a mente acaba,  a meditação começa. Lembre-

se disso, pois, em nossas vidas, tudo que  fazemos é feito pela mente. Portanto, quando 

nos voltamos para  dentro, começamos novamente a pensar em termos de técnicas, de  

métodos e realizações, porque nossa experiência de vida nos mostra  que tudo pode 

ser feito pela mente. (Osho, 2002, página 12. Disponível  em  

https://drive.google.com/file/d/1ghGzAYICysrBM86R2n6qBrFnpLpHtS0K/  
view).  

 

É possível observar, segundo o autor Osho, 2002 que “Meditação significa percepção e estado 
de alerta.  

 

 

Meditação da Atenção Plena (Mindfulness) - Para Eid, 2011 Mindfulness, tem em sua 

essência a treino da atenção pela  observação direta das sensações do corpo e dos pensamentos 

passantes. A lógica é ser um  observador dos eventos internos mentais, mantendo a atenção no 

corpo como a respiração,  batimentos cardíacos, sensações e as emoções resultantes desses 

movimentos no ser.  O autor conclui que:  

 

...a questão das proposições da Meditação da Plena Atenção (Mindfulness), seu 

treinamento possibilitaria que o indivíduo, em um primeiro momento, perceba o 

surgimento dos estados corporais e psicológicos a que as  experiências do dia-a-dia 
condicionam o corpo e a mente, e, em um segundo  momento, desenvolve 

gradualmente a capacidade de não se identificar com tais estados psicológicos, 

podendo escolher sua forma de responder frente a  tais experiências de modo mais 

equilibrado, aumentando sua qualidade de  vida e diminuindo assim o impacto de 

condições causadoras (e por sua vez  resultantes) de estresse crônico e baixa qualidade 

de vida. (Eid, 2011. Pag.  4. Acesso disponível em: 

https://casadedharmaorg.org/wpcontent/uploads/2011/11/Medita%C3%A7%C3%A3

o-da-Plena Aten%C3%A7%C3%A3o-Mindfulness-Neuroci%C3%AAncias-e 

Sa%C3%BAde-abrindo-perspectivas.pdf).  

 

Goleman, 2017 afirma que “por outro lado, as aplicações pragmáticas da  meditação — 

como a mindfulness, que ajudou Steve a se recuperar de seu trauma — têm  amplo apelo, mas 

não vão tão fundo”. O autor ainda reforça que “há, desse modo, dois  caminhos: o profundo e 

o amplo. Os dois são muitas vezes confundidos, embora suas  diferenças sejam enormes.”  

Goleman, 2017 discorre em seu livro que “meditação é uma palavra  abrangente para 

uma miríade de variedades da prática contemplativa, assim como esporte se  refere a uma ampla 

gama de atividades atléticas.”  
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Meditação Vipassana - Hart, 1986 apresenta a Meditação Vipassana como“insight”, ver as 

coisas como elas  realmente são. Tendo sido ensinada na Índia há 2500 anos por Gautama, o 

Buda, a Meditação  Vipassana está ligada ao Budismo, sendo porém, praticada 

independentemente de crenças  religiosas.   

“Desenvolver a consciência e a equidade não nos torna passivos e inertes como  vegetais 

nem deixamos que o mundo faça de nós o que quiser, tampouco nos tornamos  indiferentes ao 

sofrimento alheio enquanto estamos focados na busca da paz interior, diz Hart,  1986”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluímos que existem muitos meios para quem deseja transformar seu  cérebro, 

melhorar sua vida e ascender a uma consciência mais elevada e a ciência é uma forte  aliada 

trazendo informações cada vez mais precisas.  

Também destacamos no decorrer desta pesquisa que não é fácil, apesar de  ser simples 

a entrada e permanência no processo de autotransformação, pois exige disciplina e  desapego a 

resultados. Este teve artigo teve a intenção de mostrar ao leitor que é possível “criar  novos 

caminhos” rapidamente a cada imersão neste profundo oceano de infinitas  possibilidades, do 

interior de cada um. Assim, criar novas realidades.  
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RESUMO  

Este artigo vem apresentar um estudo sobre alguns dos mais influentes difusores das Práticas  

Meditativas. Vem destacar os efeitos positivos como auto realização, influência, 

autodesenvolvimento, melhora do âmbito emocional, e legado humanitário deixado por eles. 

Esta  pesquisa, vem mostrar que esses “Mestres” na arte da Meditação também desenvolveram-

se como no âmbito da vida universitária, profissional e familiar simultaneamente, além das  

práticas milenares difundidas por eles. A missão deles era deixar claro que a meditação é uma  

poderosa prática para quem deseja desenvolver suas potencialidades.  

Palavras-chave: Potencial, Persistência, Mente, Mergulho, conexão  

 

ABSTRACT  

This article presents some of the most influential disseminators of Meditative  Practices. It aims 

to highlight positive effects such as achievement, influence, development,  improvement of the 

emotional climate, and humanitarian legacy. This study shows that these  “Masters” in the art 

of Meditation also developed in the context of university, professional  and family life 

simultaneously. Their mission was to make it clear that meditation is a  powerful practice for 

those who want to develop their potential.  

Keywords: Potential, Persistence, Mind, Connection  

 

INTRODUÇÃO  

 

A Meditação pode ser entendida como o ato de se conectar com o campo de  pura 

energia, silenciar a mente e deixar que os caminhos neurais se cruzem, e expandam e se  

fortifiquem, por meio do silêncio. A palavra Meditação vem do latim “meditare”. Cruz 2010,  

aponta que há mudanças na estrutura e funcionamento cerebral, ocasionando maior foco de  

atenção e concentração, melhora na retenção de informações e, consequentemente na  memória 

e a ativação do córtex pré-frontal, responsável pelo controle das emoções e noção de  

causalidade (freio inibitório), por exemplo, possibilitando ao indivíduo frear ações que  

considera inadequadas ou indesejadas, auxiliando também na aprendizagem de um novo  

modelo de ação.  

Vamos ver que existem vários tipos de meditação e que de acordo com suas  filosofias 

respectivas, foram sendo difundidas por “Mestres”, também conhecidos como  Iogues. Vamos 

ver alguns tipos de meditação e os respectivos mestres, como: Maharishi  Mahesh, Yogi Bhajan, 

Dada Lekhraj Kripalani, Yogaananda, Monja Coen, Swami  Chinmayananda, Swami 

Bhajananda, Maharishi Vethathiri, Osho, Mikao Usui, Joel  Goldsmith, Dalai-Lama, Buda 

Gautama e Jesus de Nazaré.  

O que percebemos é que estes “Mestres” são seres como a gente, com massa  encefálica 

no mesmo padrão que qualquer ser humano. O diferencial de cada um deles e seus  grandiosos 
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feitos é a prática regular de sentar-se, fechar os olhos e deixar com que os  caminhos neurais 

sejam provocados naturalmente para assim criar novos caminhos de  infinitas possibilidades 

com  “o mergulho no oceano do silêncio. ”  

 

OS MESTRES NA CIÊNCIA DA MEDITAÇÃO 

 

A história da humanidade conta com inúmeros “mestres” na arte da meditação os  quais 

influenciaram, provocaram mudança de hábitos, comportamento e transformação da  vida de 

vários seres humanos no mundo, sendo verdadeiros agentes do despertar da consciência.  

Enfatizamos que a meditação cria novos caminhos neurais, proporcionando vários  

benefícios imediatos e cumulativos para o corpo, para as emoções e para uma convivência  mais 

harmoniosa no dia a dia. Esta pesquisa não apresenta pessoas apenas religiosas desapegadas do  

mundo material devotadas a um campo de energia invisível. São seres estudiosos no âmbito  

acadêmico, são psicólogos, mestrados, economistas, doutorados e etc. Pesquisadores,  

Empreendedores que além de toda sua dedicação na transformação individual da sua própria  

consciência escreveram centenas de livros, edificaram universidades, construíram hospitais, e  

deixaram ensinamentos com várias técnicas práticas para melhorar a vida do ser humano no  

presente e para o futuro.  

Vamos conhecer alguns dos mais influentes difusores desta prática milenar e suas  

respectivas linhas na Meditação.  

 

Imagem 1 - Mestre Maharishi Mahesh  

 Meditação Transcendental - Mahesh Yogi (1918-2008). 

 

   

Maharishi  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pettinger, Tejvan. “Biography of Maharishi Mahesh Yogi” - www.biographyonline.net. Maio de 2011.  

 

Maharishi Mahesh, foi o criador da Meditação Transcendental que envolve o uso  mental 

de sons específicos chamados mantras, os quais produzem efeitos psicoativos. De  acordo com 

Maharishi, a técnica permite que a mente do praticante "transcenda", atingindo  um estado de 

"vigilância tranquila", sem recurso a concentração ou a pensamento ativo, como  sucede em 

outras técnicas. Também conhecida como Meditação Consciente. “Se você é fã dos  Beatles, 

provavelmente já ouviu falar na relação dos músicos com o fundador da MT, o guru  Maharishi 

Mahesh Yogi. Foi em parte graças à empolgação do grupo com a prática que a  meditação 

transcendental virou moda no Ocidente. “Estudos científicos mostram por  exemplo que os 

cérebros das mulheres da pesquisa mostraram um padrão bem diferente do  estado de descanso”. 

Maharishi Mahesh deixou um legado de muitas pesquisas científicas na  atualidade. São 
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centenas de projetos e instituições como Associação de Psicologia, Educação,  Centro médicos 

de estudos sobre coração, faculdades de medicina, institutos de saúde  americanos, jornais de 

medicina, e várias universidades vêm comprovando e difundindo os  benefícios da Meditação 

Transcendental pelo mundo todo.  

 
Imagem 2 - Mestre Dada Lekhraj Kripalani  

Meditação Raja Yoga - Lekhraj Kripalani 1880-1969  

 

 

 

 
Fonte: https://www.brahmakumaris.org/about-us/the-brahma-kumaris story/brahma-baba-the-founder 
 

Mestre da instituição Brahma Kumaris, por meio da meditação Raja Yoga, você pode  

abandonar os velhos padrões de influência e recriar-se para ser como quer ser. Esse é o poder  

do Raja Yoga. Essa antiga prática de meditação traz domínio sobre seus poderes naturais e  

treina sua mente para que seja sua amiga. Você não é a sua mente; você não é o seu corpo.  

Você tem uma mente e um corpo. Essas ‘ferramentas’ às vezes funcionam bem e outras vezes  

podem precisar de calma e de exercício para retomarem o caminho saudável. “A Brahma  

Kumaris é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação pessoal e à renovação  

do mundo. Fundada na Índia em 1937, difundiu-se por mais de 110 países em todos os  

continentes, tendo um amplo impacto em muitos setores como uma ONG internacional”.  

Imagem 3 - Mestre Yogi Bhajan 

Meditação Kundalini Yoga - Harbhajan Singh Khalsa – 1929-1985 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: http://www.institutoterritoriodoser.com.br/o-kriya perdido-de-yogi-bhajan/ 

A Kundalini Yoga é uma ciência milenar sobre a arte de lidar com a expansão da  

consciência, acordando e fazendo subir a ENERGIA KUNDALINI pelo canal da espinha  

vertebral, atravessando e ativando os centros de energia denominados de chakras. Essa  

realização é feita misturando e unindo PRANA (energia cósmica) com APANA (energia de  

eliminação) gerando assim uma pressão que força a subida da kundalini através da coluna  

utilizando-se PRANAYAMAS (exercícios respiratórios), BHANDAS (contrações corporais),   
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KRYIAS (jogos completos de exercícios) e utilizando-se ASANAS (posturas),  

MUDRAS (gesticulação com mãos, dedos ou braços) e MANTRAS (palavras cantadas).  

 

Imagem 4 - Mestre Yogaananda  

Kriya Yoga - Mukunda Lal Ghosh - 1893- 1952.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: https://yogananda.org/pt/um-amado-mestre-mundial)  

Yogaananda é o criador da Técnica de Kriya Yoga: a Kriya é uma avançada  técnica 

Raja Yoga de pranayama (controle da energia vital) que reforça e revitaliza as  correntes sutis 

de energia vital (prana) na espinha dorsal e no cérebro. Os antigos videntes da  Índia (rishis) 

perceberam que o cérebro e a coluna vertebral constituem a árvore da vida.  Pelos sutis centros 

cerebrospinais de vida e consciência (chakras) flui a energia que dá vida a  todos os nervos, 

órgãos e tecidos do corpo. Os iogues descobriram que, movimentando  continuamente para 

cima e para baixo a corrente vital (prana) ao longo da coluna vertebral  com a técnica especial 

de Kriya Yoga, podemos acelerar enormemente nossa evolução  espiritual.  

Imagem 5 - Mestra Monja Coen  

Meditação Zazen - Cláudia Dias Baptista de Souza, nascida em São Paulo no ano de 1947 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  https://www.monjacoen.com.br/a-monja-coen)  

Cláudia Dias Baptista de Souza ou Monja Coen é a representado no Brasil atualmente  

da prática do Zazen, a qual consiste basicamente em sentar-se em uma posição confortável,  

com a coluna ereta, em períodos de até 40 minutos, intercalados com meditação andando  

(Kinhin). Durante esse tempo deve-se procurar observar os pensamentos e sensações que  

surgem, sem buscar reprimi-los, causá-los ou julgá-los. É tradicional o uso  de zafu e zabuton 

como almofadas, na qual o praticante fica sentado. Trazida do budismo  (Xaquiamuni Buda) e 

teve origem na china. Hoje a Monja Coen, mais de um milhão de  seguidores nas redes sociais, 

é autora de 08 livros e é uma palestrante super requisitada no  Brasil e no mundo. O que nos 

chama ao coração é sua forma simples e leve de tratar assuntos  complicados.  
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Imagem 6 - Mestre Swami Chinmayananda  

 Meditação Vocação Sagrada - Balakrishnan. 1916 – 1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.chinmayamission.com/who-we-are/swami chinmayananda/)  

Swami Chinmayananda foi responsável pela Meditação da Vocação ter sido  glorificada 

como a vocação mais sagrada.   

Ele dizia que apenas os humanos são capazes de o maior esforço, pelo qual eles podem  

apressar a sua própria evolução. Ao preparar-nos para a meditação, devemos primeiro adquirir  

a capacidade de olhar para dentro. Você deve aprender a ir sobre sua rotina diária e  

ininterruptamente observar a mente. Que seja um observador silencioso do funcionamento da  

sua vida interior e estimar os motivos, intenções e propósitos que estão por trás de seus  

pensamentos, palavras e ações."  

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 - Mestre Swami Bhajananda  

 Meditação Japa - Swami Bhajanananda. 

 
Fonte:http://ibgnews.com/2017/05/12/historical-evolution-india-treatcholastic-hunger-international-seminar-
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cum-exhibition-organized-r-k-mission-iit-kharagpur/historicalvolution-of-india-swami-bhajananda-ji-rk-

mission/ 
 
 

Para Swami Bhajananda, dizia que: “a meditação não é uma disciplina totalmente  

independente, mas um estágio em concentração comum a quase todos os caminhos espirituais.  

Em cada caminho, o aspirante começa com um grande número de pensamentos na mente.  Estes 

tornam-se gradualmente reduzidos, e o aspirante atinge um estágio em que há existe  apenas 

um pensamento na mente." Ele defende a técnica de Japa, suas formas e os aspectos  espirituais 

da constante repetição de um nome sagrado. Japa em sânscrito significa repetição e  a técnica 

japa consiste em repetir um mantra ou palavra sagrada. Os benefícios desse método  são: ajuda 

a acalmar a mente, aumenta a concentração, a produtividade, a energia e a alegria  de viver. 

Swami Bhajananandaji é o Secretário Assistente da Missão Ramakrishna Math e  Ramakrishna, 

Belur Math, Calcutá. Ele defende que a meditação com repetição de mantras ou nomes divinos 

é um dos melhores métodos, já que nos ajuda a manter a mente focada em um  só ponto, o 

mantra.   

 
 

Imagem 8 - Mestre Maharishi Vethathiri  

 Kundalini Yoga Simplificada - Vethathiri Maharishi. 1911–2006  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: https://vethathiri.edu.in/about-maharishi/ 
 

Para Vethathiri Maharishi, "a meditação é um método científico de melhorar a  

capacidade da mente. Ela corrige a mente em uma força magnética, melhorando a  capacidade 

de se concentrar. Esta é a chave para a autorrealização." Como técnica ele  criou a meditação 

simplificada do Kundalini Yoga. Vethathiri Maharishi alegou sintetizar  uma ciência completa 

da vida para o bem da humanidade através de: meditação simplificada  do Kundalini Yoga, 

exercícios físicos, Kaya Kalpa Yoga e introspecções. “Vethathiri se  esforçou para encontrar 

respostas para três perguntas: “O que é Deus?” “O que é a vida?”  “Por que a pobreza está no 

mundo?”. Foi autor de mais de 80 livros, escreveu mais de 3000  poemas e fundou cerca de 300 

escolas de yoga no mundo.  

 

Imagem 9. Mestre Osho  

 Meditação Ativa - Rajneesh Chandra Mohran Jain. 1931-1990 

https://vethathiri.edu.in/about-maharishi/
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Fonte: https://www.osho.com/pt/read/osho/osho-on-osho 

 

Rajneesh Chandra Mohran Jain, conhecido mundialmente como Osho dizia: “Somos  

deuses e deusas, apenas nos esquecemos disso”, Ele foi o criador da meditação ativa que tem  

o objetivo de acordar a energia vital adormecida dentro de nós. Com esta prática de  

movimentações corporais, como dança, respiração e emissão de sons que consequentemente  

liberam bloqueios, com esta movimentação intensa o estado meditativo é mais profundo no  

silencio interior. Ele criou estas técnicas ao observar que os ocidentais encontram um estado  

mental caótico ao sentarem-se para meditar. A meditação kundalini (em sânscrito quer dizer  

energia vital ou energia sexual) esta energia nos conecta a máxima energia da criatividade.  

“Com total dedicação, ele criou a Fundação Rajneesh. Basicamente, essa Fundação se tratava  

de um movimento considerado uma mistura de diversas tradições da Índia”. Mudou seu nome  

para Osho, que em japonês designa um alto sacerdote budista e até o final da sua vida terrestre  

teve cerca de 300 mil seguidores. Sua popularidade foi tão grande e tão controversa para as  

autoridades que teve que sair da índia por questões politicas e morar nos estados unidos,  

retornando para a índia após ter sido extraditado dos estados unidos, fazendo sua passagem  

cinco anos após seu retorno a índia. Deixou várias técnicas de meditação como por  exemplo, 

Kundalini, Dinâmica, Nadabrahma, Nataraj, Mandala, Chakra Sounds entre outras.  Sua maior 

missão era fazer o ser humano encontrar o amor - “Minha palavra para oração é  amor. Esqueça 

a palavra oração, substitua por amor”, pregava Osho”.  

 

Imagem 10 - Mestre Mikao Usui  

 Meditação Gasho - Mikao Usui. 1865-1926.  
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Fonte: https://reikiinmedicine.org/popular/mikao-usui-reiki-healing/ 

Dr. Mikao Usui, nascido no Japão tinha a prática da Meditação Gassho como sua base 

de vida. Ele foi Padre, professor, monge budista reitor da universidade em kyoto no Japão.  Foi 

o Redescobridor da Técnica Vibracional Reiki que era usada por Buda para curar. Hoje o  Reiki 

é uma terapia considerada a profissão do Futuro, pois promove a expansão da  consciência e 

comunicação direta e intima com nosso eu interior, por meio das práticas  propostas no método. 

Esta técnica nos faz despertar para a energia vital universal, chamada  também de kundalini, a 

energia da vida. Gassho significa “duas mãos que caminham juntas”.  É recomendável praticá-

la logo ao levantar ou antes de deitar, durante 15 a 20 minutos, todos  os dias. Em 1908, no 

Japão, Mikao decidiu empreender um período de jejum e meditação de  vinte e um dias, como 

faziam os antigos mestres, a fim de purificar-se para receber uma visão  que o esclarecesse. 

Deixou então o mosteiro, e retirou-se no Monte Kurama Yama (Kuryama,  Kurama), a 

montanha sagrada, localizada a aproximadamente 25km de Kyoto, levando os  Sutras 

encontrados por ele no Tibete e, apenas, um cantil de pele de cabra com água e vinte e  uma 

pedras que lhe serviram de calendário, lançando a cada dia uma pedra. Enquanto os dias  

passavam, Mikao, em absoluto jejum, sentado próximo a um pinheiro, ouvindo o som de um  

riacho, passou a meditar, orar, entoar cânticos, ler os Sutras e pedir ao Criador que lhe desse o  

discernimento necessário para o uso dos símbolos. O jejum e a meditação ampliaram as  

fronteiras de sua consciência, e na madrugada do vigésimo primeiro dia, Mikao teve uma  visão, 

onde vislumbrou uma intensa luz branca que o golpeou de frente, projetando-o para  fora do 

corpo e, sentindo a consciência profunda em comunicação com o seu “Eu” mental, ao  abrir 

totalmente sua consciência, pôde ele ver muitas luzes em formas de bolhas coloridas  contendo 

em seu interior, símbolos sagrados, e, através da comunicação que estava recebendo  , foi-lhe 

dada a compreensão dos significados e a utilização dos mesmos.   

 
Imagem 11 - Mestre Joel Goldsmith 

O Caminho Infinito - Joel Soloman Goldsmith. 1892-1964. 
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Fonte: http://casamystica.blogspot.com/2015/09/mestres-da-vida e-do-conhecimento-joel.html)  

Joel Soloman Goldsmith, foi o mais respeitado místico ocidental do século XX.  

Fundou, nos Estados Unidos, um movimento espiritual denominado O Caminho Infinito. Um  

grande difusor da meditação como uma poderosa técnica para despertar o ser humano para sua  

verdadeira natureza. Ele escreveu em seu livro a Quarta Dimensão da Vida: “existe um  Espírito 

em nós, uma Chispa divina que denominamos o Cristo, que nos eleva à Quarta  Dimensão da 

vida – a um estado de Consciência em que não mais vivemos pelos esforços  pessoais, pela 

sabedoria, pelo poder ou pela saúde pessoais – no qual somos investidos de um  Poder que nos 

vem de dentro do Reino de nosso próprio ser”. Joel escreveu 33 livros e sua  missão era fazer o 

homem deixar de ser humano até alcançar a espiritualidade plena.  

 

Imagem 12 - Mestre Dalai-Lama 

Meditação sem crenças-  - Lhamo Thondup – 1935 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://veja.abril.com.br/mundo/dalai-lama-e-internado-em-nova delhi-com-infeccao-pulmonar/) 
 
 
 
  

Conhecido como Dalai-lama, ele é o chefe de estado, líder espiritual do budismo  

tibetano. É o título de uma linhagem de líderes religiosos da escola Gelug do budismo  tibetano. 

Em se tratando de um monge e lama, é reconhecido por todas as escolas do budismo  tibetano. 

Grande difusor da Paz e da arte de meditar, uma das frases mais impactantes é: "Só  existem 

dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama  amanhã, 

portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver." Dalai  Lama é 
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autor do livro "Beyond Religion" ("Além da religião"), em que descreve como meditar, de modo 

independente de qualquer tradição espiritual. E afirma que “apesar de tudo,  a disciplina mental 

em si não exige nenhum compromisso de fé. Ela só requer um  reconhecimento de que 

desenvolver uma mente mais calma e clara é um esforço que vale a  pena, e uma compreensão 

de que fazer isso irá beneficiar tanto a própria pessoa quanto os  outros. A técnica de meditação 

sem crenças religiosas”.   

 

Imagem 13 - Mestre Buda Gotama  

Meditação Vipassana - Estátua representando Buda ca. 563 aC – ca 483 a.C feita em Sarnath, no século IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Sidarta_Gautama  
 
 

Buda Gautama foi o difusor da Meditação Vipassana significa “insight”, ver as coisas  

como elas realmente são. Tendo sido ensinada na Índia há 2500 anos por Gautama, o Buda, a  

Meditação Vipassana está ligada ao Budismo, sendo porém praticada por todos  

independentemente de crenças religiosas. Enquanto as práticas da Meditação variam de  

tradição em tradição, o princípio subjacente é a investigação e o entendimento dos fenômenos  

manifestados nos 5 agregados (skandhas), nomeados como apego à forma física (rūpa),  

sensações ou sentimentos (vedanā), percepção (saṃjñā, Pāli saññā), formações mentais  

(saṃskāra, Pāli saṅkhāra) e consciência (vijñāna, Pāli viññāṇa). Este processo é um caminho  

para a experiência da percepção direta; vipassanā.  

 

 

 

 

 

Imagem 14. Mestre Jesus 

 A Meditação do Eu Sou - Imagem meramente ilustrativa. 
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Fonte: Reencontro diário 05.06.2014.  http://www.liderdeouro.com.br/amorcristalino/reencontro  
diario/?fb_comment_id=592481230838183_69297967 

 

Na história cristã, mais precisamente na Bíblia ele aparece com nome de Jesus de  

Nazaré. Supõe-se que ele nasceu entre 7-2 na Judeia, Império Romano. Morte 30-33, seus 

progenitores são José e Maria, suas profissões: Carpinteiro, Profeta Itinerante e Rabino, (até 

aqui os dados históricos são da fonte wikipedia  online).   

Jesus de Nazaré foi um dos maiores ícones do cristianismo ocidental, também  

conhecido como Jesus de Belém, o maior mistério da humanidade cristã também é tido pelos  

cristãos como um mestre na arte de meditar.   

Considerado por milhões o grande divisor de águas da história dos cristãos. Na era que  

pregava a filosofia do “Dente por dente, olho por olho”, ele veio rasgar os véus e mostrar que  

há outras possibilidades. Sua missão foi mostrar o amor, o amor de palavras e ações. Muitos  

consideram-no como agente da paz enquanto outros o veem como um portal de  transformação. 

Acredito que ele veio nos despertar para a realidade de quem somos de  verdade. Ele dizia: 

“Vós sois deuses”. “Vós podereis fazer mais que a mim mesmo. Vá, e cure  os doentes”. Sempre 

que dizia algo colocava o Eu Sou no início da frase como por exemplo:  Eu Sou a ressurreição 

e a vida, Eu sou o caminho, Eu sou a Verdade, Eu sou a Vida. Eu sou a  água viva, Eu sou o 

salvador. Sabemos que a história conta que Jesus de Nazaré foi  crucificado, porém, ele era de 

um poder alquímico ilimitado e afirmava em seus discursos  “Ninguém vai ao pai se não por 

mim”, o que nos faz pensar em sua convicção de ele era filho  de Deus e portanto poderia tudo.   

Há alguns trechos na bíblia que mostram que Jesus também tinha o hábito  de Meditar e 

incentiva as pessoas a fazerem o mesmo. Vamos ver alguns exemplos:   

Em (Mateus 4:1-11) 4 “Jesus foi então conduzido pelo espírito ao ermo, para  ser 

tentado pelo Diabo”;   

No livro As Cartas de Cristo 2, na página 15 está escrito: “Eu me distanciei  por um 

instante da pressão das pessoas, indo as colinas rezar e meditar,  buscando recarregar 

minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte  e poderosa conexão com o 

Pai”;   

Em Cartas de Cristo 3, na página 04 está o relato de Jesus: “Quando o sol  brilhava, o 
céu estava limpo, azul claro e comecei a subir as colinas com  meus discípulos para 

meditar e orar”.  

Também em Cartas de Cristo 4, na página 19, Jesus diz: “Neste momento  talvez não 

saibam como fazê-lo, mas a meditação trará a suas mentes inspiração sobre a melhor 

forma de utilizar seus poderes de lideranças e seus  talentos para a felicidade de todos”.   

“Sua única limitação é a quantidade de tempo e energia que você está  disposto a 

meditar sobre sua FONTE DE SER, abrindo sua consciência humana para entrar 

dentro dELA e recebê-la em sua mente”. Jesus diz em  Cartas de Cristo 4 página 8.  

Em Cartas de Cristo 5, na página 3 Jesus diz: “Estou aqui para dizer que,  quando tiver 

purificado sua consciência dos grosseiros pensamentos e  sentimentos humanos, 

próprios do impulso do ego, e preservar na meditação e em uma elevação de 

consciência em direção ao UNIVERSAL, você começará a sentir o poder espiritual 

invadindo sua mente e finalmente todo o  seu corpo.”  

Ainda em Cartas de Cristo 5, na página 5 Jesus cita a importância da  meditação: 

“Diariamente a oração e a meditação sincera permitirão a você  alcançar a purificação 
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mental, e, gradualmente, a VERDADE e a COMPREENSÃO substituirão alguns 

mitos que foram tão importantes para  você algum dia”.  

 

 

E assim, são inúmeras evidências de que o Mestre Jesus meditava também e  nos instrui 

a fazer o mesmo para termos uma conexão mais ampla de quem nós somos e como  viver a sua 

“realidade”.  

A Meditação ganhou várias definições ao longo do tempo como conferimos,  várias 

metodologias e até hoje surgem técnicas e mais técnicas para fazer a conexão com a  essência 

que nós somos. São milhares de técnicas para nos transportar para fazer este  mergulho e assim 

como há inúmeras fragrâncias de perfumes sempre há uma essência em  cada frasco.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Podemos concluir então que os mestres apresentados nesta pesquisa  acreditavam em 

algo além da matéria. Que existe uma energia atômica a qual precede as  manifestações 

palpáveis no mundo físico em que vivemos. E que podemos nestes com a  Prática Meditativa ir 

a um lugar intrínseco onde nossas capacidades podem ser afloradas para  vivermos de uma 

forma mais equilibrada, ao tempo em que se pode realizar grandes feitos  para a humanidade 

de um ponto interno chamado mente.   

“Albert Einstein com a teoria do campo unificado, demonstrou a existência  de uma 

energia que é a força diretora de todas as coisas do Universo, a mesma energia que  ganhou 

nome de éter de Paracelso para os antigos Rosa-cruzes”. Einstein através de equações  

matemáticas, unificou a força gravitacional e a eletromagnética em uma relação que explica  

muito do que vemos ao nosso redor. Segundo ele, no nível desse plano energético (etérico), que 

os cientistas modernos chamam de hiperespaço, o tempo e o espaço não se manifestam da  

mesma maneira que no plano físico, onde só existem por serem originados dessa mesma  

energia. Ainda segundo ele, energia e matéria são manifestações diferentes dessa energia  

primordial. Essa energia chamada também de etérica é um ponto de liga subatômico, um meio  

que permite a metamorfose em contínuo movimento de partícula para onda e de onda para  

partícula. Einstein criou, assim, as bases científicas da hoje conhecida Física Quântica.  

O que esses brilhantes “Mestres” apresentados deixaram como legado não  foi somente 

a ideia de que existe uma energia invisível em movimento permeando os nossos  emaranhados 

neuronais, mais toda a vida no planeta. Um a um consciência unindo  consciência cada um no 

seu “tempo e espaço”, formando conexões em uma grande rede de  “mentes iluminadas.”  
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RESUMO 

A sombra é um arquétipo concebido pela psicologia simbólica de Jung, ocupa o espaço do mal, 

do lado obscuro da personalidade, sendo indispensável à dinâmica da individuação, pois 

abrange símbolos e atribuições essenciais à vida. Como a sombra retém sentimentos negativos, 

tal conteúdo é reprimido em prol do ego ideal, adaptado à vida em sociedade. Como é parte 

integrante da personalidade e por ser sombria é vista na figura do outro, sendo projetada 

inconscientemente em objetos, pessoas ou grupos. Entre os aspectos psicológicos ocultos na 

sombra do indivíduo, os temores e as incertezas não compreendidos recaem sobre os pares, uma 

vez que é entendida como uma ameaça, em função dos importantes contrassensos internos do 

Eu, de onde surge a agressividade. Com efeito, a sombra precisa ser trabalhada no homem em 

diversos aspectos, considerando a ética e o aperfeiçoamento social e civilizado. A psicologia 

junguiana traz a ideia do inconsciente coletivo, mediante os arquétipos sociais e suas 

manifestações, tal simbologia está presente no inconsciente coletivo de todas as nações e 

culturas, incluindo a sombra coletiva, e nesse ínterim, as redes sociais desvendam uma nova 

forma de se relacionar socialmente. Considerando-se tal contexto, esse estudo destaca a 

presente questão: como a sombra coletiva influencia nas relações sociais? Nesse sentido, como 

objetivo principal, estabeleceu-se analisar a sombra como parte da psique humana e suas 

manifestações sociais. Em relação aos objetivos específicos, ressaltam-se: compreender o papel 

da sombra no inconsciente coletivo, considerando sua construção; avaliar a sombra coletiva 

como dinâmica da personalidade, e seu efeito sobre as relações em sociedade; reconhecer como 

a psicologia analítica compreende as relações agressivas contemporâneas de bullying e 

homofobia. Desenvolveu-se uma revisão bibliográfica narrativa. Cabe compreender a sombra 

coletiva como parte integrante da sociedade, e suas manifestações, uma vez que é uma estrutura 

inconsciente e arquetípica inseparável do sujeito. 

Palavras-chave: Arquétipos. Inconsciente Coletivo. Projeção. Psicologia Analítica. Sombra 

Coletiva. 

  

ABSTRACT 

The shadow is an archetype conceived by Jung's symbolic psychology, occupies the space of 

evil, on the dark side of the personality, being indispensable to the dynamics of individuation, 

as it encompasses symbols and attributions essential to life. As the shadow retains negative 

feelings, such content is repressed in favor of the ideal ego, adapted to life in society. As it is 

an integral part of the personality and because it is dark it is seen in the figure of the other, being 

projected unconsciously on objects, people or groups. Among the psychological aspects hidden 

http://lattes.cnpq.br/4985780564812800
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in the individual's shadow, the fears and uncertainties that are not understood fall on peers, since 

it is understood as a threat, due to the important internal contradictions of the Self, from which 

the aggressiveness arises. Indeed, the shadow needs to be worked on man in several aspects, 

considering ethics and social and civilized improvement. Jungian psychology brings the idea 

of the collective unconscious, through social archetypes and their manifestations, such 

symbology is present in the collective unconscious of all nations and cultures, including the 

collective shadow, and in the meantime, social networks unveil a new way of relate socially. 

Considering this context, this study highlights the present question: how does the collective 

shadow influence social relations? In this sense, as a main objective, it was established to 

analyze the shadow as part of the human psyche and its social manifestations. Regarding 

specific objectives, the following stand out: understand the role of the shadow in the collective 

unconscious, considering its construction; evaluate the collective shadow as a personality 

dynamic, and its effect on relationships in society; recognize how analytical psychology 

understands the contemporary aggressive relationships of bullying and homophobia. A 

narrative bibliographic review was developed. It is necessary to understand the collective 

shadow as an integral part of society, and its manifestations, since it is an unconscious and 

archetypal structure inseparable from the subject. 

Keywords: Analytical Psychology. Archetypes. Collective Shadow. Collective Unconscious. 

Projection. 

  

INTRODUÇÃO 

  

A sombra é um conceito essencial na psicologia analítica, sendo projetada pela mente e 

mantendo aspectos obscuros de sua personalidade. Cabe salientar que a sombra não seria apenas 

o oposto direto do ego consciente, e o ego conflitua com a sombra na chamada ‘luta pela 

libertação’ (JUNG, 2016). A sombra agiria como um sistema que define aquilo que seria o eu 

e o que não seria, podendo ser afetado pelo que famílias e culturas diferentes entendem como 

pertencentes ao ou à sombra. Os sentimentos reprimidos pelo ego irão compor a sombra e 

integram o lado obscuro do homem, contendo a fração infantil, as neuroses e os talentos não 

trabalhados. Seria uma porção do inconsciente complementar ao ego, representado os atributos 

que a personalidade consciente não admite e, por isso, camufla. 

Conforme a psicologia junguiana, a sombra integra os aspectos reprimidos pela 

educação e cultura, a sombra é individual quando o sujeito reprime seus próprios conteúdos 

psíquicos; e a sombra coletiva é composta pela cultura social que reprime seus componentes. 

Os sentimentos reprimidos podem ser de ordem sexual ou instintiva, e sentimentos como a raiva 

ou a intolerância parecem florescer da sombra coletiva. As concepções junguianas admitem que 

a essência do homem abrange um arquétipo destrutivo, associado às psicopatias. Considerar a 

sombra coletiva é fundamental, não somente para a auto realização do indivíduo, mas para a 

mudança dos impulsos no espaço do grupo, as interrelações devem ser mantidas (JUNG, 

2012a). A sombra, consoante a psicologia analítica, reserva os fatores obscuros e vergonhosos 

da personalidade do indivíduo, não sendo simplesmente o inverso do ego, ou a consciência. A 

chamada ‘batalha pela libertação’ é simbólica, havendo um herói arquetípico e monstros 

maléficos, no dia a dia em grupo, o homem enxerga que seus pares assumem certas posturas, e 

passa a imitá-los para ser aceito, entregando-se a impulsos que não lhe pertencem. 
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A sombra pode assumir inúmeras configurações. Na atualidade, o trabalhador 

compulsivo parece ser uma adição, uma compulsão, que configura a sombra do trabalho. Tal 

ritmo não consegue se sustentar, metas inatingíveis e estilos de vida quer causam sofrimento ao 

trabalhador e sua família; deteriorando física e emocionalmente as relações. Zweig e Abrams 

(2008) enfatizam que enquanto a sombra individual é subjetiva, a sombra coletiva é objetiva, o 

próprio ‘mal’, a sombra coletiva não reage ao empenho moral, tornando o sujeito impotente 

frente a ela. Nesse sentido, as religiões e as ideologias podem ser um amparo psicológico. Para 

as populações primitivas, o mal era associado à noite, recheado de superstições sombrias. A 

sombra coletiva poderia ser massiva, ou seja, povos possuídos pela força maléfica, onde a 

pessoa ou grupo adapta-se psicologicamente a uma figura sem distinguir moralmente entre si e 

sua percepção da figura. Tratando-se da sombra coletiva, os indivíduos se identificariam com a 

ideologia ou o líder que manifesta os receios e fragilidades do grupo. 

Tal identificação assume, coletivamente, fanatismos, intolerâncias, bodes expiatórios e 

outras agressões. Se a minoria assume a projeção do que a sociedade rechaça, ativa-se o mal, 

como ocorreu no nazismo. Essas psicoses em massa podem alcançar dimensões inimagináveis, 

sendo que o mal coletivo pode desafiar a compreensão humana. Tais forças são erguidas na 

mente inconsciente dos sujeitos. Deve-se impedir a pueril inconsciência, cabe pensar o mal; 

pois regularmente ele reaviva. Negar o mal é uma conduta aprendida, pois desde sempre se 

experimenta o mal, seja direta, seja indiretamente, pelas ações dos outros ou pelos contos de 

fada. Há pessoas traumatizadas por experiências maléficas que não se recuperam, outras que 

foram doutrinadas e vivem com uma ideia estereotipada de bem e mal, enquanto o restante nega 

o mal, o que pode ser ainda pior. Miller (1990) afirma que a sombra coletiva não existiria, seria 

somente uma forma de negar o mal, como o oposto do bem. Porém, o mal é verdadeiro, 

alcançado, fazendo parte da essência do homem, produzindo mais mal. 

Em contrapartida, Zweig e Abrams (2008) entendem o mal como parte integrante e 

imutável na vida, para encarar o mal mundial, todos necessitariam responder individualmente 

pelo seu próprio mal. Cabe identificar a objetividade do arquétipo do mal e seu poder. A cada 

geração o mal parece ser mais amedrontador, e contemporaneamente existe uma potencialidade 

sem precedentes de destruir vidas. A sombra é capaz de ampliar o senso do eu e equilibrar a 

unilateralidade das ações conscientes e as inconsciências profundas. A partir do momento em 

que se assume uma relação adequada, o inconsciente deixa de ser um demônio, e passa a 

fornecer um encontro entre capacidades obscurecidas. Quando a sombra é trabalhada, pode-se 

aceitar a si próprio, desativando sentimentos negativos que causariam culpa e vergonha, 

reconhecendo projeções que minam os relacionamentos, e que, por conseguinte, evitariam a 

adição das sombras pessoais à dureza da sombra coletiva. 

Considerando-se tal contexto, esse estudo destaca a presente questão: como a sombra 

coletiva influência nas relações sociais? Nesse sentido, como objetivo principal, estabeleceu-se 

analisar a sombra como parte da psique humana e suas manifestações sociais. Em relação aos 

objetivos específicos, ressaltam-se: compreender o papel da sombra no inconsciente coletivo, 

considerando sua construção; avaliar a sombra coletiva como dinâmica da personalidade, e seu 

efeito sobre as relações em sociedade; reconhecer como a psicologia analítica compreende as 

relações agressivas contemporâneas de bullying e homofobia. 

A presente pesquisa foi estruturada da seguinte maneira: no primeiro capítulo, é realizada a 

introdução, com descrição sobre os objetivos gerais e específicos, justificativa, problema, 
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metodologia e demais questões introdutórias ao presente estudo; no segundo capítulo, a sombra 

coletiva; no terceiro capítulo, a projeção da sombra; no quarto capítulo, a manifestação da 

sombra coletiva na sociedade; no quinto capítulo é descrita a metodologia aplicada ao 

desenvolvimento da presente pesquisa; na última etapa, finalmente, são descritas as 

considerações finais, onde são abordadas as conclusões sobre o presente estudo. 

   

A SOMBRA COLETIVA 

  

A ciência psicológica trabalha com os fenômenos conscientes e inconscientes, Carl 

Gustav Jung (1875-1961) propôs a psicologia analítica considerando duas etapas inconscientes: 

a pessoal, que mantém memórias reprimidas da consciência; e o inconsciente coletivo, dotado 

de arquétipos, onde a sombra é um deles, apresentando um conteúdo constituído pela cultura 

local. Os arquétipos configuram o que se entende por inconsciente coletivo, seriam o 

equivalente a núcleos instintivos que são transmitidos a cada geração, de modo psicológico, 

compondo os padrões de comportamento humano. Entre todos os arquétipos, a sombra 

configura-se na psique humana, conforme Jung, determinando os sentimentos temidos pelo 

homem, tudo aquilo que não é aceito em si mesmo, fazendo alusão à faceta da personalidade 

que é suspensa pelo ego ideal. A sombra se constitui naturalmente, na forma de símbolos pueris, 

elaborando o ego ainda em produção, podendo se manifestar de vários modos, de acordo com 

a pessoa, em atitudes agressivas, na forma de sonhos ou fantasias. Conforme Zweig e Wolf 

(2000) as projeções da sombra seriam camadas justapostas, onde a sombra individual aloja-se 

nas demais sombras, a familiar, a cultural e a coletiva.  

Byington (2008) destaca que a sombra é condição significativa no processo de 

individuação, na união com o eu. A elaboração do ideal do ego ocorreria a contar de padrões 

sociais que completam o ego ou a personalidade consciente, constituídos pela intervenção 

cultural, familiar, coletiva e ou institucional (ZWEIG; ABRAMS, 2008). 

De fato, o ego e a sombra são elaborados conjuntamente, a partir das mesmas vivências, 

destarte algumas pessoas vivam a personalidade sombria. Os criminosos poderiam ter sido 

pessoas possuídas por esse arquétipo, experimentando-o constantemente. A sombra, ainda, 

poderia ser entendida como uma vivência arquetípica do ‘outro’, esse outro é continuadamente 

propenso a falhar, capaz de atos maléficos. Quando se projeta a sombra no outro, é uma tentativa 

de banimento, mesmo que de modo inconsciente. Tal projeção da sombra pode ser individual 

ou coletiva, mediante a pessoalização do mal, como a figura do demônio ou do irmão mau, já 

tendo sido tratado em diversas obras. Quando se projeta a sombra, não se pode mais diferenciar 

a realidade do outro e seus próprios traumas e complexos, os fatos das fantasias, o outro de si 

mesmo. 

A sombra pessoal faz alusão à ideia freudiana de inconsciente, sendo composta por 

simbolismos e impulsos reprimidos individualmente. A sombra familiar contrafaz intensamente 

o eu abafado pueril, de maneira especial quando a família não apreende os fatores obscuros 

(ZWEIG; ABRAMS, 2008). A sombra é uma camada pessoal, diferenciada do inconsciente 

coletivo, o qual apresenta constituintes impessoais, coletivos e formados por fatores herdados 

(JUNG, 2015). 

Quando o sujeito supera sua função social, sua persona, a qual trabalha para defender o 

próprio indivíduo, este se depara com sua faceta obscura, sua sombra. A sombra compõe a 
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personalidade individual e integra o que não é aceito, o que é desprezível, o que deve ser 

reprimido e projetado sobre os demais. Apesar de a sombra ser uma série de elementos distintos, 

como fragilidades, infantilidades, traumas, maldades em geral, pode ainda apresentar alguns 

aspectos positivos, os quais Jung (2012b) denomina como atributos não elaborados por motivos 

externos ou carência de energia para desenvolvê-los. É fato que o homem carrega seu passado, 

ou seja, sua condição primitiva e rasa, instintiva, a qual só pode ser superada com grande 

empenho. 

Quando se afirma que a sombra é o que compõe a personalidade individual, parece que 

é constituída por aspectos ruins, mas podem existir virtudes ignoradas ou não desenvolvidas. 

Essa porção inferior, pessoal ou coletiva, não coadunam com o estilo de vida, devendo ser 

mantida de forma inconsciente. Jung (2006) defende que a sombra encarna aquilo que a pessoa 

desconhece ou não admite, carrega a culpa e remonta aos ancestrais históricos. 

Não raro surgem notícias aterrorizantes, em todo o mundo, sombras coletivas da 

maldade do homem. Na chamada aldeia global, a maior parte das pessoas vive a faceta social 

de sua existência, enquanto outras, rejeitadas pelos pares, sofrem as projeções, a sombra 

coletiva assume formatos de racismo, de bodes expiatórios, de inimigos. Historicamente os 

contos de fada, preparavam as crianças para os destinos adultos, mostravam o lado da maldade; 

porém, tem se notado um empenho em modificar tais estórias, a fim de manter protegidos os 

jovens, embora possam não mais prepará-los para enfrentar o mal futuro, que certamente 

encontrarão (ZWEIG; ABRAMS, 2008). 

Uma outra faceta da sombra coletiva é a sombra familiar, a qual admite tudo aquilo que 

a família rejeita, conscientemente, incluindo casamentos com pessoas de outra religião ou do 

mesmo sexo, assim como a violência doméstica. Sob uma perspectiva antropológica e 

sociobiológica, a maldade do homem resulta da brutalidade animal controlada. Com efeito, o 

pensamento grego moldou a sociedade, e a sombra se mantém como uma carga do 

autoconhecimento, simbolizada pela religião que compensava seus estilos de vida mundanos. 

Bracco (2012) salienta que os bodes expiatórios satisfazem os grupos, haja vista filmes e 

programas de cunho sensacionalista que atraem grandes públicos. Discursos de ódio inflamam 

as populações a identificar algozes, aos quais se atribuem as cargas próprias não aceitas. 

 

Ele é o acumulador do benefício geral. É o monstro ávido pelos vorazes direitos do 

´meu e para mim´. A ruína que atrai para si é descrita na mitologia e nos contos de 

fadas como generalizada, alcançando todo o seu domínio. Esse domínio pode não ir 

além de sua casa, de sua própria psique torturada ou das vidas que ele destrói com o 

toque de sua amizade ou assistência, mas também pode atingir toda a sua civilização. 

(CAMPBELL, 2007, p. 25).  
 

Jung estabelece que o inconsciente é formado pelo inconsciente individual, com 

memórias perdidas e reprimidas, e o inconsciente coletivo, com conteúdos arquetípicos, e a 

sombra é atribuída à esfera coletiva, cultural, podendo ser identificada na agressão, guerra e 

criminalidade. Zweig e Wolf (2000) entendem que a sombra funcionaria como camadas 

sobrepostas, onde a sombra individual se abriga na sombra familiar, essa na sombra cultural, e 

essa na sombra coletiva. Byington (2008) defende que o conhecimento da sombra compõe a 

individuação, o encontro com o eu, e nesse sentido, a sombra familiar influencia o eu reprimido 
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infantil. Ambas as sombras se conectam, isto é, em cada sujeito a sombra coletiva abrange o 

que não é cabível na cultura, essa sombra seria a face obscura do ideal coletivo. 

Para Whitmont (2009), o ego é desenvolvido sobre o estímulo do bem e a coerção do 

mal, confirmado por tabus sociais, acolhendo as pressões sociais e a persona. Os prismas 

individuais que não convergem com os valores da persona e da cultura não são incorporados 

conscientemente à autoimagem do ego, sendo reprimidos, passando a ser negativos. Em suma, 

a repressão redime as propriedades da consciência do ego, apesar de não as suprimir, ou impedi-

las de trabalhar, apenas são conservadas como dinâmicas livres. 

 

A PROJEÇÃO DA SOMBRA 

  

A sombra se forma por uma série de atributos culturais e sociais vigentes, podendo ser 

alterados conforme o período, o conhecimento da sombra é crucial ao autoconhecimento, e essa 

percepção das facetas obscuras pode ser árdua, exigindo do ego a admissão de verdades 

inconvenientes à consciência, gerando resistência (JUNG, 2012a). Zweig e Abrams (2008) 

assinalam que as projeções da sombra na sociedade são observadas pelos eventos de violências 

e agressões contra pessoas e grupos, onde as ações que a sociedade reprova são admitidas por 

grupos que passam a ser alvo das projeções grupais. 

A sombra reporta-se ao inconsciente individual, sendo uma parte de essência particular, 

constituindo “[...] aquisições derivadas da vida individual e em parte por fatores psicológicos” 

(JUNG, 2015, p. 11), integra a personalidade e se distingue do chamado inconsciente coletivo, 

o qual apresenta fatores impessoais, coletivos, elaborado a partir de elementos herdados ou 

arquétipos. Com efeito, compreender mais profundamente a sociedade e a pessoa permite 

identificar que diversos atributos humanos universais seriam, realmente, resultado de 

momentos históricos. Jung considera a sombra como uma parcela da psique, entendida como 

algo social, derivado dos vínculos experimentados pelos indivíduos ao longo das gerações 

(VIANA, 2002). Isto posto, os componentes da biologia são verdadeiros e têm efeito sobre o 

espaço psíquico do sujeito, assim como os sociais. O ser humano seria um sujeito 

biopsicossocial, de onde advém sua complexidade. 

Nessa senda, embora as projeções assumirem o formato de entraves ao 

autodesenvolvimento e conflitos sociais, parece existir uma disposição de hipervalorizar a 

racionalidade, o que parece direcionar o sujeito a trilhar o caminho oposto ao 

autoconhecimento. A contemporaneidade exige a competição externa, “[...] mesmo que já 

tenham alcançado a maturidade profissional, os indivíduos continuam a sofrer pressões pelo 

desempenho excelente” (MOTTA; PAULA, 2005, p. 26). Os autores ainda salientam que a 

persona, isto é, a máscara do indivíduo ideal, buscando afirmar seu ego, termina por limitar o 

contato mais significativo com o si próprio. Resta evidente que alguém que não esteja 

constantemente sendo pressionado, seja externa, seja internamente, pode ser mais profícuo, 

exigir racionalidade permanente restringe a percepção de si e do mundo, levando as pessoas a 

projetar no outro o que é ignorado por eles. 

O arquétipo da persona seria um modelo complexo de interrelações determinado entre 

a consciência individual e a sociedade, uma ‘máscara’ que surte certos efeitos em relação aos 

demais e camufla a essência do sujeito (SILVEIRA, 2008). Tal termo é usado na psicologia 

junguiana de forma a pessoalizar o arquétipo que representa uma personagem, uma categoria 
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de pessoa, não necessariamente verdadeira. Tal ‘fachada’ permite que o sujeito se sinta aceito, 

equivaleria ao arquétipo da conformidade, assumindo diferentes personas para diferentes 

condições sociais, apesar de todas constituírem sua persona. A conformidade continuamente 

está presente na vida em sociedade, embora antes de Jung, nunca tenha sido sugerida como a 

expressão de um arquétipo inato. A sombra extrapola as fronteiras pessoais e expande-se para 

a sombra coletiva, onde pode-se observar sujeitos civilizados que quando em conjunto adotam 

condutas muito inferiores, assumindo comportamentos preconceituosos, fabricando bodes 

expiatórios, com sede de sangue e destruição. 

As figuras demoníacas denotam conteúdos derivados de projeções do inconsciente 

coletivo, já que os demônios não seriam memórias individuais, conquanto o homem 

experimente a psique coletiva consagrada mediante o inconsciente, é esperado viver em um 

ambiente com demônios, pois, mesmo antes do homem, essas figuras já estariam presentes. 

Porém, como conteúdo do inconsciente coletivo, se depara com a psique individual e diferencia-

se da mesma. Desde o iluminismo, passou-se a denegar a realidade mística transformando-os 

em projeções humanas; basicamente os deuses deixaram de existir, porém seu papel psíquico 

foi mantido, reprimido inconscientemente. Desvalorizar essa relevante função espiritual 

repercute na psicologia do sujeito, e a energia inconsciente se consolida, ou seja, quando a 

racionalidade do estilo de vida moderno rechaça a irracionalidade para o inconsciente, seus 

efeitos podem ser devastadores, não podendo ser tratado, por ser imperceptível (JUNG, 2011). 

O trickster é um dos arquétipos analisados por Jung, mediante o qual pode-se identificar 

eventos rotineiros, “[...] acerca do acontecimento anímico inconsciente e nada menos do que 

alegorias de processos físicos. Tais alegorias seriam um jogo ocioso de um intelecto não 

científico.” (JUNG, 2012a, p. 156). Com efeito, o mito representaria a vida anímica de uma 

civilização, atravessaria o tempo com nomes distintos. O trickster seria um arquétipo da sombra 

coletiva, reunindo os traços inferiores de caráter. 

No que se refere à mitologia, a figura do trickster não se apresenta somente como um 

ser antropomórfico trapaceiro, admite uma certa ingenuidade, essa figura apresentaria 

disposições contrárias ao inconsciente, mostrando uma personalidade secundária inferior e 

infantilizada, similar às entidades manifestadas em encontros espíritas, basicamente uma 

sombra. Em festas populares é comum imagens correspondentes à sombra coletiva, que se 

evidencia nas sombras pessoais, ou seja, a sombra individual seria derivada das figuras coletivas 

numinosas. A decomposição desta figura, sob o efeito civilizatório, a torna mais difícil de ser 

reconhecida, seu cerne se pessoaliza, passando a ser objeto subjetivo. Estudiosos defendem que 

o trickster manteve sua forma derivada da sombra, o que indica uma consciência mais antiga. 

Quando essa consciência se tornou mais elevada, observa os inferiores com desprezo, tal 

hierarquia cria e mantém uma certa conexão com a psique do espectador, mesmo sem ser 

reconhecida como seu reflexo. Essa figura mantém uma consciência subjetiva, sendo uma 

personalidade independente, o trickster seria a própria sombra coletiva, uma mistura de várias 

características inferiores de caráter. Haja vista que a sombra pessoal é um elemento presente na 

personalidade, a figura coletiva é criada de novo a contar dela, embora nem sempre de maneira 

mítica (JUNG, 2014). 

Cabe destacar que a sombra individual se encontra presente na personalidade, e a 

coletiva é criada de novo a partir dela, podendo ser projetada para outros grupos ou povos 

(JUNG, 2014). O trickster corresponderia à primeira etapa do mito heroico, seria a forma mais 
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primitiva da consciência, sendo subjugado por seus desejos e agindo de forma maquiavélica 

para satisfazê-los. Prega peças, parte divertidas, parte maléficas, essa dualidade o aproxima da 

figura salvadora. 

O estágio inicial e rudimentar na evolução do mito do herói em que o personagem é 

instintivo, desinibido e, por vezes, infantil. [...] a forma de evolução criadora começa, 

evidentemente, numa escala de existência pré-consciente, infantil ou animal. A 

ascensão do ego ao estado de ação consciente efetiva torna-se clara no mito do 

verdadeiro herói da cultura. (HENDERSON, 2016, p. 165). 

  Um paralelismo evidente se dá com a mitologia de um herói, a batalha do herói contra 

a besta, ou os conteúdos inconscientes, inclui que este seja devorado pela fera, em seu interior, 

o herói o mata. Após sua morte, o herói renasce, em uma função claramente transcendente, não 

raro com os demais humanos vítimas do monstro. Quando restabelecida a função anterior, o 

inconsciente deixa de dominar; o mito manifesta, de modo figurativo, o inconsciente coletivo 

negativo, uma entidade perigosa e maléfica. O sonho é um elemento da psicologia junguiana, e 

cabe perceber a forma pela qual as figuras são inseridas nele, e ao contrário da proposta 

freudiana, Jung entendia que o sonho seria precisamente o que deveria ser, isto é, quando 

surgem figuras negativas, o sentido seria negativo. Jung (2011) desaconselha perspectivas 

antropomórficas ao sonho, esse não estaria impregnado por intenção, seria um mero conteúdo, 

não um aviso inteligível. Não raro, em certas situações estressantes, o inconsciente irrompe. O 

autor salienta que o inconsciente não necessita desempenhar uma função negativa, destacando 

sonhos estéticos, juvenis e sensíveis. 

Jung (1998, p. 145) destaca que a “[...] projeção é um mecanismo psicológico geral que 

carrega conteúdos subjetivos de toda espécie sobre o objeto”, ou seja, uma resposta 

inconsciente que leva o indivíduo a perceber nos outros suas características reprimidas ou 

desconhecidas. Quando se empenha em exteriorizá-las, alude a emoções descomedidas, isto é, 

ao reagir desproporcionalmente a uma certa característica ou ação de outra pessoa, é possível 

que tal reação seja uma manifestação de sua sombra. Outras manifestações da sombra incluem 

os sonhos, as fantasias, os lapsos e as piadas. Por sua vez, a sombra coletiva emerge do mesmo 

modo que a pessoal, uma vez que as coletividades mostram uma tendência a assumir certos 

ideais do eu, e a repressão daquilo que não se encaixa nos modelos sociais produz as sombras 

familiares, sociais, populacionais. Esse processo explicaria o porquê de as minorias, seja raciais, 

religiosas, econômicas ou ideológicas, sejam vítimas de projeções coletivas com conotação 

negativa, transformando-se em bodes expiatórios ou párias sociais. 

Em contrapartida, von Franz (2010) destaca que a expressão ‘mística’ significa segredo, 

o silêncio protegeria os conteúdos inconscientes da intolerância coletiva, seja interna, seja 

externa. Tal intolerância banaliza ou racionaliza o fenômeno, colidindo com a sombra coletiva. 

Para Jung (1998), o racionalismo complementa a superstição, conforme a visão de que a sombra 

se fortifica conforme seja maior a fonte de luz, ou seja, conquanto mais racional seja a 

consciência, mais vívido é o mundo fantasioso inconsciente. Para Jung (2012a) as projeções 

não derivariam de conteúdos inconscientes, essas se articulariam com a sombra, com o lado 

obscuro da personalidade humana. 
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A MANIFESTAÇÃO DA SOMBRA COLETIVA NA SOCIEDADE 

  

O homem é um ser social, necessita manter relações com seus pares, o condicionamento 

social e o biológico parecem ter significados equivalentes. O corpo social funcionaria como 

uma população autônoma, em certo sentido, caracterizada por uma estrutura interior e uma 

cultura própria. Todos que pertencem ao corpo social devem obedecer a certas regras, que 

tentam regular a atividade humana, lhe dando sentido. Sociologicamente, os comportamentos 

desviantes de tais normas são inibidos de variadas formas, incluindo o crime, este é um dos 

fenômenos mais amplos, abrangendo qualquer desvio das promessas em vigor no sistema social 

como um todo. O efeito sociológico do comportamento desviante não se concentra somente na 

razão pela qual os sujeitos burlam os regramentos, mas também no modo pelo qual os atributos 

dos sistemas sociais criam modelos. Tanto a psicologia como a sociologia buscam compreender 

o homem como um indivíduo em sociedade, protagonista de sua trajetória, tanto subjetiva como 

social. Quando se avalia um criminoso, ambas as ciências o analisam sob a ótica humana, e não 

a de uma criatura criminosa. Jung (2012a) defende a existência de diversos arquétipos, embora 

alguns deles sejam mais observáveis e influenciadores do eu, como é o caso da sombra. 

A sombra seria uma questão de cunho moral, desafiando a personalidade do eu, desde 

que não é possível se conscientizar de tal realidade sem um empenho moral expressivo. Se 

refere Silveira (2008) ao fato de o conteúdo da sombra incluir características negativas, e o 

conceito de sombra não seria apenas uma ponderação conceitual, corresponderia às vivências 

que dependem dos sujeitos e seus impactos são percebidos na vida individual. 

No mundo contemporâneo, as redes sociais são conjuntos de atores sociais interligados 

pela internet, relacionando-se e criando vínculos sociais, adaptando as estruturas de interação. 

O fato de tais relações serem à distância, permite a representação do ator social, e não da pessoa 

(RECUERO, 2014). Essas redes seriam ambientes de interação, que expressam subsídios de 

sua personalidade, tal representação ocorre via perfis, espaços públicos revividos e 

transformados pelo eu virtual. Entre as redes sociais, o Instagram® usa imagens e vídeos em 

status de 24 horas, onde resta evidente a manifestação da persona do sujeito. Quando o sujeito 

produz seu conteúdo ou escreve sua história se distancia da realidade e manipula os eventos. 

Silva (2012) ainda reconhece que os arquétipos e modelos junguianos são consolidados em tais 

ambientes. 

A persona, basicamente, se dispõe a contentar os demais, fomenta a aceitação 

necessária. Haja vista a função dos influenciadores digitais, profissionais que usam as redes 

sociais de forma a vender produtos e serviços aos seguidores. Cabe destacar que os 

influenciadores quando não mantém a sua persona, se tornam alvo de julgamentos e 

cerceamentos. Tal desconstrução da persona é célere e arrasadora, o produtor de conteúdo 

termina por ser criticado pela sua própria criação: sua persona, não sua realidade (OLIVEIRA, 

2019). 

Em casos de bullying, a conexão entre quem agride e o agredido expressa certos 

atributos dessa associação, pois ambos estão projetados. Tal conexão é inconsciente, quem 

agride não pode ter empatia pela vítima, haja vista que com sua atitude agressiva nega sua 

condição de vítima projetada no outro. Em contrapartida, a vítima se identifica com essa função, 

e a agressividade relaciona-se à sua sombra, projetada em quem produz o bullying. Outra 

projeção violenta na sociedade é a homofobia, essa pode ser entendida como o medo de assumir 
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que as ações do outro são suas, gerando projeções no outro, criando reações agressivas contra 

o outro e contra si próprio, pois seria a sua sombra. Baron e Serbena (2015) afirma que à medida 

que aumenta a negação de partes de si próprio, maior será a agressividade resultante. Nesse 

caso, poderia ser a homofobia resultante do medo do heterossexual sentir desejo por outros do 

mesmo sexo, reprovando tais sentimentos no outro. No mesmo sentido, existe a necessidade de 

integrar esse arquétipo para desenvolver a personalidade do homem. Walker (1994) ainda 

assevera que afora os reflexos negativos da projeção, existe ainda um atraso na elaboração 

interna, isto é, na projeção, o sujeito se aparta da individuação. 

Isto posto, cabe identificar a irracionalidade como uma função psíquica indispensável, 

quando presentes como realidades psíquicas. O inconsciente coletivo seria uma manifestação 

do mundo, sedimentando a experiência. Os arquétipos seriam reflexos de eventos psíquicos, 

atributos que se avultam em meio às demais experiências. Essa transferência de figuras 

arquetípicas seria, assim, repassada entre gerações, haja vista serem reproduções ilustrativas de 

fenômenos físicos. Quando uma pessoa projeta o demônio em outra, algo permitiu tal imagem, 

embora não precise ser real, mas seja inconciliável com quem projetou tal figuração. Cabe 

salientar que nem o sujeito que projetou tal demônio, o é, apesar de existir um certo 

reconhecimento de uma fração diabólica nela própria. Essa projeção as afasta, esse demônio 

seria uma variação arquetípica da sombra, ou seja, das questões obscuras (WHITMONT, 2009). 

O conflito entre a sombra e a persona, fórmulas de um encontro entre forças antagônicas, detona 

conteúdos enrustidos e temidos na sombra e os apresentáveis na persona, pois coadunariam 

com o que a sociedade espera. Aqui, surge o sujeito em evolução, porque se confronta com sua 

sombra, ou por distingui-la, pode recolher as projeções. 

O medo é um conteúdo do inconsciente coletivo, conquanto o inconsciente coletivo 

permanecer aderido à psique pessoal, não haverá evolução. Por isso, as figuras simbólicas 

bestiais apontam para o suprapessoal, uma vez que os conteúdos coletivos não seriam apenas 

resquícios de funções humanas, mas ainda de funções animais, que perduraram por um tempo 

muito superior. Ao conceber figuras inconscientes como funções psíquicas coletivas não se 

contradiz a consciência intelectual, seria racionalmente possível. Assim, haveria a chance de 

trabalhar com os resíduos históricos antropológicos, permitindo ser transposto o limite anterior, 

em uma função transcendente (JUNG, 2011). 

Zweig e Abrams (2008) destacam os constantes relatos de exploração por parte de gurus 

e mestres espirituais, onde tradições do oriente são adaptadas e retiradas de contexto, 

permitindo que as vítimas projetem guias em sujeitos que não podem exercer tal papel. Uma 

vez imbuídos de poder, tais falsos mestres não percebem suas sombras, do mesmo modo que 

seus seguidores. Seguindo o materialismo, entendem que Deus obedeceria a vontade do ego. O 

sofrimento poderia se suportado pelo sujeito, quando esse entende haver significado para tal, 

se admite ser obra do acaso, não existiria sentido. 

Del Picchia (2014) analisou a obra cinematográfica ‘Além da Vida’ e observou as 

manifestações da sombra individual e coletiva. A religiosidade permeia o filme, a negação em 

encarar o lado sombrio da vida e o medo inconsciente poderia ser a sombra moderna, onde a 

integração pessoal e coletiva não derivam da razão, da tecnologia ou esoterismos, e sim pela 

revelação e revalidação do mundo interior. 

A projeção da sombra pode ser manifesta metaforicamente por mitos, estórias e lendas. 

Von Franz (1999) destaca que os melhores indicativos de dinâmicas arquetípicas seriam os 
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contos de fada, uma expressão evidente de arquétipos e de processos psíquicos do inconsciente 

coletivo. Contemporaneamente, os contos de fada foram substituídos pelos filmes e séries, 

mantendo a mesma função. Os contos de fada seriam a mais pura manifestação do inconsciente 

coletivo, haja vista que nessas histórias, os elementos do indivíduo e da cultura são reduzidos, 

permitindo uma reprodução das estruturas e construções simbólicas que atingem a sensibilidade 

do homem. Cabe salientar que as figuras arquetípicas são impregnadas pela cultura, e sua 

compreensão são reflexo desta. 

Em um conto de fadas, o espectador se espelha no personagem. Como a sombra pode 

ser projetada coletivamente, a culpa é dirigida ao outro, obtendo a motivação e o indulto 

(WHITMONT, 2009). A sombra social elege seus alvos projetando a função inimiga, a qual 

deve ser combatida, resta evidente a função da sombra coletiva em perseguições motivadas por 

raça ou religião. Os bodes expiatórios seriam os mensageiros de condutas vergonhosas à 

sociedade, sentindo a culpa por questões que extrapolam sua fração particular da sombra. 

Assim, o mundo pode ser um ambiente propício para se expressar a sombra coletiva, a maldade 

de grupos é uma manifestação de tal sombra coletiva. Parece haver uma certa contaminação, 

quando as pessoas estão em grupos, populações podem ser afetadas pelo poder arquetípico do 

participation mystique. Nessa dinâmica, existe uma identificação da pessoa com a ideia. Nesse 

sentido, a homofobia seria a expressão do temor do feminino, Whitmont (2009) alerta que esse 

medo seria derivado da masculinização mundial, que reprime a mulher na sociedade. 

Castañeda (2007) entende a agressão aos homossexuais como um problema de quem 

agride em identificar as expressões não masculinas, seria a homofobia uma forma de se 

considerar seguro da homossexualidade. 

As civilizações mantêm sua própria sombra, e a sombra coletiva pode ser especialmente 

maléfica, já que um integrante suporta o outro na ignorância por ocasião de guerras ou disputas. 

Poder-se-ia afirmar que a sombra coletiva surge em grupos, onde algumas características 

crescem subitamente em grupos maiores. Quando sentimentos só são percebidos em grupos, é 

um forte indício de ser derivado da sombra coletiva. A crueldade coletiva pode, também, ser 

personalizada nos modelos religiosos pelo demônio, esse personificaria a sombra coletiva. Em 

contrapartida, não obstante seria correto asseverar que demônios coletivos afetam o indivíduo 

que se identifica com eles. Isto posto, se a sombra individual não está integrada, a sombra 

coletiva pode tomar posse. Basicamente, a sombra coletiva seria o somatório de todas as 

sombras pessoais, dentro do grupo não haveria desconforto, todos os pontos negativos não são 

percebidos como tal (VON FRANZ, 2002). 

Os contos de fada não se destinavam, originalmente, às crianças, e sim aos adultos menos 

abastados, como uma forma de sabedoria popular, sendo afetados pela civilização de origem, 

embora de forma menos evidente da que ocorre com os mitos. Basicamente, o mesmo poderia 

ser assumido quanto ao homem, algumas estruturas psicológicas fundamentais são da espécie 

e as mais evidentes em certos grupos. A sombra em contos de fada foca na sombra coletiva, ou 

seja, apenas as estruturas gerais são refletidas nos contos, afetadas pelas civilizações de onde 

sora criados (VON FRANZ, 2017). 

A sombra individual seria a faceta inconsciente mais próxima da consciência, seria 

construída por forças da sombra coletiva que conforma os valores morais e a sombra familiar, 

que protege o sujeito. Para Zweig e Wolf (2000), os pecados podem ser repassados de várias 

formas, como quando o marido deprecia sua esposa perante os filhos, que, consequentemente, 
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desvalorizam-na, amoldando-se ao adulto com mais poder, inconscientemente, os filhos 

absorvem tal sexismo, vinculando à sombra coletiva; embora amem sua mãe e se identifiquem 

com a reação dela. Assim, eles próprios são humilhados, e simultaneamente reproduzem o 

comportamento produtor da vergonha. 

O bem e o mal não deveriam ser entendidos como antagonistas completos, o bem não 

seria um imperativo categórico, conquanto o mal não seria integralmente impedido. Reconhecer 

a realidade do mal relativiza o bem e o próprio mal, transformando cada um em uma parte de 

um completo antagônico. Ambos os conceitos se enrobustecem pela aceitação da sombra, 

possibilitando avançar sobre os atributos maléficos e potencialmente benéficos. A sombra seria 

uma questão de cunho moral que provoca a personalidade do eu, afora ser intrigante. O bem e 

o mal representariam julgamentos, conforme as regras tradicionalmente aceitas como corretas 

e adequadas, ou seja, na decisão ética subjetiva (ZWEIG; ABRAMS, 2008). 

Embora universal, o arquétipo da sombra produz seus conteúdos em um contexto 

cultural, isto é, social. E conforme essa sociedade, o crime é uma sombra, devendo ser 

eliminada, um desvio do caminho correto que o homem deveria seguir. Quando se extingue o 

crime se extingue a alma e a imperfeição, embora o crime não seja cometido sem o agente que 

o comete; e nesse sentido, o criminoso é o que o restante da sociedade rejeita, e entende que 

deve ser banido (ZWEIG & WOLF, 2000). Nessa figura criminosa todas as falhas são 

projetadas, todo o lado sombrio é destinado a esses párias e devem ser odiados e temidos, sem 

serem merecedores de tolerância e generosidade. Consoante Jung (2012a), as projeções não são 

identificadas, não seriam percebidas nem por quem projeta, nem por quem assiste. Deve haver 

um empenho moral para que seja reconhecida como tal, e isso excede as fronteiras comuns. As 

características da sombra são reconhecidas como elementos da personalidade, embora seu 

motivo nasça em outra origem, ou seja, uma pessoa pode identificar atributos maus em sua 

essência, porém se confrontar com a maldade traz consequências perturbadoras. Destarte, é 

mais vantajoso crer que existem agentes maléficos que desviam o bem social, e quando estes 

são identificados podem ser mantidos em espaços específicos. 

Certos sistemas permitem que políticas de segurança mantivessem um maior controle 

sobre os delinquentes, incluindo a privação de liberdade e o banimento de classes sociais 

potencialmente perigosas, de modo que os espaços ocupados por elas poderiam ser atacados a 

qualquer momento e sem pretexto definido, uma vez que no imaginário popular o perigo é 

iminente, não sendo esses sujeitos merecedores de direitos fundamentais. A identificação destes 

como bestas maléficas e perigosas compõe o importante empreendimento social 

(GONÇALVES; BRANDÃO, 2018). É mister salientar que o crime não está associado à 

pobreza, embora possa estar, políticos e pessoas abastadas são completamente capazes de 

delitos, e assim o fazem. O estigma da pobreza criminosa alimenta a sombra inconsciente. A 

violência apresenta diversos aspectos psicossociais complexos, e quando o mal passa a não ser 

mais demonizado e sim compreendido em termos humanos é possível entendê-lo. Somente 

diante de tal entendimento, encara-se a sombra pessoal e coletiva, permitindo a visão real do 

homem e da sociedade. 

  

METODOLOGIA 
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No desenvolvimento desse estudo, utilizou-se a metodologia da Revisão da literatura, 

essa metodologia é baseada, conforme Marconi e Lakatos (2017), no levantamento de textos 

publicados, em livros, periódicos, textos avulsos e impressos. A pesquisa qualitativa é composta 

por um conjunto de conceituações e hipóteses, as quais provém de inúmeras áreas do saber, 

situando o observador/pesquisador no espaço de seu objeto de pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 

2000). Em tal panorama, as representações geradas fundamentam-se na perspectiva 

interpretativa dos eventos. Sua heterogeneidade deriva de não se restringir a uma estratégia 

específica e singular, seja quanto ao método, seja quanto à interpretação (MINAYO, 2014). 

Minayo (2014) ainda salienta que as metodologias são variáveis, adotando procedimentos e 

abordagens derivadas de áreas diversas como a etnometodologia, fenomenologia, 

hermenêutica, observação participativa, dentre outras. Isto posto, ao apreciar-se e visualizar 

pesquisas qualitativas de relevância, pode-se conduzir pesquisas de revisão bibliográfica, e 

também revisões associadas a pesquisas qualitativas. 

A revisão da literatura do tipo narrativa é conforme Melnik e Fineout-Overholt (2018), 

uma pesquisa que abrange inúmeras publicações, não seria mandatório abordar 

sistematicamente a dinâmica da metodologia adotada para a procura, seleção e análise dos 

textos encontrados, diferentemente das demais técnicas de revisão bibliográfica. Gil (2017) 

defende que o pesquisador possa trabalhar com uma série de fenômenos muito mais amplos, ou 

seja, a opção de um método de revisão permite uma visão mais ampla do objeto de estudo. 

Entre as vantagens da metodologia de revisão narrativa podem ser citadas a pergunta de 

pesquisa passível de ser respondida, a revisão melhorar de modo significativo as revisões já 

disponíveis sobre o tema, a não delimitação do estudo pelo tempo de revisão, identificação dos 

critérios para incluir e excluir o texto ao estudo, exclusão de estudos repetidos, relatar a 

heterogeneidade encontrada, reconhecer e assinalar os possíveis vieses de estudo, conceber 

afirmativas e conclusões adstritas ao fatos da revisão, sem extrapolações indevidas (SOUSA; 

FIRMINO; MARQUES-VIEIRA; SEVERINO; PESTANA, 2018). 

A revisão do tipo narrativa assume um cunho descritivo e bibliográfico, propondo-se a 

avaliar e descrever um objeto exclusivo, considerando os principais estudos publicados por 

outros pesquisadores, com o intuito de descrever sobre esse e demais temas atinentes ao 

primeiro. Para Gil (2017), a revisão inclui a etapa exploratória, onde o pesquisador se debruça 

sobre o objeto a ser pesquisado, seus preceitos, premissas, teorias atinentes, metodologias mais 

indicadas e temas operacionais, basicamente focado em construir seu projeto investigativo; 

quanto à fase de operacionalização da pesquisa, podem ser classificadas três outras fases, a 

investigação nas bases de dados sobre o assunto; a seleção dos textos encontrados e a colheita 

dos dados, propriamente dita. 

Moreira (2004) destaca que qualquer revisão bibliográfica deve ser acessível, sendo 

indispensável a escolha adequada das bases de dados no âmbito de colheita de dados, o 

planejamento e o desenvolvimento do estudo deve seguir uma série delineada de perguntas ou 

objetivos preestabelecidos, incluindo a escolha do tema, a definição do objetivo geral, dos 

objetivos específicos, a utilidade do estudo na área escolhida, a investigação da bibliografia, a 

primeira leitura ou com propósito de inspecionar os textos buscados, identificar os trabalhos 

mais adequados a responder as perguntas, priorizar a leitura dos textos selecionados, avaliar 

criticamente e comparar possíveis pontos concordantes e discordantes entre os autores mais 

citados. Assim, é de fundamental importância o delineamento dos procedimentos de análise, 
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considerando a temática de pesquisa, as bases de dados e o período de localização espacial das 

publicações (BORNMANN; MUTZ, 2015). 

É comum que a revisão narrativa aborde uma ou mais questões de pesquisa, em certas 

situações tal tipificação de revisão bibliográfica seria imprescindível no acompanhamento dos 

princípios científicos de um dado tema, haja vista uma revisão sistematizada poder ser 

restringida ao máximo em função de normas limitativas características de tal metodologia de 

revisão, ou seja, certos tópicos exigiriam uma conotação mais ampla, o que é peculiar à revisão 

narrativa. Não obstante, o rigorismo da sistematização pode ser útil na análise de determinadas 

questões (SILVA, 2019). Basicamente, os estudos de revisão bibliográfica poderão servir de 

fundamento seja quanto ao volume de informações, seja quanto à heterogeneidade de 

interpretações, ou ainda quanto à ausência de consenso acerca de um dado tema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Jung criou uma teoria bastante ampla com inúmeros conceitos, incluindo o da sombra 

como arquétipo, além do próprio inconsciente coletivo. Ainda defendia que a individuação seria 

uma disposição da psique, que corresponderia aos impulsos do inconsciente coletivo que 

aguardam ser manifestados conscientemente. Assim, a individuação proporciona um maior 

desenvolvimento da psique particular, afora melhorar a convivência social. 

A psicanálise junguiana considera o papel dos arquétipos na elaboração da 

personalidade, da conduta do indivíduo e da sociedade. Contemporaneamente, os arquétipos 

surgem em redes sociais, afetando a percepção sobre si próprio e a realidade que o cerca. Os 

conteúdos postados são consumidos avidamente, conquistando espaço consciente e 

inconsciente, interferindo na psique, corroborando modelos de conduta e ampliando os 

complexos e traumas. 

Não raro, o indivíduo não consegue ser independente diante de seus complexos, sendo 

um mero reprodutor de funções sociais da sombra. Por ser um processo inconsciente, a sombra 

é experimentada no outro, via projeção. 

Destarte, o homem é a soma das experiências e conexões com seus pares, e sua aceitação 

social origina uma subjetividade sociocultural. A criminalidade seria uma manifestação da 

sombra e de um grupo que produz métodos para a sombra não ser percebida ou confrontada, 

camuflando o mal. É fato que os maiores crimes são cometidos por pessoas, embora grupos 

maiores somem-se aos aspectos coletivos acerca dos preconceitos, mais o sujeito poderá ser 

afetado. 

Isto posto, características individuais submergem e são reprimidas, sendo relegadas ao 

inconsciente, transformando-se em maldade. Ao assumir os conteúdos sombrios na consciência, 

pode-se trilhar o caminho do autoconhecimento e da individuação. É condição sine qua non 

para identificar e absorver a sombra o conhecimento das projeções, sendo necessário adotar 

perspectivas distintas, identificar conteúdos rompidos, vergonhas e outros sentimentos 

angustiantes. 

A manifestação da sombra é entendida mediante o significado associado ao indivíduo, 

à família e à sociedade que o cerca, não cabe o banimento da sombra, já que integra a psique, 

seu entendimento permite o reconhecimento do próprio eu. 
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RESUMO 

A psicologia analítica, proposta por Jung, adota uma série de conceitos distintos. A 

personalidade manifesta elementos impessoais, coletivos e elaborados por categorias herdadas 

ou os chamados arquétipos. Entre os arquétipos, encontram-se a persona, a sombra, a anima, o 

animus e o self. A sombra constitui a psique do sujeito e suas expressões resultam de sua 

personalidade, incluindo as interrelações que estabelece com os demais atores sociais. A sombra 

seria a sede do mal, traria à tona os anseios repreendidos pelo ego, seria amoral. A sombra 

poderia ser integralizada à personalidade, desde que se empenhe entendimento e esforço, 

embora certas características oponham aversão à moral, ligando-se a projeções não 

identificadas como tais. Considerando-se tal contexto, esse estudo destaca a presente questão: 

o confronto com o arquétipo da sombra pode permitir que o paciente evolua e conclua sua 

individuação? Nesse sentido, como objetivo principal, foram averiguados os principais aspectos 

do arquétipo da sombra na vida do indivíduo. Em relação aos objetivos específicos, ressaltam-

se: descrever os arquétipos e sua relevância e interrelação durante a individuação; caracterizar 

a sombra como constituinte da pisque do sujeito; e investigar o confronto com a sombra como 

estratégia de autoconhecimento. Desenvolveu-se uma revisão bibliográfica narrativa. 

Reconhecer e integrar o lado sombrio da personalidade é condição sine qua non para o 

autoconhecimento. 
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ABSTRACT 

Analytical psychology, proposed by Jung, adopts a series of different concepts. The personality 

manifests impersonal, collective elements and elaborated by inherited categories or so-called 

archetypes. Among the archetypes are the persona, the shadow, the anima, the animus and the 

self. The shadow constitutes the subject's psyche and its expressions result from his personality, 

including the interrelations he establishes with the other social actors. The shadow would be 

the seat of evil, it would bring up the desires rebuked by the ego, it would be amoral. The 

shadow could be integrated to the personality, as long as understanding and effort are 

committed, although certain characteristics oppose an aversion to morality, linking to 

projections not identified as such. Considering this context, this study highlights the present 

question: can the confrontation with the shadow archetype allow the patient to evolve and 

complete his individuation? In this sense, as main objective, the main aspects of the shadow 

archetype in the individual's life were investigated. In relation to specific objectives, the 

following stand out: describe the archetypes and their relevance and interrelation during 

individuation; characterize the shadow as a constituent of the subject's blink; and investigate 

the confrontation with the shadow as a strategy of self-knowledge. A narrative bibliographic 
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review was developed. Recognizing and integrating the dark side of personality is a sine qua 

non for self-knowledge. 

Keywords: Analytical Psychology. Archetype. Individuation. Psychoanalysis. Shadow. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A psicologia é uma ciência que trata dos fenômenos conscientes e inconscientes. Carl 

Gustav Jung (1875-1961) foi o criador da psicologia analítica que considera dois níveis 

inconscientes: o pessoal, com recordações reprimidas no que tange à consciência; e o 

inconsciente coletivo com os arquétipos, neste último a sombra é um arquétipo com conteúdo 

formado tendo em vista os contextos da cultura. Os arquétipos compõem o inconsciente 

coletivo, seriam centros instintivos repassados de geração a geração, de maneira psicológica, 

levando a modelos comportamentais humanos. De todos os arquétipos, a sombra compõe a 

psique humana, consoante Jung, determina o que o homem tem medo e não aceita em si próprio, 

faz referência à porção da personalidade represada pelo ego ideal. A sombra se processa de 

forma natural, em seu simbolismo infantil, constituindo o ego em desenvolvimento, pode se 

manifestar de distintas formas, conforme a pessoa, como sentimentos e julgamentos negativos, 

em ações explosivas, em sonhos e fantasias. Zweig e Wolf (2000) defendem as projeções da 

sombra como camadas sobrepostas, onde a sombra individual aloja-se na sombra da família, da 

cultura, e da coletiva. Byington (2008) salienta que a sombra participa da individuação, da união 

com o eu. O ideal do ego seria elaborado a partir dos modelos sociais que perfazem o ego ou a 

personalidade consciente, estabelecidos pela interferência cultural, familiar, grupal e ou 

institucional (ZWEIG; ABRAMS, 2008). 

Com efeito, o ego e a sombra são desenvolvidos em conjunto, a contar da mesma 

vivência, sendo que algumas pessoas vivem a personalidade da sombra. Criminosos poderiam 

ter sido possuídos por tal arquétipo, vivenciando-o continuamente. Whitmont (2005) destaca 

que a sombra seria uma vivência arquetípica do ‘outro’, permanentemente capaz de falha, de 

maldade. Ao se projetar a sombra ao outro, tenta-se bani-la, inconscientemente. Essa projeção 

da sombra pode se dar ao indivíduo, ou ao grupo, pela personificação do mal, como o diabo ou 

o irmão mau, o que já foi trama de inúmeras obras. Ao se projetar a sombra, não se diferencia 

a realidade do outro e os complexos próprios, fato ou fantasia, o outro ou si mesmo. 

A ideia de sombra pessoal poderia ser aludida à concepção freudiana de inconsciente, 

envolvendo simbolismos, impulsos e vivências que foram reprimidas na trajetória individual, 

os preconceitos cominados levam à repressão de determinadas coisas pela criança. A sombra 

familiar afeta fortemente o eu reprimido infantil, notadamente quando a família não percebe os 

fatores obscuros ou buscam mitigar sua sombra (ZWEIG; ABRAMS, 2008). 

O mal sempre assolou o homem, e a teologia o relativizou para ordenar a vida humana, 

dando valores morais que melhorariam a vida em sociedade. Jung (2008) defendia que “[...] a 

avaliação moral é sempre baseada sobre as aparentes certezas de um código moral que 

pretende conhecer com exatidão o que é bom e o que é mau” (JUNG, 2008, p. 193). O mal 

confrontaria as normas tradicionais, a sombra indagaria o significado moral e impediria a 

percepção do bem e do mal à pessoa, isto é, necessária ao processo decisório subjetivo. Jung 

(2008) não reduzia o bem e o mal a contrários irrestritos. Ao reconhecer o mal, o bem emerge. 

Essa concepção paradoxal se consolida por aceitar o lado obscuro, a sombra, permitindo 
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ultrapassar a destruição, a projeção e a potencialidade do bem. Ambos deveriam ser 

considerados, haja vista serem expansões ideais da ação (JUNG, 2016). Conforme Jung (2008) 

o indivíduo deve perceber a quantidade de atos bons e criminosos poderia atentar. Ao 

reconhecer a sombra indaga-se a própria ética e moral, de modo a observar que o diabólico mal 

que do outro pode se encontrar dentro de si próprio. 

Poder-se-ia compreender que a sombra e a persona são opostos, a primeira seria o que 

o ego não reconhece e a segundo o que ele reconhece. O ego teria consciência de uma porção 

da sombra, embora exista grandes quantidades de conteúdos inaceitáveis nela. Desse modo, 

quando existe uma completa identificação com a persona, não há contato com o lado obscuro 

da personalidade, quando a persona sai da equação, pode haver uma maior consciência 

psicológica e, por conseguinte, a individuação, pois a sobra seria a entrada da individualidade. 

Whitmont (2005) defende que não há como acessar o inconsciente sem a sombra, haja vista 

conter atributos necessários à evolução do sujeito. Isto posto, ao integrar a sombra e a persona, 

acolhendo o que é reprimido, dissolvem-se as projeções e vive-se integralmente. No que 

concerne às projeções, Jung (2012a) salienta que elas não são compreendidas como tais, pois 

demanda de um empenho moral maior, “[...] é bem possível que o indivíduo reconheça o 

aspecto relativamente mau da sua natureza, mas defrontar-se com o absolutamente mau 

representa uma experiência ao mesmo tempo rara e perturbadora” (JUNG, 2012a, p. 8). Em 

suma, quando se deixa de demonizar o mal e este é compreendido sob a perspectiva humana, 

pode-se entendê-lo. 

Considerando-se tal contexto, esse estudo destaca a presente questão: o confronto com 

o arquétipo da sombra pode permitir que o paciente evolua e conclua sua individuação? Nesse 

sentido, como objetivo principal, foram averiguados os principais aspectos do arquétipo da 

sombra na vida do indivíduo. Em relação aos objetivos específicos, ressaltam-se: descrever os 

arquétipos e sua relevância e interrelação durante a individuação; caracterizar a sombra como 

constituinte da pisque do sujeito; e investigar o confronto com a sombra como estratégia de 

autoconhecimento. 

A presente pesquisa foi estruturada da seguinte maneira: no primeiro capítulo, é 

realizada a introdução, com descrição sobre os objetivos gerais e específicos, justificativa, 

problema, metodologia e demais questões introdutórias ao presente estudo; no segundo 

capítulo, os arquétipos da psicologia analítica e o processo de individuação; no terceiro capítulo, 

a sombra; no quarto capítulo, o confronto com a sombra; no quinto capítulo é descrita a 

metodologia aplicada ao desenvolvimento da presente pesquisa; na última etapa, finalmente, 

são descritas as considerações finais, onde são abordadas as conclusões sobre o presente estudo. 

  

 OS ARQUÉTIPOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA E INDIVIDUAÇÃO 

  

A psicologia analítica seria a série de saberes ou teorias que trabalham a estrutura e a 

função psíquica, e uma divisão da psicoterapia, cunhada pelo suíço Carl Gustav Jung, psicólogo 

e psiquiatra, no ano de 1913. Um marco foi a publicação da obra ‘Metamorfoses e símbolos da 

libido’, expondo claramente ideias antagônicas à psicanálise freudiana, formulando uma 

metodologia própria; assumindo a espiritualidade e a religiosidade. Essa corrente foi 

reformulada e denominada de neojunguiana. A psicologia junguiana ainda pode ser subdividida 

em psicologia analítica e simbólica, as quais conceituam separadamente a sombra e o 
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inconsciente; tomando-se o inconsciente, este pode ser funcional ou anormal. No contexto da 

psicologia simbólica a polaridade ego-outro está no cerne da consciência e da sombra, a 

elaboração da sombra com simbologias é imprescindível à individuação. Nas neuroses, a 

sombra se manifesta de modo inconsciente e sua ação denota responsabilidade e remorso, 

enquanto nas psicopatias, a fixação concentra as funções da vontade e da ética, sendo a sombra 

manifestada de modo consciente. Ainda, em comportamentos sociopáticos, há dolo, mas não 

remorso, e nos psicóticos, a sombra assume a consciência, a qual, sendo dominada, é 

inimputável (PINHEIRO, 2019). 

O cerne da psicologia analítica é a individuação, a procura do indivíduo por integrar o 

homem com seus pares e a espiritualidade, uma integralidade psíquica entre o consciente e o 

inconsciente. Cabe esclarecer que muitos não alcançam a completude da individuação ou 

vivência do self. O sujeito viveria a contar de um cerne psíquico comandado pelo self 

consciente, uma vez que o inconsciente impele a viver a individuação. Embora muitos fujam 

de tal busca, já que alude ao confronto com si próprio. Jung salienta que se principia a 

individuação em torno dos 30 anos de idade, buscando um significado para a vida e a morte. 

Os sonhos costumam ser sinais inconscientes que acerca da individuação, e sua interpretação 

pode ser útil no tratamento psicoterápico. Não raro, o sonho possibilita que o terapeuta observe 

fase da individuação onde o sujeito está, acessando contendas entre os componentes da psique. 

Os sonhos seriam os equivalentes individuais do que seriam os mitos na individuação da espécie 

humana (JACOBI, 2013). 

Na individuação, o eu é a essência do consciente, e as fases que confrontam o eu com 

os arquétipos que afetam a consciência podem ser interrompidas, especialmente quando, 

inicialmente, o sujeito não aceita abandonar sua persona, seja perante si ou os demais, podendo 

lhe gerar neuroses. Após essa primeira etapa, uma segunda fase da individuação prevê a 

percepção da sombra pelo eu, seria quando se tornam conscientes os atributos positivos e 

negativos, antes inconscientes. Ao identificar as facetas positivas da sombra se reconhecem 

talentos como o desapego, a afeição e a voluntariedade; conquanto o reconhecimento dos 

elementos negativos equivale a perceber o lado sombrio da personalidade, incluindo a cobiça, 

o egoísmo, o ciúme e a calúnia. A maior parte das pessoas permanece com sua sombra 

inconsciente, projetando-a aos demais, ou seja, interrompe sua individuação quando se depara 

com a sombra. Na terceira fase, um homem depois de integrar a persona e a sombra é 

confrontado com sua anima, ou a tendência psicológica feminina, suas fantasias, seus humores 

e sensibilidades. Por sua vez, a mulher é confrontada com seu animus, sua tendência psicológica 

masculina, podendo desenvolver comportamentos frios e inacessíveis às mulheres (JUNG, 

2014a). 

Após o confronto do eu com a persona, a sombra e a anima ou animus, o eu se depara 

com o self. Ao ser incorporado conscientemente com o self, o eu é integrado a ele, assim, não 

mais o eu, e sim o self, comanda a psique. Essa vivência do self é numinosa, integrativa com 

si, os outros, a natureza e do divino, embora não restrinja a materialidade e a sexualidade. Para 

Jung, a individuação consolida certos construtos, como o inconsciente pessoal e coletivo, a 

persona, a sombra, a anima e o animus, formando uma percepção da personalidade, de forma 

que:  

Individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que por ‘individualidade’ 

entenderemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando 
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também que nos tornamos o nosso próprio si-mesmo. Podemos, pois, traduzir 

‘individuação’ como ‘tornar-se si mesmo’ (verselbstung) ou ‘o realizar-se do si 

mesmo’ (selbstwerwirklichung). (JUNG, 2015, p. 49). 

 

  A individuação não é uma dinâmica simples, sendo permeada por desafios, deverá se 

despojar da realidade, sendo um movimento em prol da autorrealização. Não pode ser entendido 

como linear, pois precisa atravessar o embate entre o inconsciente e o consciente, mostrando 

determinadas etapas. Quando o sujeito supera seu papel na sociedade, mediante sua persona, 

assume um sistema defensivo, se depara com o lado sombrio da psique humana: sua sombra. 

Apesar de a sombra ser um misto de fragilidades, imaturidades, traumas e maldades, Jung 

(2012b) ainda adiciona atributos pouco trabalhados. Quando as sombras se tornam 

excessivamente densas, estabelecem-se as neuroses, ou seja, um espaço onde a personalidade 

consciente e a sombra não convivem. 

Os arquétipos são vários, podendo encobrir a ação do eu, Jung salienta os mais presentes 

na vida do homem, de forma a afetar inconscientemente a conduta, estes seriam a persona, a 

sombra, a anima, o animus e o self. A persona seria a ‘máscara’, uma forma de se adaptar à 

sociedade, não seria a personalidade real, demonstra um lado positivo que propicia ao indivíduo 

conviver em sociedade, e um negativo quando o eu está identificado à persona, ignorando os 

verdadeiros constituintes da psique que compõem a personalidade. Por sua vez, a sombra 

camufla os méritos e as falhas, com duas faces: uma positiva que camufla as nobrezas, inclusive 

as desconhecidas, e uma negativa, sombria, projetada aos demais. No que concerne à sombra, 

cabe destacar que atos violentos podem ser impensáveis a um indivíduo sozinho, mas quando 

em grupo os reproduz, pois a coletividade potencializa a expressão da sombra, cegando a razão 

(JACOBI, 2013). 

O homem mostra seu consciente masculino, embora seu inconsciente seja feminino: 

anima. Essa tem a sua projeção primordial com a figura materna, mantendo duas faces, a 

positiva, quando o homem é consciente de sua anima, das questões femininas, podendo 

trabalhar bem com seus sentimentos e uma face negativa, quando não está consciente de sua 

anima, sendo escravizado por ela. Em contrapartida, o animus é a personificação da essência 

masculina no inconsciente da mulher, que mantém seu consciente feminino, tendo sua projeção 

primordial na figura do pai. Mulheres presas ao animus procuram cônjuges semelhantes ao pai, 

inconscientemente, pois esse arquétipo anula a visão do eu. Pode-se pensar que a mulher é 

dominada pelos sentimentos, mas o é pela razão. O animus também mostra duas superfícies, a 

positiva, quando a mulher é consciente do animus e enfrenta os reflexos masculinos e os 

homens; e uma negativa, quando não é consciente do seu animus, sendo prisioneira dele (JUNG, 

2014a). 

No que se refere ao self ou o si mesmo, esse é o cerne do inconsciente e de toda a psique. 

Esse seria o arquétipo que conduz a pessoa ao autoconhecimento, por se integrar aos seus pares, 

por sua experiência com o divino. Jung define essa dinâmica como individuação na procura de 

integrar o consciente e o inconsciente. Existem duas versões, a positiva cuja vivência exprime 

a sensação de integralidade psíquica, onde homens, natureza e o divino permanecem 

conectados, dando valor à vida e à morte; e uma versão negativa, onde o sujeito experimenta o 

self sem, contudo, integrá-lo conscientemente ao eu, tornando-se refém de seu lado obscuro 

(BYINGTON, 2019). 
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A persona seria um padrão complexo de interrelações estabelecido entre a consciência 

do indivíduo e da sociedade, uma ‘máscara’ que deve surtir certos efeitos sobre os demais e 

camuflar a essência do sujeito (SILVEIRA, 2008). Essa expressão é usada na psicologia 

junguiana para personificar o arquétipo que permite a representação de uma personagem, um 

tipo, não necessariamente real. Essa fachada pública serve para o sujeito se sentir aceito, seria 

o arquétipo da conformidade, adotando diferentes personas para diferentes situações, embora 

todas constituam a sua persona. A conformidade sempre esteve presente como um aspecto 

relevante à vida em sociedade, embora anteriormente à Jung, nunca tenha sido sugerida como 

a manifestação de um arquétipo inato. 

Por sua vez, a anima e o animus seriam as vivências essenciais que o homem e a mulher 

tiveram com o sexo oposto no decorrer das eras, para Jung (2016) seria um conjunto hereditário 

e inconsciente, onde se combinam as experiências ancestrais, trazendo a carga residual de todas 

as impressões vivenciadas. Nesse ínterim, a estudiosa junguiana brasileira, Nise da Silveira, 

entende a anima como: 

 

A anima encerra os atributos fascinantes do “eterno feminino”, noutras palavras, é o 

arquétipo do feminino. O primeiro receptáculo da anima é a mãe e isso faz com que 

aos olhos do filho ela pareça dotada de algo mágico. (É o sentimento do numinoso 

que está sempre presente em todas as manifestações realmente arquetípicas.) Depois 

a anima será transferida para a estrela de cinema, a cantora de rádio e, sobretudo, para 

a mulher com quem o homem se relacione amorosamente, provocando os 

complicados enredamentos do amor e as decepções causadas pela impossibilidade do 
objeto real corresponder plenamente à imagem oriunda do inconsciente. A retirada da 

imagem da anima de seu primeiro receptáculo, a mãe, constitui uma etapa muito 

importante na evolução psíquica do homem. Se não se realiza, a anima é transposta 

(por projeção) sob a forma da imagem da mãe, para a namorada, a esposa ou a amante. 

O homem esperará que a mulher amada assuma o papel protetor de mãe, o que o leva 

a modos de comportamento e a exigências pueris gravemente perturbadoras das 

relações entre os dois. A anima apresenta-se personificada, nos sonhos, nos contos de 

fada, no folclore de todos os povos, nos mitos das produções artísticas. (SILVEIRA, 

2008. p. 93). 

  

Na visão de Jung, os arquétipos são numinosos, e nesse sentido, a sombra psíquica não 

se esvai ou passa desapercebida, ela permanece escondida, à espera do momento mais propício 

para se sobressair. Toda a pessoa vive em um ambiente estranho, mantendo uma certa 

personalidade independente, que pode assumir posturas inimagináveis, condenáveis e que é 

mais comum ser ignorada, embora seja uma fração inseparável do sujeito. Como os demais 

arquétipos, a sombra é transcendental e arrebatadora, podendo transportar o indivíduo ao caos 

ou ao paraíso; e se materializada, a sombra assume formatos variados; conquanto não seja 

assumida e associada à consciência, se projeta; e, finalmente, ao ser integrada a própria sombra, 

admite-se a individuação (BRACCO, 2012). 

  

 

 

 

 

A SOMBRA 
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O conceito da sombra é fundamental na psicologia analítica, para Jung a sombra que a 

mente consciente projeta mantém elementos obscuros, proibidos e desprezíveis de sua 

personalidade. Cabe ressaltar que a sombra não é somente o oposto direto do ego consciente, 

do mesmo modo que o ego mantém costumes destrutivos, a sombra pode ter virtudes. Porém, 

o ego conflitua com a sombra no que Jung definiu como a ‘luta pela libertação’, a sombra não 

é a completude da personalidade inconsciente, ela traz propriedades desconhecidas ao ego 

(JUNG, 2016). 

A expressão da sombra sempre esteve presente na história da humanidade, inclusive nas 

artes, como na obra ‘O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde’, de Robert Louis Stevenson, 

onde o honrado e bom doutor Jekyll, depois de consumir uma combinação de substâncias adota 

condutas estranhas, ocasionando estragos e amedrontando as pessoas, essa nova versão do 

doutor Jekyll é denominado de senhor Hyde, ou seja, sua sombra recebe uma denominação, 

uma personificação (STEVENSON, 2011). Nessa organização dupla, observa-se o desejo de 

aprovação pelos demais, a adoção de uma persona harmoniosa e respeitável diante do corpo 

social, sua sombra mostrava uma personalidade distinta de sua persona, era frívola, inquieta e 

indigna, segundo seus próprios preceitos. Outra obra célebre é o ‘Retrato de Dorian Gray’, de 

Oscar Wild (2012). Aqui, a sombra é associada ao narcisismo de Gray, um jovem que recebe 

uma vultuosa herança, e de início parece inocente, mas quando se torna socialmente adequado, 

passa a assumir condutas pouco inocentes, iniciando-se a sombra de Gray, um ser orgulhoso, 

desejoso dos prazeres mundanos. 

A sombra é uma questão moral que provoca a personalidade do ego, haja vista essa não 

ser trazida ao consciente sem causar espanto. Conquanto menor a percepção sobre sua própria 

sombra, mais o homem se sujeita a ela. Todos carregam uma sombra, e aparentemente quanto 

menos se incorpora na consciência, pior ela é. Não é possível anular a sombra, pois é uma 

porção ativa da personalidade, podendo aparecer como a anima na projeção acerca de sujeitos 

acomodados ou personificada nos sonhos, seria o equivalente ao inconsciente pessoal, que 

satisfaz a definição freudiana de inconsciente (JUNG, 2014). 

A composição da sombra é de uma densa mistura de elementos como fragilidades, 

imaturidades, complexos, até atitudes verdadeiramente diabólicas, quando são virtudes, podem 

derivar de qualidades que a pessoa, por motivos variados, não desenvolveu suficientemente. 

Ela poderia, ainda, equivaler ao inconsciente pessoal junguiano, em sonhos é comum estar 

personificada em pessoas (SILVEIRA, 2008). 

Sob uma perspectiva consciente, a sombra seria a fração rebaixada da personalidade, 

sendo abafada pela resistência que provoca. Não obstante, as repressões devem se tornar 

conscientes, caso contrário não se produzirá a tensão necessária entre os opostos, onde seria 

impossível continuar o movimento. A consciência estaria acima da sombra, e, assim, busca seu 

contrário inconsciente, pois se não o fizesse estaria estagnada (JUNG, 2011). 

Jung provoca o leitor quando sugere que o homem seja possuído por sua sombra, e não o 

inverso, quando argumenta ‘Como encontras o leão que te devorou?’ Uma vez que a sombra é 

inconsciente, é difícil perceber se o homem está sendo dominado compulsivamente por sua 

sombra, por ser uma vivência arquetípica do estranho, também busca impulsivamente algum 

culpado, que merece ser censurado e atacado, por ser o inimigo (JUNG, 2008). 

Reconhecer a sombra pode ser uma tarefa desafiadora, mas produtiva. Quando se 

pergunta ao outro como ele enxerga o sujeito, no exercício de se olhar além do espelho; um 
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outro caminho é investigar as próprias projeções, uma forma inconsciente ativada, mas dirigida 

ao outro, podendo ser positivas ou negativas, é comum que o que é percebido no outro seja o 

que é indesejável na pessoa; uma terceira maneira de acessar a sombra individual é escrutinar 

os lapsos de discurso e conduta, que por serem não-intencionais, pode refletir o inconsciente; 

assim como o senso de humor pessoal e a reação ao humor em geral, não raro as piadas são 

expressões da sombra, negadas e reprimidas veementemente. Jung (2008) entende que adentrar 

em sua sombra é uma dinâmica individual, não sendo possível determinar o caminho correto 

para tal. 

Sabina Spielrein, pioneira da área psicanalítica, formou um fundamento teórico 

significativo, seus ensaios sobre o feminino e a sublimação marcaram época, Skea (2006) 

assinala seu papel na ideia de inconsciente coletivo proposta por Jung, o autor ainda assevera 

que essa concepção foi de autoria de Spielrein, anterior à proposta de Jung. Orellana e Ruiz 

(2003) salientam que os conceitos de anima e sombra derivaram dos estudos dela, que depois 

se especializou em linguagem e desenvolvimento infantil. Na visão de Holst e Nunes (2012), 

poder-se-ia asseverar que as contribuições de Spielrein na esfera da psicologia infantil foram 

decisivas, pois as crianças eram subestimadas, especialmente quanto ao discurso não verbal. 

O sujeito pode mensurar seu autoconhecimento por meio do que o a sociedade conhece 

de si. Assim, a psique admitiria uma função de corpo em uma composição fisiológica e 

anatômica, que não é conhecida por todos, ou seja, embora aquele que vive nela e por ela, a 

desconhece. Devendo buscar fontes externas para perceber certos aspectos pessoais. O 

autoconhecimento seria, contudo, um conhecimento muito adstrito, dependente do que se dá na 

psique. O inconsciente estaria protegido das interferências psíquicas (JUNG, 2020). 

Com efeito, as projeções da sombra afetam a habilidade de se relacionar de modo 

objetivo, em virtude de não distinguir a verdade do outro e suas próprias perturbações, por ser 

a sombra arquetípica, a contenda entre o coletivo e o individual formando o ego é uma 

reprodução humana. Whitmont (2009) defende que o ego se desenvolve baseado no estímulo 

do bem e coerção do mal, sendo corroborado pelos tabus sociais, aceitando as pressões sociais 

e a persona. Os aspectos individuais que não coadunam com os valores da persona e da cultura 

não se incorporam conscientemente à autoimagem do ego e são reprimidos, tornando-se 

primitivos e negativos. Basicamente, o ato de reprimir retira as propriedades da consciência do 

ego, embora não as suprima, ou as impeça de trabalhar, apenas são mantidas como dinâmicas 

autônomas. Assim, a sombra se constitui de complexos, seus conteúdos são discordantes dos 

ideais egais e, não raro, são facilmente percebidos nos outros. 

Jung (2012a) afiança que as projeções não resultariam de conteúdos inconscientes, 

sendo possível progredir com a análise mediante a confrontação da sombra, de forma a trilhar 

o caminho para a individuação. Parece evidente assumir que as projeções se articulam com a 

sombra, ou seja, com a face obscura da personalidade humana. Destarte, conquanto os símbolos 

surjam em tais casos, não fazem referência ao mesmo sexo, no arquétipo do animus para a 

mulher e da anima para o homem, correlativos e inconscientes. Jung, ainda, afirma que a 

perfeição excluiria qualquer obscuridade, por sua vez, a completude inclui tudo o que é 

imperfeito. Nesse sentido, existe uma dualidade assustadora, a tensão de buscar a perfeição e a 

de assumir a realidade falha. 

 O CONFORTO COM  A SOMBRA 
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A sombra é um importante componente da prática analítica, e seu confronto um objetivo 

do método junguiano. O enfrentamento da sombra faz parte de um aspecto global que visa “[...] 

colocar em questão as autoilusões mais caras a que a pessoa se agarra, e que têm sido usadas 

para sustentar a autoestima e manter um senso de identidade pessoal” (STEIN, 2010, p. 40). 

Sem dúvidas, é um objetivo que causará sofrimento. Não raro, a sombra pode vir à tona 

mediante ataques brutos que interrompem a consciência; ou na forma de sonhos, projeções, 

transferências e contratransferências. A ansiedade pelo confronto não passa despercebida, pois, 

historicamente, o onirismo revela a sombra insurgindo como vozes e espíritos, criaturas bestiais 

e perversões. Afora isso, os sonhos mostram-se repletos de alcoólatras, mulheres vulgares, e 

outras figuras repugnantes. Se defrontar com tais simbolismos é um confronto não 

essencialmente físico, mas psíquico, causando sentimentos mortificados, humilhantes, 

desesperadores e depressivos. É esperado que tal confronto seja adiado e temido. 

Com efeito, a sombra não é composta por imagens arrepiantes, contempla também as 

fragilidades e complexos, a questão de que “Até que ponto pode o nosso amor se estender às 

partes quebradas e arruinadas de nós mesmos, ao repugnante e perverso? Quanta caridade e 

compaixão nós temos por nossa fraqueza e doença: Até que ponto podemos... dar um lugar 

para todos?” (HILLMAN, 2008, p. 242). Mesmo que a sombra seja inaceitável pela sociedade, 

deve ser carregada pelo sujeito, não projetada aos outros, por uma responsabilidade ética por 

si. Ao trabalhar com os conceitos junguianos em uma perspectiva ética, Neumann (2007) 

demonstrou uma tendência psíquica, a centroversão, que poderia equilibrar a personalidade. 

Inevitavelmente será necessário confrontar “[...] o reconhecimento moral de que essas partes 

de mim são penosas e intoleráveis e devem mudar, e a sorridente aceitação amorosa que as 

recebe tais como elas são... tanto julgar com severidade e aderir com alegria” (HILLMAN, 

2008, p. 243). 

Conforme a visão junguiana, existem conceitos energéticos como a acomodação, a 

resistência, a negação, a repressão, a cisão, além dos lampejos arquetípicos. Ainda, Stein (2019) 

ser cabível a batalha com o conceito e a imagem, sem que um subjugue o outro, sem um ser 

relegado à sombra. Embora o cerne dos estudos de Newman seja no chamado a-imaginal, uma 

falha na imagem poderia ser uma fração da dinâmica imagenológica, um espaço onde o 

pensamento ultrapassa a psique. Destarte, caso o pensamento desconecte-se do corpo sutil da 

imagem, o masculino poderia adulterar sua sombra repleta de animus. Para o autor, a imagem 

falhada poderia ser uma questão axial do espaço não imaginal, onde as figuras são desfeitas e 

reelaboradas, onde se denota um espectro misterioso e paradoxal de símbolos que ultrapassam 

as manifestações. Assim, a sombra da imagem pertenceria a ela própria. Aqueles que não 

concordam com os preceitos da psicologia arquetípica não consideram que nem tudo que recebe 

a conotação dos arquétipos está contido na psique, podendo ser manifesta ainda de forma física, 

social, linguística, estética ou espiritual (HILLMAN, 2008). 

Von Franz (2017) rememora os desentendimentos de transposição literal de conceitos, 

o que é bastante comum no âmbito junguiano, na função psíquica. A título de exemplo poder-

se-ia citar uma sombra em sonho que é negra e vigia o sujeito, sem atentar para seu papel 

verdadeiro ou interrelações para com a mesma. Outro exemplo, seria uma interpretação 

semelhante de um personagem numa obra literária. Jung (2012) afirma que a sombra é um 

desafio moral da personalidade, uma vez que não é possível encarar tal realidade sem resgatar 

imoralidades, reconhecendo as esferas obscuras da personalidade. Aqui inicia o 
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autoconhecimento e, assim, causa importante aversão. Conquanto o autoconhecimento seja 

terapêutico, é frequente que seja uma tarefa longa e dolorosa. 

Toda a obscuridade seria advinda da vida consciente e desvalorizada, de onde vem o 

empenho moral de confrontar a sombra, uma vez que manter relações com tal faceta faz emergir 

o que o consciente considerou inapropriado, desprezível e não merecedor de atenção, seria o 

equivalente a andar por caminhos desconhecidos. Destarte, a sombra para Jung seria o próprio 

inconsciente, haja vista quem sofre de um processo neurótico, mantem seu inconsciente como 

um elemento limitante, a possibilidade petrifica o eu do sujeito. Somente com a terapia e união 

dos aspectos sombrios ao eu, o significado dos conteúdos inconscientes pode ser alterado. Jung 

(2014b) ainda considera a sombra que se personifica como a anima em projeções ou sonhos, a 

sombra coincidiria com o inconsciente individual, do mesmo modo que a anima, a figura 

sombria admite tudo aquilo que o indivíduo desconhece sobre si próprio e o incomoda nos 

outros. 

Consoante Merkur (2017), a sombra seria similar ao inconsciente de Freud, essa 

premissa estaria enraizada na teoria freudiana do recalque. O autor discute as ideias junguianas 

como a esfera da psicologia analítica que equivale à psicanálise, embora interprete a 

inconsciência como o mal, ao assumir que a sombra deriva do que é reprimido, ou seja, se o 

mal é reprimido pela consciência, a sombra seria o próprio mal. Embora essa interpretação seja 

possível, não necessariamente seja verdadeira, sendo dependente dos juízos morais do sujeito, 

cabe ressaltar que o inconsciente seria amoral. Jung (2012a) assume que a sombra não seria má, 

fundamentalmente, seria, antes, primitiva e desconfortável, conteria atributos pueris que 

destoam das regras sociais estabelecidas aos adultos. 

Consoante Jung (2013), o homem pode se orientar por meio de quatro funções 

elementares, de maneira que as formas psíquicas permaneceriam as mesmas mesmo em 

situações distintas seja racional, seja irracionalmente. As funções elementares seriam o 

pensamento, que exterioriza o objeto e lhe dá um conceito, um julgamento; o sentimento, que 

dá o valor do objeto; a sensação, que induz o sujeito à percepção do objeto; e a intuição, que 

permite que o indivíduo perceba aquilo que não é percebido pelos sentidos, apenas pela 

inconsciência (JUNG, 2013b). Os dois primeiros seriam racionais, enquanto os dois últimos, 

irracionais, e tais pares não coadunam entre si. 

Também, o sujeito pode se especializar em uma de tais funções, enquanto sua 

contraparte inconsciente formaria a chamada função inferior, oposta à primeira, sendo não 

consciente e não comandada pelo eu. Em suma, poder-se-ia assumir que tal função inferior seria 

a sombra, apesar de essa ser uma orientadora como as demais, não necessariamente é maléfica, 

e sim importante na acomodação. Geralmente, termina por ser desprezada pelo sujeito, embora 

o discurso seja de valorizar todos os traços, a sociedade valoriza certos traços em detrimentos 

de outros, e inconscientemente o sujeito introjeta essa (des)valorização. Tal função inferior 

sombria surge nas obras de Jung (2016) na alusão à alquimia: “O inconsciente pessoal 

corresponde à ‘sombra’ e às chamadas ‘funções inferiores’, que em linguagem gnóstico-cristã 

significa a pecaminosidade e a impuritas, da qual deve ser lavado o catecúmeno.” (JUNG, 

2016, p. 251). 

Nesse ínterim, a sombra seria o inconsciente individual, haja vista que seu conteúdo 

permanece conectado ao eu e, deste modo, poderia ser integrado ao consciente, mais do que os 

demais conteúdos arquetípicos. O enfrentamento das facetas inferiores da personalidade 
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possibilita a projeção no outro e no espaço, basicamente toda a inconsciência seria projetada 

(JUNG, 2013a), já que é possível que o outro perceba no sujeito o excesso de juízo sobre o par, 

o humor ou a carência diante dele. O outro seria o objeto da projeção, exigiria um retorno, e 

nesse ponto, a separação seria vital na questão, já que sem seu par não existe a ética. A projeção 

perde força negativa no momento em que é percebida como tal, ou seja, quando se estabelece 

o vínculo com o par, embora caso não haja a projeção surja a sombra individual, descerrando 

tudo o que havia sido escondido e camuflado durante toda uma vida. Esse descerramento seria 

o princípio do processo junguiano, confrontar o conteúdo da inconsciência geraria uma 

sensação de ‘semelhança a Deus’, significando uma soberba e uma humilhação da psique, 

embora exista, em decorrência, uma certa inércia pela volta da contenda (JUNG, 2015). Se 

confrontar com a sombra cria, de início, uma harmonia cadavérica, uma paralisia que retarda a 

moral e inativa as certezas individuais. Nessa dúvida generalizada, cria-se o que a alquimia 

define como fase de nigredo, tenebrositas, caos ou melancolia. 

Jung defende que a sombra simboliza aquilo que a pessoa não reconhece em si própria, 

não por ignorância, mas por repulsa, embora se depare, seja direta seja indiretamente, com tais 

características desprezíveis e demais disposições que não coadunam com a vida em sociedade. 

Merkur (2017) avalia os trabalhos de Jung na esfera moral e ética e estabelece a sombra como 

um análogo ao inconsciente freudiano, mas afirma que “A equação do inconsciente com o mal, 

que levou à sua designação como a sombra, adveio do empirismo de Jung” (MERKUR, 2017, 

p. 8). Cabe destacar que as funções inferiores, como o próprio nome diz, estão opostas às 

funções superiores, ou seja, aquelas mais diferenciadas e sobre as quais o eu comanda; por sua 

vez, as funções inferiores são inconscientes e, por isso, mais independentes. Destarte, é possível 

perceber que as funções inferiores estariam mais localizadas na sombra, embota continuem 

sendo funções orientadoras. 

O exemplo da introversão pode ser adotado, é fácil perceber que todas as crianças e 

adolescentes são, continuamente, impulsionados em sua vida escolar a suprimir traços 

introvertidos, de oclusão, mas constantemente são impelidos a não expor suas emoções ou a 

tomar decisões com base em sentimentos. Nesse sentido, uma fase esperada do enfrentamento 

com tais porções inferiores da personalidade é sua projeção aos outros e ao próprio mundo, 

singular e coletivamente (JUNG, 2013a). 

Com efeito, o outro passa a ser objeto da projeção, exigindo resposta e a estagnação se 

estabelece, uma vez que se tenha retirado a distinção entre as facetas opostas. Por não haver 

comando de uma sobre a outra, o confronto é doloroso e demorado, visto que é o empenho 

moral do sujeito, ou seja, na medida em que não foge ou o reprime. Carvalho (2019) salienta 

que na percepção de Jung, essa dinâmica se situa entre duas alternativas: a primeira seria o 

enfrentamento do inconsciente permanecer restrito aos enfoques limitados do inconsciente, ou 

seja, a contenda se limita ao aspecto moral; nesse caso o resultado seria manter-se adepto à 

razão e aos hábitos, apesar de não satisfazer o inconsciente, o sujeito vive conforme suas 

premissas e convive com a presença da repressão mediante suas próprias reproduções 

emocionais, como desgostos menosprezados. Ou, em contrapartida, caso o indivíduo consiga 

identificar sua própria sombra de forma mais integral, a contenda e a perturbação criam uma 

dualidade oposta de forças equivalentes, não mais passíveis de serem meramente reprimidas 

como uma ação razoável ou conforme o que a coletividade declara como moral válida. Em 

suma, não é mais possível ocultar a desordem sob uma máscara. Nessa situação, existe a 
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demanda por uma solução definitiva, não paliativa, que solicita um terceiro, o qual deverá unir 

os diversos. Isto posto, a lógica intelectual não define a ação, uma vez que não existiria, 

logicamente, um terceiro disponível; essa entidade seria irracional. Não obstante, a ética 

junguiana estaria inserida no ponto de conflito entre os deveres, o qual é entendido como 

impossível ao sujeito, Freire (2003) salienta que é preciso que o eu vá em direção à exterioridade 

do outro, e a responsabilidade de o outro vir no sentido oposto. O outro implicaria na 

perspectiva do eu, e aquele, em contrapartida, é demandado para a subordinação ao outro. 

Somente com a inserção de um terceiro, não lógico, essa equação poderia ser solucionada. 

  

 METODOLOGIA 

  

A metodologia adotada no presente estudo foi a de revisão bibliográfica narrativa. 

Segundo Vianna (2001), toda e qualquer classificação é realizada mediante critérios, e no que 

tange às pesquisas, é frequente classificá-la conforme os objetivos. Desse modo, pode-se 

observar pesquisas descritivas, exploratórias e explicativas. Consoante Lakatos e Marconi 

(2017) a pesquisa científica é um processo investigativo onde se intenta descobrir associações 

entre os fatos, sendo o objetivo de uma pesquisa exploratória familiarizar-se com um assunto 

ainda pouco conhecido, pouco explorado. Os autores salientam que, “[...] como focaliza sua 

atenção no específico, no peculiar, seu interesse não é explicar, mas compreender os 

fenômenos que estuda dentro do contexto em que aparecem” (LAKATOS; MARCONI, 2017, 

p. 299). A pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema com base em referências 

teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos e outros. Busca também, conhecer e analisar 

conteúdos científicos sobre determinado tema (MARTINS; PINTO, 2001). 

A pesquisa qualitativa demanda uma análise relacionada ao contexto do objeto, onde 

não se descarta a subjetividade do pesquisador, ou seja, os métodos qualitativos entendem a 

comunicação do pesquisador com o estudo como um elemento explícito da interpretação. O 

método narrativo não estabelece uma estratégia rígida e reprodutível sobre os dados 

(VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014), embora o parâmetro para incluir as publicações tenha 

sido definido pelas expressões no título, descritores ou resumo, além de intervalos temporais 

mais recentes. Procedeu-se à leitura de títulos e resumos, após a leitura integral dos textos; a 

contar desta etapa, analisou-se a fundamentação teórica, as características gerais e os objetivos. 

A revisão narrativa ou exploratória conta, primordialmente, com a percepção do 

pesquisador quanto à acepção dos parâmetros de busca e triagem de textos publicados 

(CORDEIRO; OLIVEIRA; RENTERIA; GUIMARÃES, 2007). Conforme Rother (2007), as 

revisões narrativas são métodos ideais para a descrição e discussão do chamado ‘estado da arte’ 

de um tópico, considerando a perspectiva teórica ou conceitual; sob a avaliação crítica do autor. 

Apesar de apresentar uma força reduzida quanto à reprodução metodológica, contribuem com 

o debate, suscitando questões e permitindo atualizar o conhecimento em um reduzido espaço 

de tempo. 

No presente estudo estabeleceram-se como critérios para a elegibilidade, relatos de 

experiências, teses, dissertações, monografias e anais de congressos, com prioridade para as 

experiências nacionais, além de leis e portarias; preferencialmente nos últimos dez anos, com 

exceção dada para os textos considerados indispensáveis. 
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Em suma, o método da revisão narrativa pretende reunir e concentrar o saber científico 

produzido acerca do assunto, permitindo-se identificar as evidências publicadas que, consoante 

Cordeiro et al. (2007), mantém uma temática mais ampla, em função da questão de pesquisa, 

sem a necessidade de protocolos rígidos, havendo a intervenção subjetiva do pesquisador. 

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O sujeito resulta de vivências individuais e coletivas, e sua admissão na sociedade 

baseia-se na subjetividade cultural, a psicologia analítica compreende a pessoa em seu estado 

original e alterado via cultura. 

A sombra foi proposta por Jung, e já foi retratada no mundo das artes, como por exemplo 

nas obras de Robert Louis Stevenson ‘O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde’ e de Oscar 

Wild ‘Retrato de Dorian Gray’. Não raro o indivíduo pode desenvolver compulsões como uma 

forma de conviver com a persona, almejando a perfeição na sua rotina, enquanto nos demais 

momentos permite seu lado sombrio sobressair, por meio da compulsão. A pessoa mantém seu 

empenho na persona perfeita, todo o restante fica restrito à sua sombra. A adição é introduzida 

como um meio da persona suportar a tensão pelo contato com a sombra, seria uma válvula de 

escape ou evitação. 

Para muitos estudiosos, as teorias junguianas não se atrelam à evolução e sim à ruptura, 

ou movimento infinito, quando o sujeito alcança sua individuação, não estaria se consolidando 

ou se desenvolvendo como indivíduo, e sim destruiria suas crenças e personalidade, permitindo 

que uma nova estrutura surja, não necessariamente adaptada à anterior, o que reverberaria, 

inclusive, na área do direito penal. Ao compreender os receios e preconceitos, pode ser possível 

o desapego, abrindo espaço para novas experiências. 

O conflito entre a sombra e a persona, expressões de um embate entre forças opostas, 

deflagra conteúdos enrustidos e temidos na sombra e os apresentáveis na persona, pois 

coadunariam com o que a sociedade espera. Nesse embate, emerge o sujeito em evolução, 

quando se confronta com sua sombra, ou por reconhecê-la, pode recolher as projeções. 

Conquanto a pessoa se mantenha identificada à persona, sua sombra permanece impedida em 

sua personalidade. A manifestação da sombra ocorre a contar dos significados individuais, 

familiares e sociais, não pode ser banida, pois constitui a psique. 
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INTRODUÇÃO  

 

Antes de adentrar o conceito de angústia é fundamental conhecer um pouco a vida 

daquele que primeiro se ocupou dela de forma sistemática, o filósofo dinamarquês Søren Aabye 

Kierkegaard. Nascido em Copenhague no ano de 1813, sétimo e último filho do casal Michael 

Pedersen Kierkegaard e Anne Sørensdatter Lund. Teve uma vida bastante atribulada por 

problemas pessoais e familiares e em um intervalo de vinte anos perdeu dois irmãos e três irmãs 

e logo depois a própria mãe. Segundo Gouvêa (2000), Kierkegaard cresceu inculcando que 

tanto a morte de seus cinco irmãos, como a riqueza da família eram um sinal de vingança 

divina, e que ele e o seu último irmão haveriam de morrer antes do seu pai. Em seus Diários e 

Papéis, o filósofo descreve sobre sua infância austera e as constantes crises interiores:  

Minha desgraça, humanamente falando, consiste em que tive uma educação cristã 

demasiadamente severa. Desde a infância, vivi sob o domínio de uma melancolia 

originária. Se tivesse sido educado de uma maneira normal, é certo que não me teria 

tornado tão melancólico: durante muito tempo tudo fiz para me libertar desta 
melancolia, que quase me impediu de ser homem. Fiz o impossível porque ou a 

destruía ou ela me destruiria (KIERKEGAARD, 1986, p. 34).  

 

Profundamente influenciado por uma educação baseada em uma cristologia do 

sofrimento, Kierkegaard, aos 17 anos, se matriculou na Universidade de Copenhague para 

estudar teologia. Estava indo bem, até que em 1834 sua mãe morreu e então a sua fé desmorona. 

O filósofo perde completamente o ânimo pelos estudos e se refugia numa vida de esbanjamento 

em bares, restaurantes e festas onde gastava muito dinheiro com roupas e bebidas, acumulando 

dívidas para serem pagas pelo seu pai. Por quatro anos Kierkegaard passou assim e então 

retomou seus estudos e publicações e em seguida o grau de mestre em Filosofia.  

Já na vida adulta sofreu uma grande decepção amorosa com a noiva Regina Olsen, 

um acontecimento que o marcaria pelo resto de sua vida. Percebe-se assim, que a filosofia de 

Kierkegaard é um reflexo de sua própria vida repleta de dramas existenciais. Uma vida que 

terminou em 1855, quando sofreu uma queda na rua, falecendo quarenta dias depois. Hoje é 

considerado o pai do existencialismo. Após essa breve análise da vida angústia de Kierkegaard 

é importante compreender a corrente filosófica que inaugura, o existencialismo.  

Segundo Oliveira (2013), a filosofia de Kierkegaard reflete exatamente aquelas 

inquietações e dramas existenciais que o filósofo carrega desde a infância. Com efeito, para 
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ele, é impossível pensar uma filosofia que não esteja diretamente associada ao existir concreto. 

Em outras palavras, o filosofar não existe no meramente teórico e abstrato, mas advém de um 

existir. Em uma longa passagem declara:  

No momento mesmo em que começamos a interrogar deste modo, estamos no plano 

da ética e fazemos valer junto do homem existente a exigência da ética, que não pode 

consistir na abstração da existência, mas ao contrário em que deve existir, o que é 

também o supremo interesse daquele que existe. Enquanto existente ele não pode, de 

maneira alguma, manter a supressão do momento dialético (da existência). Para isto 

requer-se outro plano que o da existência, pois este último é o momento dialético. (...) 

inferir a existência pelo pensamento é, assim, uma contradição pois o pensamento ao 

contrário retira a existência da realidade (OLIVEIRA, 2013)  

O pensar humano deve vir através da existência. É, pois, a partir desta concepção que 

se pode adentrar no tema central deste trabalho, que é a questão da angústia, tema 

profundamente existencial. Em linhas gerais, Kierkegaard define a angústia como sendo a:  

Vertigem da liberdade, que surge quando o espírito quer estabelecer a síntese, e a 

liberdade olha para baixo, para sua própria possibilidade, e então agarra a finitude 

para nela firmar-se. [...] No mesmo instante tudo se modifica, e quando a liberdade 

se reergue, percebe que ela é culpada. Entre estes dois momentos situa-se o salto, que 

nenhuma ciência explicou nem pode explicar. (KIERKEGAARD, p. 66)  

 

Kierkegaard começa a refletir sobre o conceito de angústia a partir do mito da queda 

de Adão e Eva, que em um determinado momento são colocados diante da possibilidade de 

escolher. A angústia começa exatamente quando necessitam escolher. O pecado não está 

exatamente no ato da escolha em si, mas na liberdade alcançada que não consegue viver com 

intensidade. Portanto, a angústia é fruto da liberdade, como vai sentenciar outro filósofo 

existencialista Jean-Paul Sartre (1905-1980), para quem o homem é condenado a ser livre: 

"Condenado porque não se criou a si próprio; e, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao 

mundo, é responsável por tudo quanto fizer" (SARTRE, 1978, p. 9).  

Diante desta constatação, vale uma reflexão sobre o sentido da angústia nos dias de 

hoje, época profundamente marcada pela dicotomia entre liberdade e tantos problemas 

angustiantes, principalmente entre os mais jovens. Com efeito, nunca o homem vive tamanha 

liberdade de se expressar, de ir e vir, de ser quem é e até quem não é. No entanto, vemos por 

toda a parte uma constante busca por sentido na vida. São milhares e milhares de livros de 

autoajuda, coaching, terapias, análises, fármacos, tantos instrumentos que buscam sanar a 

profunda angústia pela qual o homem contemporâneo passa. Não seria esta uma angústia 

causada pelo vazio ao qual a liberdade nos joga? Não seria esta uma angústia que nos revela a 

nossa existência, uma existência líquida, como conceitua o sociólogo Zygmunt Bauman?  

É, pois, em busca de aprofundar sobre o fenômeno da angústia na contemporaneidade 

é que este trabalho pretende se concentrar. A angústia de uma sociedade que possui tudo e nada 

ao mesmo tempo. Uma angústia imersa numa profunda dicotomia entre solidão e multidão ao 

mesmo tempo. Em redes que são tudo, menos sociais. O virtual não é real. Imerso na escuridão 

de uma tela. Arrastando para cima: a autoestima para baixo. Exposição. Vitrines virtuais 

buscando likes. Afinal, na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Está 

instalada a angústia de uma existência líquida.  

2 CULTURA DIGITAL E ANGÚSTIA  
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Pierre Lévy (1999) analisa que dois desejos fizeram parte da humanidade desde os 

primórdios: a simulação do pensamento e a comunicação. É, pois a partir destes dois desejos 

que o homem produz tecnologias cada vez mais desenvolvidas para este fim, chegando a 

produzir o ciberespaço. Assim, “quando o esforço de simulação do pensamento se encontra 

com as condições de comunicação que ocorre um salto de qualidade, e as possibilidades de 

emergência do ciberespaço começam a se desenvolver” (BRITTO, 2009, p. 130). A esses dois 

impulsos foram somados outra força mais poderosa, o espírito, ou a alma, aquele elemento que 

dá vida a qualquer objeto: o desejo humano por liberdade e por saída. Esse desejo se 

materializou no que viria a ser a internet. A internet vai romper os limites e fronteiras dos já 

estabelecidos e permitirá a “digitalização do simbólico”. Toda a construção simbólica 

produzida ao longo de séculos se torna cabível em meros bit 0/1; aberto/fechado. O digital 

constitui então a “linguagem decisiva e revolucionária para codificar praticamente tudo para a 

máquina” (BRITTO, 2009, p. 126). A partir desse ponto exige-se pensar novas formas de 

comunicar através de novas linguagens e em novos espaços.  

A digitalização do simbólico permite que qualquer pessoa tenha acesso a construções 

simbólicas de qualquer canto do mundo. Desta forma a rede acaba por se constituir num imenso 

depositário da imaginação humana, uma reserva permanentemente renovada e 

atualizada dos produtos de culturas diferentes. Acontece algo mais assustador ainda e que 

deixam as velhas estruturas que sempre monopolizaram o saber arrepiadas: qualquer um pode 

produzir seu conteúdo simbólico. E isso é terrivelmente assustador e impõe se pensar e repensar 

a ética e a moral disso tudo.  

Está construído o ciberespaço. Está elaborado o processo de “unificação da 

humanidade”, pois coloca em contato os bilhões de cérebros. É a conexão de todos, como a 

comunhão de toda a subjetividade existente. Abre-se a possibilidade de uma nova dimensão 

social, pois há um espaço de comunicação aberto pela interconexão. O homem não está apenas 

conectado, mas também e sobretudo interconectado. O ciberespaço é assim o locus do saber, 

uma cidade de signos, uma maneira de difusão da comunicação e de pensamento dos coletivos 

humanos. No ciberespaço há comunicação todos-todos, onde “cada um é potencialmente 

emissor e receptor num espaço qualitativamente diferenciado, não fixo, disposto pelos 

participantes, explorável'' (LÉVY, 1999, p. 113).  

Deve chamar a atenção o fato de que o ciberespaço não se constitui como um espaço 

à parte, uma ferramenta utilizável, antes o ciberespaço é “um ambiente antropologicamente 

qualificado” (Spadaro, 2012, p. 17), pois é parte integrante da vida diária, um novo contexto 

existencial. Assim, é um “ambiente cultural que determina um estilo de pensamento e cria 

novos territórios e novas formas de educação, contribuindo para definir também um novo modo 

de estimular as inteligências e de estreitar os relacionamentos” (Spadaro, 2012, p. 31). Nas 

palavras de Gere (2008):  

O termo digital passou a significar mais do que simplesmente dados discretos ou 

máquinas que usam tais dados. Falar do digital é evocar, metonimicamente, toda a 

panóplia de simulacros virtuais, comunicação instantânea, mídia ubíqua e 

conectividade global que constituem grande parte de nossa vivência contemporânea. 

É aludir ao vasto espectro de aplicações e formas midiáticas que a tecnologia digital 

tornou possível, inclusive realidade virtual, efeitos especiais digitais, filmes digitais, 

televisão digital, música eletrônica, jogos de computador, multimídia, Internet, a rede 

mundial de computadores, telefonia digital, protocolo de aplicação sem fio (WAP), 
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bem como as diversas respostas culturais e artísticas à ubiquidade das tecnologias 

digitais, tais como os romances e filmes Cyberpunk, a música Techno postpop, a 

‘nova tipografia’, a Net-Arte, etc. (p. 18)  

 

Mais do que nunca na história, a humanidade está lançada à liberdade. Através dos 

inúmeros meios de comunicação e as infinitas possibilidades que as tecnologias oferecem, o 

homem e a mulher contemporâneos estão definitivamente lançados e condenados à liberdade.  

Neste contexto, Vermelho, Velho e Bertoncello (2015), apresenta um rico trabalho 

questionando se a cultura digital construída sobre a égide da rede realmente vive a expressão 

de uma liberdade autêntica. Para isso os autores recorrem ao conceito radical de rede e desvela 

uma dicotomia no conceito apresentado pelo próprio dicionário de língua portuguesa para 

quem as definições para o substantivo rede está vinculado a os três funções ou situações: a 

primeira se relaciona a algo ou alguma coisa que tem função de aprisionar, de limitar a 

movimentação; a segunda diz respeito à estrutura de comunicação e de transporte; e a terceira 

indica situações em que há proteção mediante uma delimitação espacial entre o objeto e o meio 

externo. Portanto,  “Se, por um lado, ele permite colocar em contato entes localizados em locais 

distintos, uma vez que a rede possibilita estabelecer “relações entre dois pontos”, definição que 

está associada a estrutura de comunicação e transporte, por outro lado, o conceito também 

permite que seja utilizado em contextos nos quais o que está posto é a limitação de movimentos 

e, portanto, a não comunicação (VERMELHO; VELHO; BERTONCELLO, 2015, p. 867).  

Estes autores apontam uma dicotomia ainda maior quando se utiliza o conceito de 

rede diretamente relacionado ao conceito de social formado, o que vem a ser redes sociais. Para 

eles, todos os projetos sociais e políticos desde a filosofia grega antiga até as teorias políticas 

mais contemporâneas não concebem uma sociedade fundada na pura verticalização das 

relações. Todas elas são fundadas em hierarquias, algumas mais e outras menos, mas todas 

estão. E é exatamente neste ponto que as redes sociais entram em uma profunda contradição, 

pois do ponto de vista da estrutura das relações, ela está na contramão da própria organização 

social vigente, pois proporcionam experiências relacionais distintas daquelas que os sujeitos 

experimentam na vida cotidiana. Ou seja, em geral, nos espaços reais, as relações sociais se 

organizam a partir de uma hierarquia e nas redes sociais essa hierarquia não existe. É, pois 

neste ponto que se pode perceber aquele primeiro conceito de redes, que em vez de ser uma 

comunicação, acaba se tornando uma prisão, uma vez que não impele ao desenvolvimento 

social, mas o retrai. Na esteira desta discussão, Castells (2003), apresenta o seguinte ponto de 

vista sobre as redes sociais:  

A elasticidade da Internet a torna particularmente suscetível a intensificar tendências 

contraditórias presentes em nosso mundo. Nem utopia nem distopia, a Internet é a 

expressão de nós mesmos através de um código de comunicação específico, que 

devemos compreender se quisermos mudar nossa realidade. [...] A invenção da  

Internet reforça também a ideia de que a cooperação e a liberdade de informação 

podem ser mais propícias à inovação do que a competição e os direitos de propriedade 

(p. 75). 

 

Desta citação pode-se inferir ao menos duas ideias. A primeira é que as redes sociais 

não devem ou não deveriam ser um espaço de competição e imposição de ideias, opiniões e 

ideologias. O segundo ponto é que a criação das redes sociais, assim como boa parte de todos 

os demais inventos na história humana, tenha sido forjada para suprir uma necessidade objetiva 
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ou subjetiva. Neste sentido, a que necessidade as redes sociais têm servido à humanidade? O 

fato é que, seja qual for, essa necessidade está causando uma profunda angústia que pode ser 

percebida das mais diferentes formas.  

 

A ANGÚSTIA ENQUANTO PROBLEMA DA LIBERDADE  

 

Como assinalado anteriormente, o problema da angústia se insere no contexto da 

Filosofia Existencial. Como apontado também, o homem se encontra inserido em cultura digital 

que ao mesmo tempo que o lança para a liberdade, também o revela como um ser aprisionado. 

Parece dicotômico, no entanto, à medida que se aprofunda o pensamento de Kierkegaard este 

pensamento se torna mais claro. Santos (2010), observa que a liberdade é pura possibilidade, 

mas concretamente ela não pode ser experienciada enquanto possibilidade ilimitada de poder-

se, então ela é experienciada como angústia que coloca a descoberto os obstáculos postos ao 

movimento da liberdade e nos faz cientes de que perante todos os possíveis apenas um possível 

é realizável enquanto os outros, por seu turno, serão abandonados. Começa, pois, a angústia 

humana diante da cultura digital. Ele é plenamente livre para tudo alcançar, mas se vê limitado 

diante da próp ria 

limitação. Este pensamento pode ser complementado a partir do pensamento de Heidegger 

(1998), para quem a angústia é a presença que se dispõe frente ao nada da possível 

impossibilidade de sua existência, ou seja, é estar na presença de tudo e nada ao mesmo tempo. 

Com efeito, na cultura digital ao homem tudo lhe parece possível, mas nem tudo lhe convém, 

não porque uma força moral o impede, mas porque ele mesmo não é capaz de abarcar tanta 

coisa ao mesmo tempo. Um exemplo: diante de um catálogo de alguma operadora que oferece 

filmes on-line, existe uma infinidade imensurável de filmes, séries, documentários que é 

possível escolher. O assinante do serviço é livre para escolher. Naquele momento ele é jogado 

à liberdade. No entanto, o que se verifica é que aquele assinante não é mais feliz do que quando 

era obrigado assistir o único filme que tinha à sua disposição na programação da televisão. O 

que se percebe agora é uma angústia gerada pela possibilidade de escolha e por saber que existe 

uma infinidade de opções, mas apenas deve ser escolhido. Esta angústia pode ser levada para 

problemas mais graves do que a 

simples escolha de um filme, como por exemplo da impossibilidade de alcançar um corpo 

padronizado tal qual dos modelos, ou ainda viver a vida viajando como os influencers digitais 

que aparentemente vivem uma vida imaculada de perfeição.  
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Neste caso, a angústia reside no fato de não poder tudo. A angústia está no fato de que 

a cultura digital revelar que “o EU é uma síntese de finito que delimita e de infinito que ilimita” 

(KIERKEGAARD, 1988, p. 208), ou seja, o homem contemporâneo tem que administrar esta 

tensão entre estes dois elementos para construir formas de dar sentido à sua existência, para 

que esta não se reduza a um simples “estar no mundo”. O problema é que esta situação faz do 

homem um “eterno viajante” em busca de sentido para sua vida, para construir uma existência 

autêntica. Neste sentido, ao lado da angústia, Kierkegaard coloca também outra categoria 

humana, o desespero. Para o filósofo, o desespero humano está ligado ao fracasso da condição, 

do absurdo, do paradoxo, ou seja, o homem é finito e ao mesmo tempo deseja o infinito, deseja 

transcender a essa condição de finitude. De acordo com a filosofia kierkegaardiana, o desespero 

surge quando o espírito quer a síntese de finito (matéria) e infinito (espírito) para surgir o “EU 

EXISTENCIAL”.  

 

EXISTÊNCIA LÍQUIDA E A SUPERAÇÃO DA ANGÚSTIA  

 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman é com certeza um dos pensadores mais 

influentes dos últimos. Suas reflexões são certeiras, lúcidas e bem fundamentadas na realidade. 

Um dos conceitos que Bauman mais trabalhou e que o fez conhecido é o de liquidez. Para o 

sociólogo, a marca da pós-modernidade é a liquidez ou a fluidez com que a sociedade vive e 

se relaciona. Se na modernidade a humanidade estava muito bem assentada em estruturas 

sólidas, esta realidade mudou radicalmente com a contemporaneidade.  

A passagem da fase "sólida" da modernidade para a "líquida" - ou seja, para uma 
condição em que as organizações sociais (estruturas que limitam as escolhas 

individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de 

comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo (nem 

se espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo 

que leva para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam 

(BAUMAN, 2007, p. 7).  

Nesta mesma obra, Bauman aponta cinco pontos aos quais percebe que faz com que a 

contemporaneidade seja marcada pela liquidez. Entre esses pontos, destaca-se os laços inter-

humanos, que antes teciam uma rede de segurança digna de um amplo e contínuo investimento 

de tempo e esforço, e valiam o sacrifício de interesses individuais imediatos, mas que agora se 

tornam cada vez mais frágeis e reconhecidamente temporários. Com efeito, a sociedade é cada 

vez mais percebida e tratada como uma “rede” do que uma “estrutura”: ela é compreendida e 

encarada como uma matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um volume 

essencialmente infinito de permutações possíveis. É, pois a necessidade sim fim de abraçar 

todas as possibilidades possíveis para suprir a angústia da imortalidade é que faz com que o 

homem pós-moderno torne tudo líquido. Tudo é líquido para que tudo possa ser alcançado e 

como diz o dito popular, tudo é nada.  

Em outra obra, Bauman apresenta que a modernidade nasceu sob o signo da ordem. 

Neste paradigma, a eterna tarefa do homem é submeter tudo à razão e em consequência à 

supervisão constante e sobre todas as coisas, a uma administração exigente. Por isso se vê uma 

modernidade que se empenhou tanto tarefa de fazer do mundo algo administrável como 

administrá-lo tão zelosamente a fim de eliminar qualquer tipo de acidental e contingente 
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(BAUMAN, 2002). No entanto, na pós-modernidade isso muda radicalmente, pois o homem 

tenta fugir exatamente da ordem, que é vista como algo que delimita e impede de experimentar 

novas sensações, novas experiências. Em outras palavras, a ordem mantém o homem preso. 

Sem a ordem, no entanto, o que se vê é uma terra de incertezas e ainda mais angústias.  

A incerteza é o habitat natural da vida humana, ainda que a esperança de escapar da 

incerteza seja o motor das atividades humanas. Escapar das incertezas é o elemento 

fundamental, mesmo que apenas presumido, de todas e quaisquer imagens compostas 

da felicidade. E por isso que a felicidade genuína e adequada e total sempre parece 
residir em algum lugar a frente. Tal como o horizonte, que recua quando se tenta 

chegar perto dele (BAUMAN, 2009, p. 37).  

 

Em um contexto ao qual a incerteza se torna fenômeno predominante, a única coisa 

que resta é a certeza da morte e infinitude e como colocada por Heidegger, a angústia está 

instaurada.  

Aqui cabe destacar que a angústia existencial como é colocada pelos diversos filósofos 

existencialistas e de forma especial Kierkegaard, não se constitui como sendo um elemento 

neurótico ou patológico. Ou seja, a angústia é um elemento normal e que dá sentido à autonomia 

e à liberdade humana. No entanto, à medida que o homem constrói elementos para prender ou 

eliminar tal angústia, então ela se torna um terrível traço patológico e doentio. A não aceitação 

da angústia é, assim, a pior forma de conviver com um fenômeno que deveria ser naturalmente 

humano. 

É, pois neste sentido que Oliveira (2003), destacam que a angústia na filosofia 

kierkegaard não tem o mesmo sentido de inquietação, ansiedade ao temor ou desespero. Estas 

categorias são todas vivenciadas pelo ser humano, mas ainda não representa aquilo que é mais 

fundante e profundo na existência humana, que é a angústia. A angústia abordada por 

Kierkegaard é a angústia existencial que não é momentânea nem tem um objeto específico. Em 

outras palavras, a angústia é algo mais profundo, mas que se transforma em um sentimento 

superficial à medida que se tenta negar aquela condição humana da angústia. Portanto, pode-

se compreender que à medida que o homem pós-moderno mergulha em uma sociedade líquida, 

além da angústia já natural, surgem outros sentimentos negativos, como a solidão, o mesmo, a 

ansiedade, a depressão e tantas outras doenças que afetam a sociedade.  

A angústia não tem um objeto definido, é algo vago, indeterminado. Daí também ter 

ela outra característica que é de não ser passageira, ela acompanhará o homem enquanto ele 

viver. Portanto, não há outro caminho a não ser enfrentá-la, experimentá-la, fugir não é de 

forma alguma a solução, afirma Kierkegaard. Neste sentido não adianta desangustiar os 

homens, mas ensiná-los a vivenciar a sua angústia. Assim o homem será tanto mais humano 

quanto mais profundo for a sua angústia no sentido de experiência existencial. E neste sentido 

Kierkegaard não quer apontar uma saída, mas fazer com que o ser humano aprenda com a 

angústia.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho foi possível aproximar um pouco da filosofia existencialista de 

Søren Kierkegaard, importante pensador responsável por apresentar uma reflexão completa e 

profunda sobre esta condição que afeta toda a humanidade, que é a angústia. A pesquisa revelou 
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que antes de ser um objeto de reflexão, o próprio Kierkegaard viveu na pele os importunos e 

os benefícios da angústia. Na esteira de Kierkegaard, outros filósofos também se dedicaram a 

pensar a angústia, como Heidegger. O que chama a atenção é que a angústia faz parte da 

condição humana, mais especificamente da sua condição de liberdade. Com efeito, liberdade e 

angústia formam quase que um sinônimo na filosofia kierkegaardiana.  

A problemática surge exatamente nesta encruzilhada entre liberdade e angústia, pois 

se Sartre já sentenciava que a liberdade é uma sentença ao qual o homem foi julgado, a angústia 

se revela como sendo a pena máxima que acompanha o homem livre e que poucos as suportam. 

Muitos poucos a suportam na contemporaneidade, quando surgem a chamada 

cultura digital formando um novo espaço ao qual a liberdade é ainda mais potencializada, 

potencializando também a angústia existencial. O problema é que esta angústia que em tempos 

de outrora se revelará como sendo uma condição humana, agora se torna um peso insuportável, 

necessitando cada vez mais de doses de ter. Essas doses são reforçadas à medida que o homem 

se depara com a própria infinitude e com a própria morte. Diante desta constatação, é preciso 

ter tudo ao mesmo tempo, ou seja, nada.  

A pós-modernidade líquida se torna uma sociedade perfeita para homens que não 

suportam a angústia e que por isso se refugiam na liquidez da vida que lhe permite experimentar 

tudo e todos. Nesta sociedade, o que vale não é a ordem, nem o sólido, mas o acúmulo de coisas 

e de experiências, acúmulos que se revelam vazios à medida que a angústia existencial se 

encontra ainda mais latente e desejosa de ser compreendida e vivenciada do que propriamente 

enganada e esquecida. Então, o que deveria ser angústia existencial, reflexo da liberdade, o que 

se vê são ansiedades, medos, obsessões, reflexo da covardia de vivenciar a própria humanidade.  
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RESUMO  

O comportamento imprevisível se faz presente, de alguma forma, em diversas situações do 

cotidiano de qualquer pessoa, porém, quando se trata de portadores do Transtorno de 

Personalidade Borderline, o predomínio da ocorrência é muito mais comum e recorrente, além 

de estar relacionado a aspectos negligentes, que o inserem em um contexto negativo, devido à 

instabilidade existente em sentimentos e atitudes, que é uma consequência da oscilação nas 

emoções e da contradição na apresentação e na representação de ideias, fruto de uma 

desregulação emocional, derivada de disfunções neurobiológicas, que comprometem o 

funcionamento normal do cérebro. Sob essa perspectiva, o presente trabalho pretende, a partir 

de fontes teóricas da psicanálise e da terapia cognitivo-comportamental, analisar as 

características do Transtorno Borderline, a fim de tentar compreender o comportamento 

imprevisível dos portadores, para assim, sugerir ao tratamento terapêutico, a imprevisibilidade 

na postura do terapeuta, (que prevê o imprevisível do paciente), como uma contribuição 

positiva na indução à mudança de comportamento, que se verificaria, através do inesperado, 

ocorrido, mediante às sucessivas surpresas agradáveis, tornando-a, portanto, positiva. Nesse 

sentido, o conteúdo do artigo privilegia a presença e a constância da harmonia na relação entre 

terapeuta e paciente que, apesar dos inúmeros desafios enfrentados, é necessária, no intuito de 

incentivar a uma aliança, para a obtenção do sucesso real da terapia, representada a partir do 

benefício de ambos, ao conseguir êxitos no controle e na estabilidade do portador de TPB, o 

que garante a recompensa do psicólogo, ante a satisfação sentida e vivenciada, por meio das 

vitórias conquistadas.  

Palavras chave: Transtorno de Personalidade Borderline. Comportamento imprevisível. 

Paciente Borderline. Terapeuta. Relação terapêutica.  

 

ABSTRACT 

Unpredictable behavior is somehow present in various situations in anyone's daily life, 

however, when it comes to patients with Borderline Personality Disorder, the predominance of 

the occurrence is much more common and recurrent, in addition to being related to aspects 

negligent, who place him in a negative context, due to the instability in feelings and attitudes, 

which is a consequence of the oscillation in emotions and the contradiction in the presentation 

and representation of ideas, the result of an emotional dysregulation, derived from 

neurobiological dysfunctions, which compromise the normal functioning of the brain. From 

this perspective, the present work intends, from theoretical sources of psychoanalysis and 

cognitive-behavioral therapy, to analyze the characteristics of Borderline Disorder, in order to 
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try to understand the unpredictable behavior of patients, in order to suggest therapeutic 

treatment, unpredictability in the therapist's posture (which predicts the unpredictable of the 

patient), as a positive contribution in inducing a change in behavior, which would be verified, 

through the unexpected, through the successive pleasant surprises, making it, therefore, 

positive. In this sense, the content of the article emphasizes the presence and constancy of 

harmony in the relationship between therapist and patient that, despite the numerous challenges 

faced, is necessary, in order to encourage an alliance, to obtain the real success of the therapy, 

represented from the benefit of both, by achieving success in the control and stability of the 

TPB patient, which guarantees the psychologist's reward, in view of the satisfaction felt and 

experienced, through the victories achieved. 

Keywords: Borderline Personality Disorder. Unpredictable behavior. Borderline patient. 

Therapist. Therapeutic relationship. 

 

RESUMEN 

El comportamiento imprevisible se hace presente, de alguna forma, en diversas situaciones del 

cotidiano de cualquer persona, pero, cuando se trata de portadores del Trastorno de 

Personalidad Borderline, el predominio de la ocurrencia es bien más común y recurrente, 

además de estar relacionado a aspectos negligentes, que le introducen a un contexto negativo, 

debido a la instabilidad existente en sentimientos y actitudes, que es una consequencia de la 

oscilación en las emociones e de la contradicción en la apresentación y en la representación de 

ideas, fruto de una desregulación emocional, derivada de disfunciones neurobiológicas, que 

comprometen el funcionamiento normal del cérebro.Sob esa perspectiva, el presente trabajo 

pretende, a partir de pesquisas bibliográficas da psicoanálisis y de la terapia cognitivo-

comportamental, analisar las características del Trastorno Borderline, afín de intentar 

comprender el comportamiento imprevisible de los portadores, para así, sugerir para el 

tratamiento terapéutico, la imprevisibilidad en la postura de lo terapeuta, (que supone el 

imprevisible del paciente, como una contribución positiva a la inducción para el cambio 

comportamental, que se habría de comprobar, a través del inesperado, que habría de ocurrer, 

mediante a las sucesivas sorpresas agradables, tornándola, por lo tanto, positiva. En esse 

sentido, el contenido del artículo privilegia la presencia y la constancia de la harmonia en la 

relación entre terapeuta e paciente que, a pesar de los innumerables enfrentamientos es 

necesaria, com la intención de incentivar a una alianza, para la obtención del suceso real de la 

terapia, representada a partir del beneficio de ambos, al lograr êxitos en el control y en la 

estabilidad del portador de TPB, lo que garantiza la compensación del psicólogo, ante la 

satisfacción sentida y vivenciada, por medio de las victórias conquistadas.  

Palavras clave: Trastorno de Personalidad Borderline. comportamiento imprevisible. paciente 

Borderline. terapeuta. relación terapéutica.  

 

INTRODUÇÃO  

 

O comportamento imprevisível, predominante, de maneira geral, em pacientes com 

Transtorno de Personalidade Borderline, devido à flutuação nas emoções, à instabilidade em 

relações interpessoais, à constante impulsividade, gerada por descontrole ante sentimentos de 

raiva e ira, é frequentemente mencionado em estudos de psicologia e psicanálise, que abordam 

a terapia comportamental e cognitiva, bem como nos documentos de saúde mental (DSM) da 

Associação de Psiquiatria Americana (APA).  

O fato de não se obter definições precisas sobre o poder de ação e reação por parte de 

cada indivíduo diagnosticado com a síndrome, os 

procedimentos e as adoções dos mesmos requerem cautela dos profissionais, principalmente 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 88 

do terapeuta, tanto na detecção do diagnóstico quanto no percurso do tratamento, a fim de que 

a terapia represente um benefício real, e não uma obrigação, muitas vezes por pressão de 

familiares, e que, por nenhum motivo, se torne um obstáculo à possibilidade de melhora dos 

quadros. Ainda que inconsciente, o imprevisível espera imprevisibilidade, ou seja: Do mesmo 

modo que o cliente é imprevisível, o que geralmente ocorre de forma negativa e negligente, o 

presente trabalho, por meio de pesquisas e análises decorrentes de diversas fontes, visa a 

sugestão de que os psicólogos também se apresentem como imprevisíveis, utilizando-se de 

artifícios que levem à surpresa positiva que, inicialmente viria como causa de boas impressões 

e, posteriormente, com a continuidade e a persistência das estratégias, a ocorrência da tentativa 

passaria a consolidar-se para um encaminhamento ao caminho promissor, dando um novo rumo 

à vida daqueles que tanto sofrem com o problema.  

Com o objetivo de elucidar e sintetizar as questões englobadas pelo artigo, o conteúdo 

expõe um breve histórico do Transtorno de Personalidade Borderline e as características que o 

compõem, enfatiza a preocupação quanto à resistência e ao abandono do tratamento, retrata a 

Psicoterapia Breve dinâmica como uma opção interessante para o tratamento do 

comportamento, explicita consequências da transferência e da contratransferência no processo 

terapêutico, analisa de modo sucinto teorias comportamentalistas e terapias comportamentais, 

no intuito de fundamentar o embasamento teórico. A seguir, reflete-se perspectivas e 

expectativas existentes na relação paciente e terapeuta, focando no comportamento 

imprevisível de ambos, através da busca de iniciativas encorajadoras à promoção de um bem 

propício aos dois lados, finalizando com a conclusão dos resultados obtidos.  

O termo Personalidade Borderline é recente e atual , não pela inexistência do transtorno 

em si, mas pela ausência de conceitos a respeito do que realmente o denominam. Como citado 

acima, a exposição de um breve histórico do TPB é salientada a título de esclarecimento inicial 

do que se trata de fato o tema em questão, ressaltando o aparecimento e as características mais 

comuns que o definem. 

 

UM BREVE HISTÓRICO DA CLASSIFICAÇÃO DO TRANSTORNO DE 

PERSONALIDADE BORDERLINE 

 

De acordo com DALGALARRONDO e VILELA, no artigo Transtorno Borderline: 

História e Atualidade, publicado na Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, 

a síndrome, apesar de ser recorrente desde há muito, ganha a classificação Borderline apenas 

na década de 50. Antes desse período, o transtorno era considerado como uma neurose grave 

ou uma psicose atenuada, com atribuições vagas e imprecisas sobre os sintomas afetivos 

distorcidos e das dificuldades em relações interpessoais.  

De modo geral, os portadores do TPB são adolescentes e adultos jovens, em que o 

público mais afetado é o feminino, com cerca de 75% dos casos. A inconsistência na 

identificação se dava pela apresentação dos quadros, que transitam entre uma certa ausência de 

sanidade, gerada pela confusão mental sobre a auto-imagem, pela falta de objetivos, por 

oscilações constantes de emoções, automutilação, idealização e desvalorização do outro, 

instabilidade em relacionamentos sociais e uma ilusão imaginativa acentuada, distante da 

realidade, mas sem as características de delírios ou alucinações, presentes nas psicoses 

clássicas. Assim sendo, a classificação norte-americana de doenças mentais DSM-II e a CID-9 
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inseriram o problema no ramo das psicoses, e o denominavam como Esquizofrenia Latente.  

A partir do DSM-III, o distúrbio perde campo para o ramo das psicoses, e passa a ser 

incorporado em comportamentos teóricos e indefinidos clinicamente por psiquiatras e 

psicólogos, o que representou um avanço significativo na origem dos chamados distúrbios de 

personalidade, caso, inclusive, do Borderline. Essa viagem sem retorno, termo empregado por 

Dalgalarrondo e Vilela, começa a ter um sentido mais relevante, quando alguns teóricos, por 

meio de pesquisas minuciosas, atribuem nomenclaturas diferentes, para separar os fatores, até 

então indefinidos, em dois grupos: os transtornos de borderline e os esquizotípicos que, embora 

semelhantes, tendem a compor fenômenos delirantes, psicóticos e insanos, não tão 

evidenciados no Borderline.  

“A fim de precisar o diagnóstico, deve-se ter em mente que o que é típico do transtorno 

de personalidade borderline são os seguintes fenômenos clínicos: sentimentos crônicos de 

vazio, impulsividade, automutilação, 

episódios psicóticos de curta duração, tentativas manipuladoras de suícidio e, freqüentemente, 

relações interpessoais muito conturbadas e insatisfatórias. ” (DALGALARRONDO, Paulo; 

VILELA, Wolgrand Alves). Os autores ainda prosseguem, para um entendimento mais apurado 

dos sintomas psicóticos de curta duração dos Borderline, referidos acima, dizendo: “Deve-se 

salientar, também, que apesar de boa parte da literatura ter enfocado os sintomas psicóticos de 

curta duração, seus sintomas são, no mais das vezes, circunscritos, fugazes ou duvidosos. ”  

Não há clareza quanto aos fatos e fatores determinantes para o desenvolvimento do 

transtorno, porém presume-se que tem uma íntima ligação com estresses traumáticos de 

infância derivados de abuso sexual, de perda precoce ou ausência afetiva dos pais, e ainda por 

desregulações emocionais genéticas relacionadas ao desequilíbrio histórico de familiares. 

Sabe-se, portanto, que a patologia gera perturbações neurológicas, comprometendo o 

funcionamento normal do cérebro, possibilidade que explica os desvios constantes e severos 

do comportamento.  

Além das condições já mencionadas, os portadores do TPB costumam cometer 

exageros, como por exemplo: uso abusivo de álcool e drogas, promiscuidade sexual, direção 

imprudente, compulsões alimentares, auto-agressão e autodestruição, atitudes que são 

empregadas na tentativa de preencher o vazio e aliviar a raiva. Contraditórios e confusos, 

expressam sentimentos desconectados e incoerentes à realidade: Odeiam e amam com a mesma 

medida de intensidade, revelando o amor e o ódio, o bom que é mau e o mal que faz bem, 

muitas vezes, inseridos de maneira indefinida e sem nexo, num mesmo assunto.  

Não conseguem manter relações interpessoais duradouras e estáveis, justamente, por 

serem instáveis, imprevisíveis, descontrolados e explosivos, quando confrontados e 

contrariados. São acometidos de excessos de fúria, agridem e destroem, situação que culmina 

na culpa e na inferiorização da auto-imagem, desconstruída, após minutos, por ideias de 

superioridade de si e diminuição do outro.  

Atormentados pelo medo da solidão e do abandono real ou imaginário, desconfiam, 

procurando o controle, a partir de atos manipuladores. Contudo, a 

ameaça resultante da insegurança, conduz quase sempre ao rompimento de relações, que não 

se sustentam em meios tão caóticos e conturbados. A vida desses indivíduos corre perigo, já 

que tentam com frequência o suicídio, como uma fuga real da tempestade em que vivem, ou 

apenas para chamar a atenção daqueles com quem convivem. Constituída na ideia ou na 
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idealização, a taxa de morte é alta, pois, ao concretizar-se a iniciativa, tem-se um desfecho 

catastrófico e irreversível.  

Ainda que sintam o incômodo ante o comportamento desfavorável, e que saibam dos 

prejuízos causados a si e ao outro, grande parte acredita que os descontroles são fenômenos que 

caracterizam a essência e, embora procurem ajuda, as queixas não identificam a necessidade 

autêntica do auxílio. Relatam o vazio, a incompreensão do outro, mas desconhecem a 

despersonificação da identidade, presente na fala, nas expressões, nos gestos e na dificuldade 

em aceitar que precisa do tratamento.  

Por esse motivo, a preocupação com a adesão deve estar na pauta dos profissionais de 

saúde mental, pois a desistência e o abandono dos procedimentos é comum, devido ao contexto 

histórico referido acima. A seguir, os detalhes acerca dessa atenção, indispensável àqueles que 

necessitam, mas que, por instabilidade e inconstância, banalizam a necessidade da assistência 

e os procedimentos relativos aos atendimentos, assim como o próprio tratamento em si.  

 

A RESISTÊNCIA AO AUXÍLIO TERAPÊUTICO E PSIQUIÁTRICO, E O 

ABANDONO DO TRATAMENTO: UMA PREOCUPAÇÃO QUE DEVE ESTAR EM 

PAUTA NAS ANÁLISES DE SAÚDE MENTAL 

 

Antes de passar à análise da preocupação com a adesão à ajuda, vale afirmar que o 

diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline é difícil de ser identificado. Isto, 

porque, acompanhado de depressão, ansiedade, instabilidade de humor, compulsão alimentar, 

entre outros distúrbios, pode ser facilmente confundido com outro transtorno mental, o que 

desmotiva o paciente, levando-o ao descrédito dos procedimentos adotados, por terem sido 

insuficientes e inadequados, consequência de um erro de diagnóstico.  

Quando recebem o diagnóstico assertivo, um número considerável de portadores já não 

crê na exatidão do fato, uma vez que já obteve esclarecimentos anteriores, sem qualquer 

sucesso ou progresso. É nesse 

momento que se torna crucial a intervenção do grupo composto por psiquiatras e psicólogos, 

que devem ter como intuito, a perseverança do convencimento de cliente, familiares, amigos e 

todos os que participam da vida coletiva e individual dessa pessoa, com a exclusiva finalidade 

de o manterem no tratamento, para que, com paciência, insistência e persistência, ainda que de 

forma gradativa e lenta, as mudanças futuras sejam conquistadas.  

A síndrome deve ser tratada por um psiquiatra, que fornece o suporte farmacológico, 

com o objetivo de estabilizar o humor, a impulsividade, amenizar quadros de depressão e 

ansiedade, assim como a recuperar a lucidez em períodos psicóticos. Além do acompanhamento 

psiquiátrico, é imprescindível a psicoterapia, já que é preciso ter critérios em procedimentos 

medicamentosos, porquanto, podem representar prejuízos subsequentes, como dependência dos 

remédios ou tentativa de suicídio, como uma consequência das crises.  

Considerados como pacientes difíceis, os diagnosticados com TPB representam um 

desafio a todos os competentes à saúde de ordem mental e, sobretudo ao terapeuta, que 

necessita de qualificação, formação e preparo para lidar com os conflitos prevalentes na 

trajetória que permeia a relação entre ambos. Capacitados, os psicólogos devem ter ciência e 

consciência de que o percurso da terapia não é fácil nem facilitado, e que o comportamento 

inesperado e imprevisível pode estar cercado de surpresas desagradáveis, acentuadas por 
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agressividade, agressão, desconfiança, desvalorização e contradição às alternativas propostas, 

o que significa a total predisposição à mudança e à modificação de técnicas, quando parecerem 

insatisfatórias, como garantia do almejado sucesso da intervenção, que pode ser conquistado 

também com atos imprevisíveis do terapeuta ao cliente que, ao entrar em choque com o 

inesperado, ganha estímulos para comportar-se de um novo modo, inicialmente, com o 

psicólogo, e depois, futuramente, vai usando esse aprendizado em situações posteriores, com 

um maior número de pessoas.  

A inconsistência e a instabilidade dos portadores de Borderline, muitas vezes, 

juntamente com a falta de flexibilidade dos profissionais da área da saúde, incluindo o próprio 

terapeuta, dificultam a adesão completa ao tratamento, gerando desistência e abandono em 

diversos casos. Nesse sentido, é importante individualizar o contexto histórico, social e pessoal, 

na tentativa de adequar acontecimentos e problemas enfrentados a partir de uma 

realidade que pode ser alterada, conforme diferentes abordagens, que visem apontar modos 

divergentes de enxergar, pensar e sentir a vida e o mundo. Um dos fatores, entre os muitos 

responsáveis por induzir à resistência e à desistência ao auxílio terapêutico é a impulsividade 

que, segundo TANESI; YAZIGI; FIORE; PITTA, (2007), num estudo de caso em que foram 

analisados pacientes com Borderline, bastante insensíveis ao procedimento psicológico, 

detectou-se que: “A impulsividade do paciente borderline parece estar relacionada à 

desesperança e à sensação de vazio de sentido na vida. A crença de estar sem apoio e a falta de 

esperança no futuro levam ao desespero, aos atos impulsivos e a situações de risco.” Portanto, 

analisar as características de descontrole deve ser o ponto primordial da terapia, planejando 

meios de amenizar tais recorrências, assim como também procurando compreender as 

associações manifestadas, tendo como foco, propiciar condições ao incentivo constante do 

papel representativo, desempenhado pela psicoterapia, e os objetivos que serão alcançados, se 

houver a continuidade, assiduidade, e mesmo a motivação e o interesse quanto ao conteúdo que 

vem sendo oferecido.  

O momento dos relatos impulsivos, assim como atos em que há demonstração de 

impulsividade perante o analista ocorrem, requerem cuidados para os critérios empregados, 

pois, algo como uma neutralidade excessiva, pode causar raiva, partindo de uma interpretação 

errônea, de que há desinteresse, distância e indiferença do profissional, com relação aos 

aspectos descritos e visíveis. Prestativo e controlado, o psicólogo abre possibilidades a uma 

novidade em alteração, ao direcionar o descontrole à calma, agindo com paciência e 

maleabilidade, no sentido de atender ao sofrimento, com implicações suaves, tentando 

surpreender positivamente, até que consiga cessar o desconforto gerado, e assim, amenizar os 

sentimentos que o causaram.  

Além da impulsividade, outra característica impeditiva na relação entre paciente e 

terapeuta, é a manipulação, ressaltada por TANESI; YAZIGI; FIORE; PITTA, (2007), de 

acordo com citações de BECK, Freeman; (1993); SKODOL (2000), quando afirma: “A 

manipulação reflete a falta de limites do paciente borderline que fará de tudo para que sua 

vontade seja soberana. Não consegue perceber o outro, mas somente suas próprias 

necessidades. O outro 

não tem existência própria e sua função é servi-lo. Acredita ser sempre espoliado e os outros 

serem seus eternos devedores. Estas atitudes e crenças se relacionam às alterações cognitivas. 

(Beck & Freeman, 1993; Skodol, 2002).” Partindo dessa perspectiva, se a atenção e as 
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exigências não são atendidas, observa-se a desmotivação e o desinteresse do cliente pela 

terapia, o que resulta na subsequente descontinuidade do procedimento.  

Os confrontos entre manipulador e manipulado tendem a formar uma barreira limitadora 

no relacionamento, mas que depende da sensibilidade do mediador, capaz de intervir, a fim de 

que seja atenuada,. As exigências perdem força, à medida que são fornecidos outros 

mecanismos imediatos, reforçadores da importância do indivíduo enquanto membro de uma 

sociedade, dependente, e não, escrava e servil de vontades. É por meio de estratégias 

rigorosamente planejadas, que o psicólogo estabelece com o paciente, uma aliança terapêutica 

apropriada, que consiste na elaboração de uma colaboração mútua e simultânea, definida por 

aplicações convenientes, que sugerem compromisso e comprometimento das duas partes, para 

que a função da psicoterapia atinja alvos positivos.  

A tentativa de manipular, comum no Transtorno Borderline, tem a intenção de tornar 

atenção e vontade exclusivas a si próprio, devido à carência de compreensão e entendimento 

aos problemas existenciais, ao medo da solidão e do abandono e à necessidade de 

autoafirmação, como um meio de construir a imagem destruída, auto destruída ou danificada. 

Sabendo e conhecendo o significado do comportamento, o terapeuta não se constrange nem se 

deixa levar, conduzindo os fatos a instantes de contradição, apresentando contrariedades às 

ideias negligentes, porém, sem reprimir, impedir, punir ou castigar. O abusivo, se esclarecido 

de forma prudente, se transforma, e a visão do outro se projeta no sentido inverso ao abuso, 

impulsionando-o a um caminho oposto ao sugerido pelo paciente que, ao ameaçar, sente-se 

ameaçado pela ausência daquilo que nunca teve, que agora tem, mas que pode perder, por conta 

de uma modificação que foi adquirida na consciência de si mesmo, conforme afirmação de 

Abraham Maslow, que indica que a mudança da pessoa está contida na necessidade de mudar 

a consciência de si própria. 

Outro aspecto de extrema valia para uma terapia de qualidade é a família do paciente 

que, ativa ou passiva, necessita de ser incorporada nas análises e na conduta do terapeuta, pois, 

é a partir da relação familiar, que o transtorno pode ter sido gerado. Através de perguntas e 

respostas, permissão e observação desempenham função essencial durante assuntos que 

envolvem família e ambiente familiar, porque o paciente nem sempre está à vontade para falar 

sobre determinados temas: em alguns casos, por não querer e, em outros, por não conseguir se 

expressar.  

Intermediar e intercalar histórias, sugerindo um novo pensamento, a partir de contextos 

e ideias já utilizados pelo cliente, acrescentando a proposta de um suposto acompanhamento 

de algum membro da família, mesmo que ninguém se apresente no decorrer do processo 

terapêutico, pode demonstrar o interesse e a preocupação do psicólogo às questões do paciente, 

instaurando nele, uma elevação da autoestima. Portanto, o psicoterapeuta atento à família da 

pessoa em atendimento, alcança o indivíduo por nuances, que ainda podem não ter sido 

verificadas, pela intervenção benéfica de uma família estruturada durante o processo de 

tratamento, que é frisada por TANESI; YAZEGI; FIORE; PITTA, (2007): “familiares 

saudáveis podem ser muito importantes, para a adesão ao tratamento.”  

“É muito importante que o psicoterapeuta esteja alerta às manifestações de resistência 

do paciente, para que esta possa ser trabalhada adequadamente no contexto psicoterápico, no 

sentido de ser neutralizada e dissolvida.” (CUNHA; AZEVEDO, 2001). Trata-se, portanto, de 

um apelo constante à ciência e à consciência de que a resistência ao tratamento pode existir, 
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mas que pode ser amenizada, de acordo com intervenções adequadas, por meio de um 

atendimento ativo e flexível.  

Diante da recusa a atividades, de faltas injustificadas, e até da agressividade e agressão 

voltadas à terapia e ao próprio terapeuta, é crucial que o indivíduo com TPB sinta a verdadeira 

empatia do psicoterapeuta, que a emprega, por meio de um contato simpático e sincero que, de 

acordo com Carl Rogers, o mundo é visualizado através da adaptação ao outro; por isso, 

identifica nele, alguém em quem pode confiar queixas, insatisfações, frustrações e 

indisposições, para que o tratamento tenha continuidade, efetividade e eficiência. Competente, 

o psicólogo, apesar de todos os desafios 

e dificuldades, favorece à adesão ao procedimento terapêutico, quando segue atento e atencioso, 

disponível a mudar de tática e predisposto a contar também com sugestões do cliente, acerca 

de pormenores que, porventura, auxiliam no sucesso do processo e dos resultados.  

No intuito de sempre priorizar o progresso e o estímulo à permanência do paciente 

Borderline na intervenção psicológica, há um destaque especial à Psicoterapia Dinâmica Breve, 

que tem sido eficiente para contextualizar a necessidade terapêutica na vida do indivíduo. 

Sendo assim, são explicados a seguir, detalhes sobre essa interessante opção de terapia.  

 

PSICOTERAPIA DINÂMICA BREVE: UMA OPÇÃO INTERESSANTE PARA 

TRATAR O TRANSTORNO BORDERLINE  

 

A Psicoterapia Dinâmica Breve, segundo CUNHA; AZEVEDO, (2001), num estudo de 

caso, que utilizou essa forma de terapia para tratar um portador de Borderline, constata que, 

apesar de ser um procedimento de curta duração, também pode beneficiar os pacientes 

diagnosticados com o transtorno, isto, porque, ainda que breve, não pode ser considerada como 

uma forma de terapia abreviada, e sim, acessível a todas as esferas da sociedade que, de algum 

modo, necessitam de assistência quanto à saúde mental. A modalidade, por contar com um 

tempo pré-estabelecido, é oferecida por meio de uma condução ativa do terapeuta, que planeja 

e aplica conceitos, baseados em objetivos focados na situação individual de cada um.  

Embora haja teorias que rejeitem a PDB em alguns casos, pesquisas apontam, de acordo 

com CUNHA; AZEVEDO, (2001), que esse tipo de atendimento pode auxiliar a todos os que 

sofrem com problemas de ordem psíquica, e que o resultado é sempre, sem dúvida, mais 

positivo do que aqueles que não participam de qualquer formato terapêutico. Obviamente, não 

se pode afirmar que a Psicoterapia Dinâmica Breve alcança êxitos satisfatórios como as terapias 

a longo prazo, mas, no estudo de caso em questão, e, conforme outras pesquisas citadas por 

CUNHA; AZEVEDO, (2001), é notória a eficácia dos atendimentos, já que os pacientes tendem 

a valorizar a importância da psicoterapia adotada em cada especificidade, e manifestam o 

interesse da continuidade do tratamento, ainda que com outro profissional.  

A PDB é funcional na preparação a uma iniciativa real de tratamento por parte do 

cliente que, se bem estruturada por um terapeuta competente e 

qualificado, ajuda no reconhecimento ao que era desconhecido antes do início terapêutico, bem 

como às possíveis identificações de melhora ou descoberta, tanto durante quanto após o breve 

período de tempo de estadia no procedimento psicológico. O limite estabelecido na 

Psicoterapia Dinâmica breve possibilita o interesse e a motivação, quando reforçados pelo 

terapeuta, perante a curiosidade intencional no paciente a respeito do que aconteceria se 
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houvesse a descontinuidade ou o prosseguimento da terapia.  

Cabe ao terapeuta, para tanto, estar ciente e consciente de todas as dificuldades e 

desafios, e prontificar-se à conscientização do cliente, com relação aos principais mecanismos 

existentes e presentes no histórico e na conduta, auxiliando-o a uma análise, com o intuito de 

modificar gradualmente cada comportamento, atitude, sentimentos e mesmo as formas de 

enxergar a vida, o mundo, o outro e a si mesmo.  

Tanto a PDB como qualquer outro tipo de psicoterapia recebe a influência das 

transferências e das contratransferências que, embora sejam termos mais utilizados pela 

psicanálise, se inserem ao longo do processo, atingindo objetivos satisfatórios e insatisfatórios. 

Abaixo, a questão é enfatizada com mais clareza.  

 

TRANSFERÊNCIA E CONTRATRANSFERÊNCIA: UM PROCESSO CRUCIAL 

PARA PACIENTE E TERAPEUTA  

 

“O terapeuta também está em análise, tanto como o paciente…razão porque também 

está exposto às influências transformadoras. Na medida em que o terapeuta se fecha 

à esta influência, ele também perde sua influência sobre o paciente”  

C. G. Jung  

A transferência, que é o conjunto de manifestações exercidas pelo cliente, a partir dos 

conceitos do analista, diante dos problemas apresentados, e a contratransferência, que se refere 

à resposta do terapeuta, perante as ações e reações transferidas em todas as questões 

relacionadas ao desconforto mental do portador de TPB ou de qualquer outro gênero costuma 

ser mais utilizada em psicanálise e em terapias psicanalíticas, mas, é certo que não se pode 

negar sua presença durante todo o percurso psicoterapêutico. 

Segundo MÖLER; SERRALTA; BITENCOURT; BENETTI, (2018), referenciando 

MCMAIN, (, (2015), a resposta fornecida pelo terapeuta obtém o sucesso ou o insucesso do 

tratamento, já que é a partir dessas respostas, que o paciente se vê estimulado ou desmotivado 

à prática terapêutica.  

Alguns componentes contratransferenciais podem ser adicionados como itens 

relevantes a uma terapia funcional e qualificada, como, por exemplo, de acordo com MÖLER; 

SERRALTA; BITENCOURT; BENETTI, (2018), a auto revelação do terapeuta sobre alguma 

condição, que tenha relação com os problemas apresentados pelo paciente. Os autores afirmam 

que a iniciativa a esse método predispõe uma identificação do comportamento prejudicado com 

a realidade de uma pessoa real que, no caso, talvez seja representada por uma personalidade 

sem falhas.  

Moderada e sem excessos, a exposição do terapeuta perante fatos que exijam tal 

conduta, permite, durante a interação com o cliente, uma nova visão conceitual de que há outras 

alternativas, colocando o portador do TPB à vontade para expressar e exprimir sentimentos 

contidos e reprimidos. Ao sentir que a auto revelação foi significativa, a terapia pode contar 

com esse método, induzido apenas quando houver a necessidade concreta do emprego, caso 

contrário, há o risco de cair-se no comum e no amigável, e o tratamento perder o centro do 

núcleo, que é o auxílio terapêutico.  

A auto revelação também pode ser útil para relatar frustrações do psicólogo durante o 

processo, quando não há colaboração efetiva do cliente, o que pode alterar positivamente a 

ação e reação do mesmo.(CUNHA; VANDENBERGH) descrevem a característica, em que a 
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abertura do terapeuta, ao relatar as dificuldades enfrentadas ao paciente, sensibiliza-o a 

diferentes atitudes em relação ao que é, de fato, proposto, o que tende a amenizar conflitos e a 

estabilizar a relação paciente terapeuta.  

LINEHAN, (1993), citado por CUNHA; VANDENBERGH, (2015), reforça que a 

aceitação, assim como a auto revelação, assume papel preponderante para a obtenção dos altos 

níveis de satisfação nos resultados terapêuticos. Ao aceitar o paciente como ele é, com todas 

as características apresentadas, o terapeuta ajuda na própria aceitação do diagnosticado com 

borderline que, mesmo confrontado por certas atitudes, vai modificando a maneira de 

administrar o comportamento inadequado, e é estimulado a agir a partir de 

novos parâmetros e suposições, porque o processo da aceitação predispõe uma auto valorização 

significativa, na medida em que a mudança está justamente após a aceitação de si mesmo, como 

declara Carl Rogers: “Não podemos mudar, não podemos nos afastar do que somos, enquanto 

não aceitarmos profundamente o que somos.”  

O manejo terapêutico implica sensibilidade por parte do profissional de saúde mental, 

para evitar ocorrências inversas no processo da contratransferência que, segundo ROMARO, 

(2002), é comum e frequente o aparecimento de sentimentos de exclusão nos portadores de 

Borderline que, ao procurarem ajuda psicológica, são excluídos, e não, incluídos entre aqueles 

que necessitam de auxílio. Transferem agressividade e são, igualmente, agredidos e punidos, 

quando deveriam ser compreendidos e valorizados.  

O respeito a cada especificidade e o acolhimento ao portador de TPB são 

imprescindíveis ao progresso que não acontece, dando lugar, inclusive, à regressão. É inegável 

que todos esses detalhes negativos se dão por um despreparo de toda a instituição que está 

ligada a problemas psicológicos, que não dá suporte aos profissionais quanto à diversidade de 

situações, e os colocam em vulnerabilidade, tornando assim, igualmente vulnerável, o 

atendimento prestado a pacientes já perdidos, que acabam se perdendo ainda mais.  

A ausência de estruturas, predominante em todos os espaços de atendimento 

psicológico, gera uma desconfiança em todo o grupo que, de alguma forma, necessita de 

assistência, pois, ao não encontrarem o apoio esperado, absorvem verdades já conhecidas e 

formuladas de que alcançarão a cura, ou de que a terapia não tem serventia. Nesse sentido, o 

psicoterapeuta competente e responsável ganha mérito, quando desmistifica essa desconfiança, 

proposta por Carl Rogers, e restaura a confiança de pacientes e de pessoas diretamente ligadas 

a eles, (também revelada por Rogers), por meio de outras verdades, condizentes com as 

descobertas, que são instigadas a partir de um repertório reflexivo, em que há o alcance e a 

aproximação de uma realidade coerente e favorável, correspondente à estabilidade de 

comportamentos até então instáveis e descontrolados.  

É, sem dúvida, fundamental, que todos aqueles que dependem de um tratamento 

terapêutico, encontrem conforto no ambiente de tratamento, caso contrário, são estimulados à 

desistência e ao abandono dos procedimentos, pois, conforme discute Romaro, (2002) não há 

o intratável, e sim, aquele que deve ser tratado adequadamente. A terapia precisa de ser uma 

contribuição à mudança, e nunca, um obstáculo desencadeador de novas crises e recorrências 

já existentes.  

A área da saúde mental carece de atenção para todo o grupo que a compõem, todavia, 

focando aqui no terapeuta, é indispensável que ele tenha respaldo, seja avaliado e analisado, e 

que não siga de modo solitário nas adversidades, porque, assim como os pacientes, também é 
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humano, tem uma vida e possui problemas. Quando não são assisstidos, desorientados, podem 

orientar inadvertidamente os procedimentos psicológicos, que, em alguns casos, o desvio é 

irredutível, gerando como consequências o rompimento de terapias, o agravamento de doenças 

psíquicas, e até mesmo a morte por suicídio, o que é, então, irreversível.  

Diante de fatos catastróficos, o psicólogo também fica fragilizado, o que pode 

comprometer a profissão. Portanto, todos os que, de alguma forma, trabalham com distúrbios 

de ordem mental, necessitam de apoio, exatamente como aqueles que contêm os transtornos.  

CUNHA; AZEVEDO (2001), ressalta ainda a necessidade de uma terapia pessoal para 

o terapeuta, a fim de prevenir frustrações, descontrole de sentimentos e falsas expectativas, 

advindos de ilusões de que são capazes de conquistar milagres. O fato de serem psicoterapeutas 

não significa que conseguem administrar o próprio comportamento, o que pressupõe a 

intervenção da psicoterapia a si próprio, no intuito de recuperar o equilíbrio, restabelecerem a 

calma, a paciência e o autocontrole, que são a chave para um trabalho de qualidade, com 

verificações satisfatórias, resultado de um bem para todo o conjunto, (o que intervém, e o que 

precisa da intervenção).  

A contratransferência, de maneira geral, quando reconhecida e, adequadamente 

incorporada à psicoterapia, enriquece o tratamento, por oferecer contributos valiosos à eficácia 

e à efetividade dos procedimentos. Terapeuta e paciente, em uma sintonia saudável, ajudam-se 

mutuamente, o que garante o sucesso de uma profissão e de uma terapia em harmonia.  

Após os esclarecimentos sobre transferência e contratransferência, evidencia-se agora 

o comportamento, que é estudado por teóricos, que muito contribuem com as práticas adotadas 

nos formatos psicoterápicos. Logo, faz-se necessário posicionar algumas ideias a respeito do 

contributo de tais teorias.  

 

TEORIA COMPORTAMENTAL DE REFORÇOS E RESPOSTAS PARA A 

OBTENÇÃO DE UMA TERAPIA SAUDÁVEL  

 

A teoria do Behaviorismo Radical, grande responsável por caracterizar o 

comportamento sob vários ângulos, procura explicar o Transtorno Borderline de uma forma 

consistente e precisa, conforme esclarece SOUSA, (2003): “Popularmente, acredita-se que 

existam dois eus, um que dirige a ação do outro. Haveria um ‘eu’, ou seja, uma força que 

impulsiona o outro ‘eu’ (o que se comporta), a agir. Deste modo, observa-se a ocorrência do 

comportamento, e infere-se a existência de uma entidade (a força propulsora) como causa do 

mesmo. Essa concepção pode ser observada, por exemplo, com o termo personalidade, que é 

tratado como um eu que é responsável pela ocorrência de comportamentos.” Pode-se dizer, a 

partir dessa perspectiva, que comportamento e ação estão intimamente ligados: o 

comportamento age, enquanto a ação se comporta de determinado modo, perante qualquer que 

seja a situação.  

Os reforços e as respostas, características predominantes da teoria Skinneriana, 

pressupõem, tanto a prevalência quanto a modificação dos eventos onde está inserido o sujeito, 

o que não é diferente com o portador do TPB, conforme enfatiza SOUSA, (2003), citando 

SKINNER, (1953): “Numa linguagem behaviorista radical, pode-se definir o eu como um 

conjunto de respostas funcionalmente unificado, sendo que o importante é explicar a unidade 

funcional desse conjunto de respostas, estabelecendo as relações existentes entre elas e suas 
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variáveis de controle (estímulos discriminativos e conseqüências). Conclui-se, portanto, que a 

personalidade é aprendida. Aprendemos quais comportamentos são eficazes para obter 

reforçadores em dadas circunstâncias (Skinner, 1953).” A sequência de estímulos se impõe 

como um ensinamento, que é aprendido, por ser repetido, reforçado e significativo.  

Ainda de acordo com a teoria de reforços e respostas, acredita-se que há, por meio 

desses fatores, um aprendizado comportamental, referido por MILLON, (1969/1979), a partir 

de citação complementada por SOUSA, (2003): 

“Segundo Millon (1969/1979), inicialmente respondemos a eventos antecedentes 

particulares. À medida que respondemos a situações semelhantes, aprendemos quais são os 

comportamentos bem sucedidos para obter recompensas e evitar castigos. Portanto, as 

experiências levam ao aprendizado de estratégias adaptativas que passam a caracterizar nossa 

maneira de nos relacionarmos com os outros – ou seja, nossa personalidade. Os 

comportamentos persistem em função de uma história de reforçamento intermitente, e por isso, 

são altamente resistentes à extinção, e são reforçados pelas restrições e repetições do ambiente 

social.” Assim sendo, se o comportamento foi aprendido, está registrado na memória; daí a 

dificuldade e o desafio em extingui-los.  

É imprescindível frisar que, embora haja reforços e respostas iguais, há diferentes 

manifestações de comportamento, uma vez que a experiência é única e individual, como 

destaca SOUSA, (2003), indicando PARKER, Et Al, (1998):”em função da experiência 

passada, as pessoas serão sensíveis a diferentes contextos, o que explica o fato de duas pessoas 

reagirem diferentemente diante de uma mesma circunstância. Embora haja a crença de que 

essas diferentes reações surgem de dentro do corpo, o behaviorismo radical busca outras 

explicações. É inegável que o aparato biológico impõe limitações e possibilidades de interação 

com o meio; porém, tais fatores não são os únicos a considerar, inclusive porque há evidências 

de que a experiência pode alterar aspectos fisiológicos (Parker et al, 1998). É importante levar 

em conta que os indivíduos aprendem a se comportar, conforme vão sendo reforçados ou 

punidos ao emitirem um dado comportamento. Assim, cada organismo é exposto a uma história 

de reforçamento, que é única e, por isso, a mesma situação evocará diferentes respostas, em 

pessoas diferentes.” Portanto, os aspectos comportamentais nunca podem ser analisados em 

um conjunto de regras, e sim, de forma isolada, por ser regulado pela experiência e pela 

representação empírica e particular de cada indivíduo.  

De acordo com Skinner, o comportamento é selecionado por suas consequências, o que 

ocorre com frequência com a personalidade Borderline que, conforme SOUZA, (2003), 

identifica-se que pessoas diagnosticadas com o transtorno, costumam, de maneira geral, 

apresentar-se na terapia com uma variedade de ideias confusas e incoerentes, demonstrando 

sentimentos de impotência diante das situações cotidianas da vida, quando afirmam, muitas 

vezes, não saberem quem são, do que gostam e o que esperam. São sempre muito contraditórios 

e inconstantes em opiniões, escolhas e decisões.  

Tendem à desistência do tratamento terapêutico, devido à oscilação de emoções e, 

frequentemente, tentam suicídio por conta da intensidade do sofrimento. O vazio também é 

relato bastante comum em tais indivíduos que, sublinhando SOUSA, (2003), com referência 

de Conte Brandão, (2001), aprendem a desenvolver a própria identidade em consequência de 

estímulos externos, ou seja: A ausência de fenômenos que indicam a frustração das 

expectativas, traz instabilidade e insegurança, levando ao medo do abandono e da perda, bem 
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como à rejeição de si mesmo, ao isolamento e à esquivança de relações interpessoais.  

Na tentativa de evitar o vazio, SOUZA, (2003) aponta que há, no paciente borderline, 

uma incessante busca por encontros casuais de breve período, porquanto a extrema idealização 

do outro transforma-se em desvalorização, na medida em que não são atendidas, as ilusões 

imediatas. Nesse sentido, o amor intenso é modificado, passando a ser uma espécie de ódio, 

agregado a uma raiva explosiva, resultante do processo controverso em que, o excesso de 

atenção e intimidade, (que era recorrente), deixa de fazer parte, ocasionando o fim das relações.  

A terapia, em conjunto com a flexibilidade do terapeuta, são extremamente relevantes 

para o progresso na modificação, pelo percurso terapêutico dos portadores do Transtorno de 

Personalidade Borderline, já que, segundo Sousa, (2003): “se o indivíduo se comporta em 

relação ao terapeuta da mesma maneira que o faz no seu dia a dia com outras pessoas, esses 

ambientes são funcionalmente idênticos, e que, portanto, se um deles for mudado, esta alteração 

se generaliza para os demais ambientes.” O aprendizado adquirido na psicoterapia pode ir, 

pouco a pouco, se integrando na vida prática do paciente, quando é conduzido de forma 

qualificada e positiva, no objetivo de introduzir uma nova realidade ao meio vivenciado, que 

passa a promover um modo diferente de comportamento, ressaltado ainda por Skinner, quando 

afirma: “Se por acaso o ambiente se modifica, velhas formas de comportamento desaparecem, 

enquanto novas consequências constroem novas formas.” (Skinner) 

SOUSA, (2003) ainda ressalta que, durante a terapia, os clientes com o Transtorno de 

Personalidade Borderline enfrentam muitas dificuldades quanto à expressão dos sentimentos, 

resultado que pode ser gradativamente alterado, de acordo com o reforço positivo do terapeuta, 

o qual deve tender à sensibilidade, para ir estabilizando, gradualmente, as novas entradas 

comportamentais. Conhecimento do quadro e reconhecimento do cliente como uma pessoa 

única que, embora tenha comportamentos idênticos a outros, sente de um jeito pessoal e, 

quando reforçado e estimulado a revelar, ajuda o psicólogo a identificar pormenores que são o 

essencial do distúrbio e, assim, tem mais autonomia para a disposição em auxiliar no encontro 

de possibilidades a supostas soluções.  

Com a demasiada insistência em questões de suicídio e homicídio que, em diversos 

momentos verifica-se na fala dos diagnosticados com TPB, faz-se necessário enfatizar um 

trecho de SOUSA, (2003), que evidencia KOHLEMBERG Tsai (2001): “O cliente deve ser 

incentivado a relatar a sua fantasia e seus motivos para desejar tais coisas. Ao mesmo tempo, 

precisa aprender a separar aquilo que sente, pensa e relata, daquilo que faz ou fará, ou seja, que 

não há nada errado em pensar, mas sim com o agir, pois este poderia trazer consequências 

desastrosas. Por isso, as conseqüências de ações tanto suicidas como homicidas devem ser 

analisadas criteriosamente com o cliente (Kohlenberg & Tsai, 2001).” A aceitação dos 

sentimentos e dos fatos, sem julgamentos e com certa neutralidade, levam ao imprevisível, 

porquanto há nessa fala, a espera da recusa por parte do outro que, na ausência dela, pode-se ir 

mediando a contradição futuramente empregada, com a exposição de exemplos situacionais 

que causem desconforto ante o pensamento inicial, e o que ocorreria se, posteriormente, o 

pensamento se tornasse uma ação, que culminaria na análise das consequências que causaria 

tal impulso.  

Um fator a ser considerado para uma relação saudável entre terapeuta e cliente, talvez 

se deva à utilização de técnicas presentes na terapia comportamental dialética que, conforme 

CUNHA; VANDENBERGH, (2015), (páginas 72 a 86), traz um contributo promissor, quando 
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sugere o conflito entre duas opiniões contrárias e a absorção de ambas as verdades. Embora o 

terapeuta não acredite, não concorde ou não considere pertinente determinado 

comportamento, é imprescindível que se mostra flexível e sensível para auxiliar a possíveis 

alterações nesse mesmo modo de agir ou de pensar. Disponível, o profissional da psicologia 

não precisa de proteger o portador Borderline de futuros incidentes, contudo, entendê-lo em 

seus diversos e variados comportamentos inadequados, induzindo sempre a outros tipos de 

ideias, participando com ele de todos os pensamentos, na tentativa de incluir opiniões, 

excluindo conceitos em que estão inseridos traumas e medos. Valorizá-lo enquanto pessoa que 

é, preocupando-se, demonstrando afeto, propondo atividades agradáveis e úteis, 

compreendendo, sugerindo, sem fugir e sem evitar a fuga do outro, o analista alcança o que 

pretende, assim como o paciente almeja o que espera.  

Além de todos os benefícios que a terapia pode proporcionar ao portador de Borderline, 

há também fortes indícios de que o terapeuta é recompensado com um bem supremo, à medida 

que visualiza o desenvolvimento dos pacientes, conforme confirmado por CUNHA; 

AZEVEDO, (13 de junho de 2001)referenciando afirmação de Hegenberg (2000): “o 

atendimento ao paciente borderline é desafiante. Coloca em xeque a capacidade técnica, teórica 

e de tolerância do terapeuta, bem como o próprio sistema de atendimento em saúde mental. 

Como afirma Hegenberg (2000), o paciente borderline tem algo a nos ensinar, colocando uma 

lente de aumento nos problemas humanos e sabendo como ninguém o que é o intangível e 

assustador "nada" (ídem). Não raramente, o borderline induz o profissional ao enfrentamento 

de suas próprias situações-limite, em que os seus sentimentos vêm à tona de um modo muito 

intenso e particular, proporcionando-lhe uma experiência clínica e de crescimento pessoal 

incomparável.”Não há terapeuta que não se sinta satisfeito com o progresso do paciente, porque 

o crescimento do outro contribui para o crescimento de si próprio, tanto na área pessoal como 

na profissional, o que representa um êxito em toda a jornada, enquanto terapeuta e humano.  

Depois de expostos detalhes acerca do bem-estar, indispensável e imprescindível na 

relação entre terapeuta e paciente, a reflexão prossegue ante o assunto proposto inicialmente: 

as contribuições do comportamento imprevisível de analista e cliente. 

 

 

 

 

O IMPREVISÍVEL DO TERAPEUTA COMO UM COMPORTAMENTO 

REFORÇADOR À EXTINÇÃO DO IMPREVISÍVEL NEGLIGENTE DO PACIENTE  

 

Conforme já mencionado, o comportamento imprevisível dos pacientes TPB é 

destacadamente constatado devido à constante instabilidade nas emoções, ao desconhecimento 

da identidade, à contradição nas ideias e à impulsividade. Ocorrências e recorrências dessas 

ordens tornam ações, atitudes, ideias, ideais, sentimentos, pensamentos e comportamento, de 

modo geral, imprevisíveis, algo que deve ser previsível ao psicoterapeuta, que não pode se 

assustar ou demonstrar susto, reagir com agressividade ou agressão se agredido, ser autoritário, 

punindo e castigando ante a tentativa de ser manipulado, entre outros fatores que, se utilizados 

e empregados com descontrole, despreparo e incompetência, agravam casos, levando-os a uma 

regressão considerável.  
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Apesar de às vezes os pacientes Borderline parecerem manipuladores, fortes e 

destemidos, a verdade é que são frágeis diante de inseguranças e, quando atacam e ameaçam, 

o fazem para se defenderem daquilo que lhes provoca mal. Porém, se num contexto inverso, 

são notificados a respeito de progressos e recebem elogios perante pequenos indícios de 

mudança, o contrário providência o fenômeno esperado, pois, segundo Freud, quem se defende 

do ataque, é indefeso ao elogio.  

Indiscutivelmente, o terapeuta que se atualiza constantemente em formações, se 

especializa e avança em conceitos clínicos, está mais preparado, profissionalmente, que aquele 

que se mantém estagnado. Contudo, segundo Jung, o conhecimento de teorias e o domínio de 

técnicas não atinge grandes êxitos se, acima de tudo, o humano não manifestar sua humanidade 

ao atender o outro ser humano que,. Mesmo de modo inconsciente, aguarda um retorno 

aconchegante para as angústias que o atormentam.  

Aquele que se propõe à área da psicologia como uma profissão, além de ter o preparo e 

o embasamento, primordiais ao exercício da função, antes, durante e depois da formação 

teórica, consegue destaque na especialidade a que se destina, quando a dedicação é o principal 

foco. Inesperado, imprevisível e surpreendente, obtém inúmeros benefícios, derivados da 

entrega completa aos pacientes que, satisfeitos com a terapia, recompensam o terapeuta, pelo 

simples fato de superarem pequenos desafios, o que corresponde afirmação de Jung, quando 

explicita que ao curar o outro, cura-se a si mesmo. Ainda segundo declaração de Jung, o 

profissional da psicologia que se dedica de fato ao que se propõe e se dispõe, e que se preocupa 

verdadeiramente com o público a que se destina, não pretende transportar aqueles que contêm 

distúrbios mentais a estados impossíveis de extremo conforto ou felicidade ideal, mas o 

auxiliam ao caminho do equilíbrio entre a dor e a alegria, propiciando, durante o tratamento, 

descobertas que demonstrem o real poder da paciência, viabilizando-os a adquirir firmeza 

diante do sofrimento. Nunca têm uma receita mágica nem segredo para nada, porém pontuam 

conflitos internos, intercalando possibilidades, para proporcionar a reflexão sob outras 

perspectivas, em que a realidade de agora não é, necessariamente, a verdade de amanhã.  

Outra particularidade, que se torna um diferencial na vida dos clientes, se dá no ato real 

de ouvir do psicólogo que, embora esteja ali, exatamente para ouvir e escutar, tem de aprimorar 

a observação, expressando-se de forma prudente, depois de todos os momentos de fala do 

paciente, procurando não interromper, diante da apresentação de queixas, intervindo apenas 

perante a dificuldade na conclusão de ideias, bem como manifestar atenção ao mínimo detalhe 

ante qualquer mudança de rota, possíveis bloqueios e indisposições imprevistas. Ao perceber-

se realmente ouvido e escutado, o indivíduo vai reconhecendo o valor que possui, 

despersonificando velhos hábitos, acostumando-se a uma rotina, em que passa a ser importante 

e a ter reconhecimento por parte de alguém que, inicialmente, é o terapeuta, mas que, em 

decorrência dessa atenção dirigida a ele, começa a ensaiar a modificação, para uma 

conscientização dos outros, de que há, pelo menos, a iniciativa de ser uma pessoa melhor do 

que tem sido.  

Ressaltar a coragem e a ousadia em procurar ajuda terapêutica, e, sempre que 

necessário, enfatizar o esforço de ainda permanecer na terapia, apesar dos desafios, conflitos e 

confrontos, contribui significativamente com a continuidade do tratamento, com a assiduidade 

às sessões e com a motivação em manter a meta a ser atingida, mesmo com adversidades e 

empecilhos. Os obstáculos à mudança vão sendo afastados, à medida que são revelados 
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pormenores dos pequenos sucessos, e com a repetição de que o passo inicial 

foi dado de fato pelo próprio paciente, pois é ele quem está ali, e não o outro que, supostamente 

o convenceu.  

O comportamento estranho e sem sentido não existe para o psicoterapeuta que tem em 

sua realidade, o real propósito da terapia. Ainda que, a princípio, algo pareça desregulado, ele 

sabe que aquilo faz parte do paciente, mas que pode ser revertido, quando houver mais 

informação, pesquisa e aprendizagem sobre o assunto e que é tolerante a tudo, mesmo que 

algumas coisas o incomodem; porque, flexível, quando não for mais possível, relatará o 

incômodo e explicará, de forma clara, precisa e maleável o que causa incômodo, até entrar num 

comportamento acordado entre ele, o cliente e a própria terapia, de modo a restaurar o caminho 

ideal de união, que pareça compatível e benéfico à relação.  

O comportamento imprevisível do terapeuta também pode funcionar como um retorno 

possível, no instante em que o portador de Borderline desconstrói a auto-imagem, culpando-se 

de episódios, ou relata automutilações para controlar impulsos ou como um ato punitivo, ao 

contradizer de maneira sensível, tudo o que foi dito, fortalecendo condutas já adotadas 

anteriormente como alternativas mais adequadas a um determinado contexto. Conforme 

explicita, Carl Rogers, a mudança da pessoa está na prática de mudar a consciência de si 

mesma, ou seja: frisar que é preciso encarar e aceitar os defeitos, mas que eles estão inseridos 

igualmente numa série de qualidades, que devem ser detalhadas, explícitas, aprimoradas e 

reveladas, caso não haja a consciência de que existem.  

A insegurança e o medo do abandono, características já evidenciadas no trabalho, 

comuns em portadores de Borderline, conseguem ser superados, quando a psicoterapia é 

pautada no avanço rumo ao crescimento, que nem sempre está cercado de segurança e de 

coragem. Inseguros, porém, seguros de que querem crescer como pessoas que são; têm medo, 

mas são capazes de enfrentá-lo, porque o pior é ser estagnado por ele.  

Aprovação e reprovação de condutas, a partir do caráter imprevisível, também são itens 

funcionais à mudança de comportamento do TPB, porque, ao aprovar atitudes, há o reforço de 

que elas voltem a acontecer, assim como, ao reprovar, justificando com serenidade certos atos, 

a resposta obtida tende a ser verificada ante o desaparecimento gradual dos mesmos. Sempre 

cauteloso, 

o psicólogo, ao adotar essa metodologia, analisa aspectos positivos e negativos, aprovando com 

ênfase, ainda que seja somente o pensamento, e reprovando com exemplos, com artifícios 

(utilizados, inclusive pelo paciente em outras ocasiões), com reflexões propostas por situações-

problema, possíveis progressos que, relatados ao paciente em todas as sessões, num instante 

em que ele não espera, ou em momentos desconfortáveis e desagradáveis para ambos, a fim de 

incentivar a um ambiente propício e benéfico, tanto durante, quanto ao final, compondo um 

cenário motivador, predisposto a uma conscientização solitária sobre o que representou a 

atividade terapêutica em cada dia, e assim, sucessivamente.  

A transparência do psicoterapeuta, diante de todo o andamento da terapia, reduz as 

dúvidas do paciente a respeito de progressos, regressões e estagnações. A clareza perante os 

fatos contribui com a cooperação, estabelecendo uma aliança saudável entre profissional e 

paciente, o que facilita o surgimento de situações cada vez mais positivas às mudanças de 

comportamento e às especificidades das técnicas terapêuticas.  

Algo prioritário ao bem-estar do portador de Transtorno Borderline é a comunicação do 
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terapeuta, mesmo após os atendimentos. Contínua e constante, a predisposição à 

disponibilidade imediata contém excelentes retornos, já que, em crise, esses indivíduos não 

conseguem a estabilidade sozinhos.  

Nos períodos iniciais, o psicólogo que sugere o contato externo, possibilita a prevenção 

de incidentes que, em eventual ocorrência, tendem a ser de menor gravidade. Dentro de um 

acordo prévio, essa comunicação produz um estado de conforto para terapeuta e cliente, no 

sentido de que, ao saber que pode contar com alguém, o paciente manifesta suas fragilidades 

e, por sua vez, o terapeuta, ao ter a segurança de que o cliente vai procurá-lo numa emergência, 

tranquiliza-se ante qualquer desvio inesperado.  

Obviamente, imprevistos do psicoterapeuta também precisam de ser colocados com 

antecedência, para que não haja frustrações e, se não for possível, assim que disponível, a 

explicação deve ser protagonizada, para que não exista a margem de interpretações 

equivocadas, sugestivas ao fracasso dos êxitos, até então conquistados. Essa comunicação pode 

diminuir, à medida que os dois lados percebam que já há o controle de pensamentos e ações, 

mas que pode ser estabelecida a qualquer momento, diante de qualquer necessidade pontual.  

A discussão a respeito do Transtorno de Personalidade Borderline, dos portadores, dos 

tratamentos terapêuticos, dos terapeutas e da relação terapêutica é complexa, e a simplificação 

de medidas e estratégias inviabiliza, restringe e limita probabilidades de sucesso, porque a 

individualidade e a particularidade, tanto do cliente quanto da terapia e do próprio terapeuta, 

necessita de ser levadas em conta. Estudos ressaltados pela Terapia Cognitivo-

Comportamental, pela Psicanálise e pela Terapia Comportamental Dialética ou Terapia 

Dialética Comportamental, explicitam satisfação funcional quanto à aplicação de tais 

metodologias; entretanto, por delimitar o comportamento imprevisível como destaque na 

relação entre paciente e terapeuta, o artigo apenas enfatiza questões relativas à Psicoterapia 

Dinâmica Breve, pela preocupação, embora de forma parcial e sucinta, com as classes mais 

desfavorecidas em que, supostamente se encontram possíveis portadores do transtorno, sem 

detalhar as outras abordagens, ainda que estejam presentes, por meio das palavras, durante todo 

o texto.  

Ainda a título de esclarecimento, a reflexão baseia-se em ideias do autor, a partir das 

referências já citadas; daí a ausência de citações que identifiquem os conceitos trabalhados. De 

forma implícita, todas as sugestões tiveram referência em todas as citações já utilizadas acima, 

as quais deram suporte à origem das ideias aqui expostas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A frequência da imprevisibilidade no comportamento dos portadores do Transtorno de 

Personalidade Borderline, por ser atuante e recorrente, mostrou-se inquietante no decorrer da 

pesquisa para o desenvolvimento do artigo. O pensamento surge, justamente, pela falta de 

argumentos quanto à execução de fundamentos prováveis à reação do outro, quando 

confrontado com o imprevisível negligente e, portanto, negativo.  

O desassossego perante o que não pode ser previsível por qualquer pessoa que convive 

com o diagnosticado com o TPB, suscita então, a ideia de incentivar o terapeuta, (que já prevê 

o imprevisível), a ser também imprevisível, utilizando-se do comportamento, (mas, 

contraditório ao do Borderline, de modo positivo), com o intuito de surpreendê-lo e, a partir da 
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surpresa inesperada, 

gerar novas entradas comportamentais, para benefício do paciente, da função terapêutica, da 

própria profissão, e de si mesmo, o que viria a ter como recompensa o sucesso, equivalente ao 

reconhecimento atribuído a cada resultado satisfatório.  

Contextualizado por um breve histórico e pela apresentação das características, o 

Transtorno Borderline ganha forma, passando assim, à preocupação com a adesão ao 

tratamento dos pacientes, dificuldade bastante recorrente nas fontes de pesquisa. Ainda com o 

objetivo de salientar a adesão ao auxílio psicológico, o trabalho destaca a Psicoterapia 

Dinâmica Breve, que representa uma opção interessante aos mais resistentes e aos menos 

favorecidos economicamente.  

Após a análise da importância da PDB ao TPB, há um detalhamento sobre transferência 

e contratransferência, influenciadoras, em grande escala, de paciente e terapeuta, que enfrentam 

diversos desafios no percurso do tratamento. Partindo de citações sobre o assunto, são dispostos 

temas como o preparo das instituições de saúde mental ao suporte adequado, tanto para o 

paciente como também para o psicólogo, que necessita de intervenção para intervir a favor de 

quem necessita de intervenção.  

Seguido dos conceitos transferenciais e contratransferenciais, o comportamento é 

analisado por teorias comportamentalistas e por terapias comportamentais, aclarando de modo 

mais preciso, a teoria de reforços e respostas do Behaviorismo Radical, sem aprofundamento 

nas outras abordagens, por preconizar a relação paciente terapeuta, a fim de torná-la mais 

acessível ao imprevisível, que é o escopo do trabalho.  

Por fim, o comportamento imprevisível de cliente e psicólogo aparece de forma mais 

visível, na reflexão, que apresenta sugestões representativas à questão, motivando o terapeuta 

a sempre ser imprevisível nas variadas e diversas situações do relacionamento com o portador 

de Borderline. Apesar de não serem encontradas citações durante a reflexão, elas estão por toda 

a parte, através das palavras do autor.  

O presente artigo pôde concluir, portanto que, ao deparar-se com um comportamento 

imprevisível negligente, (que é negativo), há a possibilidade de ser-se também imprevisível e 

inesperado, o que reforça subjetivamente a reação do portador da personalidade Borderline, a 

tornar-se uma ação nova, com mudanças significativas, pelo simples fato de sentir-se 

importante, valorizado e, por esse motivo, motivado a agir de um modo diferente. Cabe frisar 

que a análise privilegiou o terapeuta, porém se estende, inclusive, às pessoas que convivem, 

que ainda vão conviver e, de maneira geral, a todos, porque ninguém está passível de 

isolamento, e pode, porventura, ter contato com esses indivíduos em sofrimento, ou ainda, 

consciente e inconsciente, também sofrer com o transtorno.  
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo investigar e esclarecer dúvidas frequentes sobre os 

transtornos de personalidade (TP), em especial o Transtorno de Personalidade Antissocial 

(TPAS), conhecido como Psicopatia e a relação dos portadores desse transtorno com o termo 

Serial Killer. Para tal, foi utilizada pesquisa bibliográfica sobre a temática com vistas a revisar 

o tema e ampliar discussões na sociedade civil, além de contribuir para a desmistificação de 

opiniões acerca do tema. Ao final da pesquisa, considera-se que o Transtorno de Personalidade 

Antissocial ainda carece de maiores pesquisas e aprofundamento em opções de tratamento, bem 

como de alternativas legais para lidar com pessoas portadoras do transtorno que venham a 

cometer infrações na lei, principalmente aquelas que ponham em risco a vida de outrem ou 

prejudique a segurança civil de um modo geral. 

Palavras-chave: Transtorno de personalidade. Psicopata. Serial Killer. 

 

ABSTRACT 

This article aims to investigate and clarify frequently asked questions about personality 

disorders (PD), especially the Antisocial Personality Disorder (ASPD), known as psychopathy 

and the relation of patients with this disorder with the term serial killer. For this, bibliographical 

research on the subject was used in order to review the subject and expand discussions in civil 

society, in addition to contributing to the demystification of opinions on the subject. At the end 

of the research, it is considered that Antisocial Personality Disorder still lacks further research 

and deepening in treatment options, as well as legal alternatives to deal with people with the 

disorder who may commit infractions in the law, especially those who put at risk the lives of 

others or detrimental to civil security in general. 

Keywords: Personality disorder. Psychopath. Serial killer. 

 

INTRODUÇÃO 

 É comum que se acredite que os Serial Killers existem apenas nas séries e filmes. Apesar 

do tema ser pouco pesquisado no Brasil, há incidência de muitos casos de crimes em série. No 

entanto, são poucos os casos conhecidos de psicopatas assassinos no país, seja por ausência de 

investigação dos crimes, ou ausência de diagnósticos de criminosos que se enquadrem nas 

características de um psicopata. Características essas que serão abordadas adiante. 

 Outro senso comum é a crença de que o psicopata é um louco ou “doente mental”. 

Apesar da palavra psicopata significar exatamente isso, ou seja, psyche, do grego = mente; e 

pathos = doença, para os psiquiatras não se trata de uma doença mental como as 

tradicionalmente conhecidas. O psicopata não é louco ou mentalmente desorientado, tampouco 
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sofre de alucinações, como os esquizofrênicos. Segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, 

seus atos não provêm de uma mente doente, mas de um raciocínio frio e articulado que, 

combinado com a falta de empatia, o torna incapaz de considerar os sentimentos de outras 

pessoas. (SILVA, 2008, p. 37). 

 

O QUE É UM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE? 

 Segundo MORANA et al (2006, p. 75), o transtorno de personalidade não é 

propriamente uma doença, mas uma anomalia do desenvolvimento da psique que pode ser 

considerado uma perturbação da saúde mental, mas não uma doença em si. Esses transtornos 

influenciam na afetividade, nos impulsos, nas atitudes, comportamento e no relacionamento 

interpessoal de um modo geral, todos esses atuantes no âmbito da personalidade, por isso têm 

esse nome. 

 Desse modo, os transtornos de personalidade se manifestam por meio da desarmonia no 

relacionamento com outras pessoas e má organização da vida afetiva e emocional. Esses fatores 

também influenciam em investigaçẽs forenses, visto que, os transtornos de personalidade 

influenciam enormemente a conduta do indivíduo. Não se pode, contudo, cair no erro de 

considerar toda pessoa acometida por um transtorno de personalidade um possível infrator da 

lei. 

 

OS TIPOS DE TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

Segundo MAZER et al (2017, p. 92), são dez os transtornos de personalidade até o 

momento diagnosticados. Sendo eles: 

 

Transtorno de personalidade narcisista - O transtorno de personalidade narcisista consiste 

em um comportamento caracterizado por uma grande necessidade de admiração por parte dos 

outros. Vêm acompanhado de uma auto avaliação irreal, geralmente arrogante, ao considerar-

se sempre superior aos demais em qualquer coisa, seja inteligência, beleza, sucesso, ou 

quaisquer outra característica. 

Os narcisistas sempre buscam a admiração de outras pessoas e, frequentemente, tiram vantagem 

de outros para atingir seus objetivos pessoais. Também possuem dificuldade em desenvolver 

empatia com os sentimentos dos outros, por isso, inclusive, alguns psiquiatras consideram haver 

sobreposição de diagnóstico entre a personalidade narcisista, o sádico e o psicopata, como se 

houvesse uma condensação de características e traços comuns a esses três em um só indivíduo. 

 

Transtorno de personalidade borderline -  Esse transtorno se caracteriza pela instabilidade 

nos relacionamentos interpessoais, alterações de humor, impulsividade e sentimentos de vazio 

existencial. Borderlines, possuem muita dificuldade em lidar com o abandono e por isso seus 

relacionamentos são intensos e instáveis, causando grande sofrimento ao parceiro. É comum 

que o borderline, para evitar o abandono, tenha comportamentos suicidas e de automutilação. 

 

Transtorno de personalidade antissocial -  O transtorno de personalidade antissocial, mais 

conhecido como psicopatia, caracteriza-se por ausência de empatia para com as outras pessoas 

e dificuldade em compreender seus sentimentos. Exatamente por esse motivo que os psicopatas 

possuem mais facilidade para cometer crimes, devido a facilidade em desrespeitar regras e o 
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espaço de convivência em comum com outros. 

O antissocial apresenta maior facilidade para enganar e mentir para obter vantagens pessoais, 

pois não somente as regras legais e sociais são desprezadas por eles, como também as regras 

morais. Veremos mais sobre os psicopatas e sua relação com o serial killer no capítulo três. 

 

Transtorno de personalidade esquiva - A personalidade esquiva é caracterizada pela forte 

ansiedade social juntamente com sentimentos de inadequação e sensação de não aceitação ao 

ambiente. Esse tipo de pessoa geralmente acredita que todos o desaprovam e por isso se sente 

inferior. Esse fator contribui para que se isole e não se envolva em atividades interpessoais a 

fim de evitar a rejeição. 

 

Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva - O transtorno de personalidade 

obsessivo-compulsiva é caracterizado por uma excessiva organização, perfeccionismo e 

preocupação com detalhes, regras, organização e afins. Pessoas que sofrem com esse transtorno 

são acometidas com uma inflexibilidade com pequenos detalhes e objetos inúteis, geralmente, 

sofrendo também como dificuldade de se livrar de objetos, os levando a acumulá-los. 

 

Transtorno de personalidade paranóide - Pessoas que sofrem desse transtorno são 

extremamente desconfiadas das outras pessoas, geralmente interpretando as intenções alheias 

como sempre maldosas. 

O paranóide não consegue confiar nos outros, pois acredita que todos ao seu redor desejam o 

seu mal. Essas pessoas, além de não conseguir manter bons relacionamentos em família, com 

amigos e românticos, também se sentem ameaçados por todos e isso os leva a contra-atacar 

impulsivamente, acarretando em comportamentos agressivos. 

 

Transtorno de personalidade esquizóide - Pessoas que sofrem desse transtorno evitam 

relações sociais e relacionamentos íntimos de um modo geral. Gostam de ficar sozinhas e 

realizar atividades solitárias.Também são indiferentes a elogios, bem como às críticas, o que os 

levam a serem emocionalmente frios. 

 

Transtorno de personalidade esquizotípica - Pessoas com esse transtorno possuem 

comportamento excêntrico em relação à cultura em que vivem. Também possuem dificuldade 

em relacionar-se e manter afeto por outras pessoas. 

 

Transtorno de personalidade histriônica - A personalidade histriônica se caracteriza por uma 

excessiva busca por atenção. Para um histriônico todos os seus relacionamentos interpessoais 

precisam girar em torno de si, do contrário, se tornam emotivos e infelizes. Para manter esse 

tipo de relacionamento, o histriônico se utiliza da sensualidade e aparência física para prender 

a atenção, bem como de outros tipos de atitudes, sempre visando manter uma intimidade que, 

por vezes, não existe com outra pessoa. 

 

Transtorno de personalidade dependente - Esse transtorno por vezes é confundido com o 

borderline por ter atitudes semelhantes. O dependente é uma pessoa que apresenta extrema 

necessidade de cuidado por parte de outro. Essa pessoa não consegue tomar nenhum tipo de 
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atitude sem que esta seja apoiada por outra pessoa. O que os difere do borderline é a sua 

capacidade de se submeter facilmente aos outros para que continuem sendo cuidados e 

amparados, o que não ocorre no borderline. 

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

Nos transtornos de personalidade, os genes não são diretamente responsáveis pelo 

transtorno, no entanto, estão diretamente ligados com a predisposição em desenvolvê-los 

quando aliados ao ambiente em que o indivíduo cresceu, assim como as pessoas que 

conviveram consigo em sua infância, influenciando-o direta ou indiretamente. 

Os relacionamentos da infância, chamados de “relacionamentos primitivos”, têm uma 

importância especial na avaliação daqueles que sofrem de transtornos de personalidade, em 

especial o antissocial. Sabe-se, por meio de pesquisas científicas neurológicas, que a 

negligência e os maus-tratos recebidos na infância, podem provocar anomalias cerebrais que 

conduzem à agressividade, hiperatividade, delinquência, abuso de entorpecentes, entre outros. 

(MORANA et al, 2006, p. 75). 

É nesse ínterim que Eysenck e Gudjohnsson (1989, apud ibidem), argumentam: 

 

[...] existe uma condição biológica comum subjacente às predisposições 

comportamentais dos indivíduos com psicopatia. Estes seriam extrovertidos, 

impulsivos e caçadores de emoções, apresentando um sistema nervoso relativamente 

insensível a baixos níveis de estimulação (não se contentam com pouco, são 

hiperativos na infância). Assim, para aumentar sua excitação, participariam de 

atividades de alto risco, como o crime. 

 

 

O SERIAL KILLER 

 

 Chama-se Serial Killer (assassino em série) aquele infrator que comete dois ou mais 

assassinatos em um intervalo de tempo que separa os delitos. Esse intervalo de tempo podem 

ser dias, meses e até anos. Suas vítimas possuem um padrão de características com o mesmo 

perfil. Por exemplo, mesmo sexo, faixa etária, etnia, classe social, entre outros. São escolhidas 

ao acaso e não possuem razão para serem vítimas, isto é, os assassinatos não são passionais, 

motivados por vingança ou afins. 

 Segundo CASOY (2014), o termo serial killer foi utilizado pela primeira vez na década 

de setenta pelo renomado agente do FBI, Robert Ressler, que fazia parte da Unidade de Ciência 

Comportamental (Behavior Sciences Unit). Ainda sobre o agente Ressler, SCHECHTER 

(2013), relata que o agente começou a utilizar o termo assim que ouvir em uma conferência 

seus colegas falando sobre crimes em série. 

 A relação entre a psicopatia e a figura do serial killer foi descoberta por meio de 

pesquisas e entrevistas com esse tipo de criminoso. Segundo PEREIRA et al (2016, p. 7), 90% 

dos denominados assassinos em série apresentam sintomas de psicopatia. Em relação à 

população mundial, cerca de 1% apresentam transtorno de personalidade antissocial 

(diagnosticados), porém uma minoria deste grupo está associado à figura do serial killer, ou 

seja, todo, ou quase todo, serial killer é um psicopata, mas uma minoria dos psicopatas são 
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serial killers. 

 Segundo HARE (1993, apud MORANA, 2006, p. 76), os psicopatas são diferentes de 

outros tipos de criminosos. Em sua pesquisa ele buscou parâmetros para diferenciar o serial 

killer e acabou encontrando uma escala, chamada PCL-R que funciona como uma checklist dos 

seguintes itens: 

 

1) loquacidade/charme superficial; 2) auto-estima inflada; 3) necessidade de 

estimulação/tendência ao tédio; 4) mentira patológica; 5) controle/manipulação; 6) falta de 

remorso ou culpa; 7) afeto superficial; 8) insensibilidade/falta de empatia; 9) estilo de vida 

parasitário; 10) frágil controle comportamental; 11) comportamento sexual promíscuo; 12) 

problemas comportamentais precoces; 13) falta de metas realísticas em longo prazo; 14) 

impulsividade; 15) irresponsabilidade; 16) falha em assumir responsabilidade; 17) muitos 

relacionamentos conjugais de curta duração; 18) delinqüência juvenil; 19) revogação de 

liberdade condicional; e 20) versatilidade criminal. 

 

 Já na infância desses indivíduos é comum encontrar fatores como: masturbação 

compulsiva, isolamento social, mentiras crônicas, rebeldia, roubo, raiva e conduta agressiva. 

Além dessas características, os serial killers, já na fase da juventude e vida adulta, exibem um 

comportamento sexualmente sádico, em sua maioria. O domínio da vítima, sua humilhação e 

tortura são essenciais para alguns desses assassinos. Portanto perversões sexuais são comuns 

no diagnóstico. 

 Em sua maioria quase absoluta, os serial killers são homens, brancos, casados e com 

vida social. Possuem bons empregos e parecem confiáveis a outras pessoas devido a capacidade 

atuarem e representarem um papel social. Eis aqui uma das dificuldades em serem investigados, 

visto que, além de serem meticulosos em seus crimes, geralmente não são pessoas suspeitas 

para a comunidade em que vivem. 

 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

 

No que tange ao diagnóstico de indivíduos acometidos pelo transtorno de personalidade 

antissocial, há uma problemática muito grande, visto que geralmente pessoas antissociais não 

procuram auxílio médico de um psicólogo ou psiquiatra, o que dificulta o diagnóstico e 

mapeamento dessas pessoas. MORANA (2006, p.77) coloca que: 

Existe alguma evidência sugerindo que pessoas que preenchem critérios plenos para 

psicopatia não são tratáveis por qualquer forma de terapia disponível na atualidade. O seu 

egocentrismo em geral e o desprezo pela psiquiatria em particular dificultam muito o seu 

tratamento. 

 No exame pericial, geralmente feito quando o psicopata já está preso, é diagnosticável 

como psicopata em potencial aquele indivíduo que é manipulador durante a perícia, 

manipulando até mesmo as perguntas e respostas que lhe foram feitas. 

 Em caso de prisão, ainda é comum que esses indivíduos manipulem funcionários 

penitenciários e médicos, a fim de fazê-los pensar que já “aprenderam a lição” e já estão prontos 

para serem reinseridos na sociedade, o que não é verdade. 
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IMPLICAÇÕES LEGAIS 

 

 O assunto que causa grande discussão na comunidade jurídica é se esses assassinos em 

série devem ou não ser presos em presídio comum ou enviados a hospitais psiquiátricos. Em 

meio a discordâncias na aplicação da lei, a medicina forense é unânime em afirmar que o 

indivíduo que sofre de transtorno de personalidade antissocial não possui uma doença mental, 

mas sim um desvio de conduta na personalidade. 

 No entanto, no meio jurídico há dúvidas quanto à imputabilidade do acusado. 

Geralmente a defesa do acusado apela para exames que visam comprovar uma possível 

insanidade mental do suspeito. Em caso de inimputabilidade, ou seja, se for comprovado que o 

suspeito não possui capacidade de responder pelos seus atos, ele deverá cumprir uma medida 

de segurança por ser perigoso, mas não será enviado para presídios comuns. Caso seja declarado 

imputável, cumprirá pena normalmente. 

 É essa ambiguidade na interpretação da lei e no diagnóstico desse tipo de criminoso que 

gera grande desconforto e insegurança social, além de grande debate acerca da nossa 

incapacidade de, em caso de inimputabilidade, manter esse tipo de pessoa fora do convívio 

social, tamanha sua periculosidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considera-se que, depois de revisitados os dados apresentados por esta pesquisa, que há 

insuficiência dos órgãos competentes quanto ao tratamento e punição dos chamados serial 

killers, necessitando, além de maiores investimentos em pesquisa forense e psiquiátrica nesse 

campo, também de revisões penais e jurídicas com vistas a não permitir a soltura de indivíduos 

intratáveis que apresentam altíssimo grau de periculosidade. Visto que a psiquiatria é unânime 

em afirmar que o serial killer é alguém irremediável, a separação permanente desse tipo de 

indivíduo da sociedade talvez seja a única alternativa viável. Por último, é necessário 

sensibilizar órgãos governamentais competentes para que construam estabelecimentos 

adequados para a reclusão desses indivíduos. 
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RESUMO 

A mobilidade urbana torna-se uma questão cada vez mais crucial na vida de milhões de 

brasileiros e a bicicleta começa a se colocar como uma alternativa viável, econômica, saudável 

e como esporte, mas associa-se a ela uma variedade de lesões não traumáticas devido ao uso 

excessivo, posições incorretas, tamanhos incorretos de quadro, selins e guidões inadequados, 

(Cohen GC, 1993; Dettori NJ et al., 2006). O objetivo deste estudo é identificar a bicicleta certa, 

ângulos e acessórios com tamanhos certos para prevenir lesões e melhorar a performance dos 

ciclistas paratletas, ao que damos o nome de Bike fit (Ajuste fino), ou seja, configuração da 

bike às dimensões e características do ciclista de forma a maximizar o seu desempenho e 

conforto diminuindo consideravelmente as dores e lesões utilizando suas medidas para 

definição do tamanho ideal de quadro e dos demais componentes. Critérios de inclusão: 

Ciclistas que tenham alguns membros amputados ou sem mobilização, paratletas. 

Palavras-chave: Bike Fit. Ciclismo. Postura. Altura do Selim. Biomecânica.  

 

ABSTRACT 

Urban mobility is becoming an increasingly crucial issue in the lives of millions of Brazilians 

and the bicycle is beginning to pose itself as a viable, economical, healthy alternative and as a 

sport, but it is associated with a variety of non-traumatic injuries due to overuse, incorrect 

positions, incorrect frame sizes, inappropriate saddles and handlebars, (Cohen GC, 1993; 

Dettori NJ et al., 2006). The objective of this study is to identify the right bike, angles and 

accessories with the right sizes to prevent injuries and improve the performance of paragliders 

cyclists, to what we call the Bike fit (Fine adjustment), that is, the bike’s configuration to the 

dimensions and characteristics of the cyclist in order to maximize his performance and comfort, 

reducing considerably the pain and injuries using his measures to define the ideal frame size 

and the other components. Inclusion criteria: Cyclists who have some limbs amputated or not 

mobilized, paratlettes.  

Keywords: Bike Fit. Cycling. Posture. Seat height. Biomechanics. 

  

 

INTRODUÇÃO 

Superação é o que todos procuramos em todos os setores das nossas vidas, no esporte 

não é diferente. Aqui vamos falar sobre o ciclismo, que está entre as atividades esportivas com 

maior número de praticantes no mundo (SALAI et al., 1999) uma modalidade que tem tido 

muita popularidade nos últimos tempos, tanto como meio de transporte quanto como esporte. 

A superação no ciclismo pode ser alcançada através de treinos constantes, alimentação 
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apropriada e o ajuste da bicicleta ao corpo do ciclista melhorando a performance e o 

desempenho do atleta. Pessoas com deficiências também podem fazer esse ajuste tanto para 

iniciar no esporte quanto para aprimorar seu desempenho. Esse esporte dependendo da posição, 

tamanho inadequado da bike e assessórios como mesa (Avanço), geometria, tamanho do selim, 

pé-de-vela, guidão, altura do selim e alinhamento do eixo ao joelho, precisa ser ajustado para o 

ciclista, evitando qualquer desconforto ou perda de rendimentos. Um ajuste adequado da altura 

do selim, modifica a biomecânica das articulações dos membros inferiores (BINI R et al., 2011) 

e melhora a eficiência da pedalada (GREGOR RJ, 2000; HAMLEY, 1967; NORDEEN-

SNYDER KS, 1977; PEVELER WW et al., 2011).  

Quase todos os músculos e principalmente os membros inferiores são muito exigidos o 

que pode ocasionar lesões por excesso de uso e uso repetitivo: em uma hora de pedalada o 

ciclista pode ultrapassar cinco mil pedaladas. Se a bicicleta não estiver ajustada 

apropriadamente ao corpo do ciclista as chances de lesões são intensificadas. 

Bike fit são ajustes finos realizados através de uma técnica que consiste em configurar 

a bicicleta: altura e posicionamento do selim, tamanho apropriado de quadro, altura e 

distanciamento do guidão, comprimento da mesa, pé-de-vela à anatomia do ciclista por suas 

medidas de pernas, braços, tronco e como o seu corpo se comporta durante o pedal, visando 

prevenir desconfortos e melhorar performance com adiamento da fadiga durante os pedais mais 

longos. De acordo com Kronisch (1998b) e Trombley (2005), a bicicleta com dimensões que 

se ajustam bem ao ciclista é importante por proporcionar conforto e ajudar a prevenir lesões. 

Uma bicicleta com componentes de dimensões inadequadas ou mal ajustados aumentam a 

chance de desenvolver lesões por esforço repetitivo em ciclistas (KRONISCH, 1998b). No caso 

do atleta que não possui algum membro, superior ou inferior, por motivo de acidente ou 

nascença, é possível ajustar os componentes para corrigir a postura de forma a não 

sobrecarregar o membro utilizado melhorando assim a performance tanto para competidores 

como para pessoas comuns que só procuram uma forma de lazer. 

Tudo pode ser melhorado com a realização do bike fit que pode ser feito em qualquer 

tipo de bicicleta, da mais comum até a mais sofisticada, e é indicado para qualquer pessoa que 

queira sair pedalando tanto por lazer quanto para quem deseja participar de competições para 

evitar desconfortos e possíveis lesões, não sendo necessário sentir dores para procurar um 

profissional uma vez que o objetivo da realização desta prática é justamente evitar tudo isso, o 

ideal seria já contar com a ajuda do profissional na compra da bicicleta assim o ciclista já teria 

todas as informações de medidas e sugestões de modelos mais indicados e após a aquisição 

fazer alguns ajustes pontuais. 

É possível realizar os ajustes em modelos que já estejam sendo utilizados e funcionando 

bem mesmo não sendo o ideal, essa é a realidade da maioria dos ciclistas que visam melhorar 

e deixar mais confortável sua locomoção, para o esporte, para o lazer ou como meio de 

transporte na área urbana ou rural. Quando a bicicleta é usada, o profissional avaliará e indicará 

se as alterações podem ser realizadas ou se deve-se comprar uma nova. 

No final da avaliação o ciclista é colocado em ação com auxílio do rolo onde, às vezes 

já é perceptível a melhoria decorrente dos ajustes, e feito um comparativo de imagens onde se 

vê a diferença da postura e posicionamento em cima da bicicleta. O retorno pode ser marcado 

dependendo da necessidade. 
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MÉTODOS 

O Bikefit foi realizado com dois ciclistas, um com um membro superior amputado e o 

outro com um membro inferior amputado, eles passaram por vários processos, desde anamnese, 

avaliação física, medidas anatômicas, ajustes das sapatilhas, analise da pedalada, realização dos 

ajustes e orientação de postura e dicas no pedal. O Bikefit foi feito com as a bicicletas dos 

ciclistas, trouxeram as sapatilhas, com a roupas de ciclismo, foi feito analise com o software 

Kinovea.Setup.0.8.15 2D 

 

Anamnese e avaliação física do ciclista.  

O processo da anamnese corresponde-o a uma série de perguntas, foram feitas questões 

sobre dores e desconfortos, alguma parte do corpo descompensada por acidente, quanto tempo 

pedala, quantos kms por semana/ mês e objetivos: passeio, competições, lazer.  Durante a 

avaliação física foram verificados, flexibilidade, posição anatômica e postura. Toda essa 

avaliação física auxiliou na análise da pedalada e nos ajustes da bicicleta.  

 

PROCESSO DAS MEDIDAS DO CICLISTA.  

Foram medidos para que sejam feitos os ajustes: Estatura, Altura do Esterno, Cavalo 

(Da virilha até o chão), braços, antebraços, tronco, parte superior das pernas e parte inferior das 

pernas; Para manter uma postura adequada é importante que haja uma harmonia entre as três 

áreas de contato que o ciclista tem com a bicicleta. São elas: as interfaces pelve-selim, mãos-

guidão e sapatilha-pedal (Foto 2, 3, 4) (COHEN, 1993; DE VEY MESTDAGH, 1998; 

SILBERMAN et al., 2005; BU et al., 2010; XIANG et al., 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Foto 1: Divulgação/Rubens Lino Assessoria Esportiva e Bike Fit 
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AJUSTES DOS TACOS NAS SAPATILHAS. 

A Sapatilha tem que ser no tamanho ideal, sem ser grande ou apertada nos pés, deve 

ficar bem confortável para evitar lesões nas solas dos pés e dormência nos dedos. 

 

 

Foto 2: Divulgação/Rubens Lino Assessoria Esportiva 

 

 

ANÁLISE DA PEDALADA  

Foi feita visualmente com dinâmica por meio dos métodos 2D. Nesse processo, são 

detectados ângulos que mostra os ajustes a serem feitos; 

 

  
Foto 3: Divulgação/Rubens Lino Assessoria Esportiva 
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REALIZAÇÃO DOS AJUSTES 

Com os dados e ângulos foi iniciado a altura do selim certa, posição nivelado e a 

distância do selim até o guidão deixando os joelhos na linha do eixo do pedal. Os manetes de 

freio forem ajustados para um maior conforto do ciclista. De acordo com Mellion (1994), é 

importante conferir se a bicicleta se encontra devidamente ajustada, pois esta prática faz toda a 

diferença na realização da avaliação do ciclista. Um diagnóstico específico são condutas que 

determinam a escolha do tratamento mais adequado. 

 

  

 

        Foto 4: Divulgação/Rubens Lino Assessoria Esportiva 

 

 

 

ORIENTAÇÃO DO CICLISTA SOBRE A PARTE FÍSICA.  

O objetivo é informar sobre como melhorar os pontos que foram detectados na avaliação 

física, como uma postura correta, flexibilidade das pernas, posicionamento das mãos (pulso), 

braços e força do tronco; Uma postura adequada sobre a bicicleta é fundamental para não 

incorrer em redução do desempenho ou aumentar o risco de lesão(DE VEY MESTDAGH, 

1998; SALAI et al., 1999; SANNER; O’HALLORAN, 2000). 

 



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 118 

 

Foto 5: Divulgação/Rubens Lino Assessoria Esportiva 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação aos dois ciclistas, deixamos suas bicicletas reguladas de forma detalhada, 

objetiva e reeducamos a posição na bicicleta. A análise objetiva do movimento, ângulos e 

posições, bem como a abordagem individual, pode melhorar a posição do ciclista, melhorando 

a performance e minimizando o risco de lesões. 
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RESUMO 

São visíveis, ainda que insuficientes, os esforços empreendidos por profissionais de segurança 

do trabalho, visando compreensão da dinâmica relacionada ao processo de prevenção de 

acidentes de trabalho. A incidência dos os altos índices de acidente de trabalho e afastamento 

das atividades laboral implica significativas perdas para a sociedade, para as organizações e 

para as famílias, além dos próprios indivíduos acidentados. Para esses eventos, ainda presente 

nas organizações atuais, não basta uma visão unicamente realizando e associando a uma causa 

mecânica, mas o entendimento das relações interpessoais no contexto laboral, o que remete à 

cultura organizacional. A partir de uma análise quantitativa, baseado no contexto de dados 

estatísticos da Secretaria Especial de Previdência Trabalho, este trabalho buscou comprovar a 

importância do profissional segurança do trabalho no diagnóstico de cultura de segurança do 

trabalho, presente na literatura, na indústria brasileira.   

Palavras-chave: Acidentes. Afastamento. Indústria Brasileira, Atividade Laboral. 

 

ABSTRACT 

Visible, albeit insufficient, are the efforts made by occupational safety professionals, aiming at 

understanding the dynamics related to the process of preventing accidents at work. The 

incidence of high rates of occupational accidents and absence from work activities implies 

significant losses for society, for organizations and for families, in addition to the injured 

individuals themselves. For these events, still present in current organizations, it is not enough 

to have a vision solely realizing and associating with a mechanical cause, but an understanding 

of interpersonal relationships in the work context, which refers to the organizational culture. 

Based on a quantitative analysis, based on the context of statistical data from the Special 

Secretariat for Social Security, this work sought to prove the importance of professional work 

safety in the diagnosis of work safety culture, present in the literature, in the Brazilian industry. 

Keywords: Accidents. Clearance. Brazilian Industry. Labor Activity. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente a pressão industrial tem intensificado e elevando os índices de acidentes e 

afastamentos dos trabalhadores essa pressa é denominada “Produção contínua" que predomina 

o mundo frente ao ritmo intenso do mercado de trabalho e produção industrial. Estar  em 

consonância as legislações que abordam, saúde e segurança do trabalho, corrobora na 

incorporação as mudanças que existem na  produção das indústrias, visando a complexa 
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manutenção da saúde ocupacional do trabalhador que vem sofrendo muito com aumento da 

produção do trabalho  e tem sido devastadora na saúde e segurança dos trabalhadores nas 

atribuições laborativas. 

 Como se manter saudável no ambiente de alta pressão e ritmo intenso de trabalho?  

São muitas dúvidas quando falamos de ser saudável no ambiente de trabalho. Segundo 

Associação brasileira de qualidade de vida -  ABQV 2014  a melhor maneira de reduzir 

afastamentos, acidentes e  o turnover  que proporciona  alta rotatividade de funcionários em 

uma empresa, ou seja, um empregado é admitido e outro desligado de maneira sucessiva é 

investir na saúde e segurança dos trabalhadores, garantido a segurança da sua atividade laboral 

e proporcionando bem estar ao seu trabalhador. 

A figura de um profissional para zelar pela saúde e segurança do trabalhadores passou 

a ser predominante  na metade do século XX, onde iniciou se a terceira revolução industrial que 

passou a possibilitar os avanços técnicos científicos  que são vivenciadas até os dias atuais, e 

cada nova descoberta representa um novo nível alcançado dentro dessa fase da revolução, 

consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. De um modo geral, a 

Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as 

relações sociais, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e 

no meio ambiente.  

A Primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo 

capitalista. Nesse andamento existiu um número elevado e significativo de indústrias, bem 

como o aumento da produtividade (produção em menor tempo). O homem, ao ser substituído 

pela máquina, deu início ao processo de urbanização. Essa etapa de globalização com ritmo 

elevado de velocidade de resposta acarretava muitos acidentes, gerando muita preocupação na 

manutenção da saúde e integridade física do trabalhador em suas atividades laborativas. 

Em 1950 o Brasil viveu um crescimento industrial gradativo, disparado pela abertura 

econômica e pelo volume de instalações multinacionais. 

 Essa etapa de evolução produtiva não interagia, entretanto existia uma preocupação 

maior com a saúde e integridade física dos trabalhadores expostos a diversos riscos, e um 

número crescente de acidentes envolvidos nas atividades laborativas. 

Em 1970 o Brasil liderou o terrível ranking mundial de acidente de trabalho, com 

indicadores que apresentavam 1,5 milhão por ano, neste período o banco mundial ameaçou 

cortar investimentos ao Brasil exigindo a criação de medidas duras, a fim de reduzirem esses 

números. 

Em 1972, foi criado o plano nacional de valorização do trabalhador e serviços de 

medicina do trabalhador. Neste período foi promovido a criação da comissão interna de 

prevenção de acidentes CIPA. O Brasil se tornou o primeiro país a obrigar os Serviços de 

Segurança e Medicina do Trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. 

Entre tantas medidas preventivas, finalmente ocorreu a consolidação dessas melhorias, 

a partir da lei 7.410, de 27 novembro de 1985, que regulamentou as profissões de técnico e 

engenheiro de segurança do trabalho, que destinou a uma área específica para controlar, 

identificar e avaliar riscos envolvidos nas atividades laborativas.  

Com o propósito de reduzir os acidentes e afastamentos dos trabalhadores, o profissional 

de saúde e segurança do trabalho surgiu no momento crítico, com índices elevadíssimos de 

acidentes e afastamentos dos trabalhadores.  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm
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O esforço que os trabalhadores fazem  para se manter empregado, os riscos da atividade 

profissional, falta de condições de trabalho, podem ser as causas do aumento do nível de 

estresse e esgotamento dentro das organizações, assim colaborando para elevar os índices de 

acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e assim elevando  os índices de acidentes dentro 

das organizações. 

O presente estudo dá ênfase  no profissional de saúde e segurança do trabalho nas 

indústrias  e descreve sua aceitação, acreditação e a importância de se investir em saúde e 

segurança do trabalho, consequentemente na elaboração de novos programas de qualidade de 

vida, visando atender a legislação vigentes de saúde e segurança do trabalho, e assim propagar 

o conceito de qualidade de vida, associando os  direitos e obrigações dos trabalhadores gerando  

um ambiente laboral mais agradável, seguro e equilibrado para o trabalhador. Resultando em   

uma produção segura e efetiva, objetivando não somente a produtividade, mas sim a qualidade 

de vida no ambiente de trabalho. 

Segundo Scaldelai (2012) “Conceito de Qualidade de Vida no Trabalho Começa pelo 

Entendimento da Personalidade Humana.” Personalidade humana representa e caracteriza a 

maneira de ser de cada pessoa. É a interação evolutiva dos aspectos físicos, temperamento e 

caráter de cada indivíduo. Quando se analisa o contexto envolvendo acidente e/ou doenças 

ocupacionais, de imediato remete à prevenção. Esse aspecto é de suma importância para um 

processo educacional, obedecendo as etapas da aprendizagem na forma de treinamentos 

normativos, objetivando a prevenção e atividade executada pelo trabalhador. 

Prevenção e controle devem caminhar lado a lado, porém, e com a mesma finalidade, 

visando a redução de acidentes e doenças ocupacionais, para promover a saúde e a segurança 

no ambiente de trabalho.  

A prevenção é a energia para identificar os riscos envolvidos na operação, deverá ser 

desenvolvida  antes  início da atividade, pois, todo o risco é um fator inerentes ao processo 

operacional, que possam agravar  atividade laboral, precisa de  medidas de controle de forma 

orientativa, para reduzir e/ou controlar os riscos envolvidos na operação. 

O controle dos riscos é um processo de gestão, a fim de reduzir o potencial do risco e 

suas consequências, por exemplo: acidentes e doenças ocupacionais, são fatores que 

comprometem as atividades laborativas. 

Os altos índices de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e afastamentos das 

atividades laborativas dos trabalhadores dentro de sua instituição, pode ser um fator importante 

para implantar uma gestão de saúde e segurança do trabalho, onde o profissional possa 

desenvolver ferramentas de prevenção e controle dos riscos existentes e futuros. A gestão saúde 

e segurança do trabalho prioriza a análise prévia e considera os levantamentos estatísticos 

realizados dentro de uma instituição e aplicação das normas vigentes de saúde e segurança do 

trabalho, elaboração das medidas de controle. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Qualidade de vida no trabalho vai muito além de evitar o acidente de trabalho e o 

adoecimento ocupacional, um mal que acomete grande parcela dos trabalhadores. Segundo a 

cartilha do Ministério do Trabalho – SIT Secretaria de Inspeção do Trabalho (2018), é 

caracterizado como: qualquer alteração biológica ou funcional (física ou mental) que ocorre em 

uma pessoa em decorrência do trabalho. 
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Segundo Alvarez (2002), na sociedade atual existe um interesse cada vez maior sobre 

“Qualidade de vida”, especialmente no setor empresarial, uma vez que para a obtenção do 

certificado de “Qualidade Total” faz se necessário proporcionar conforto, bem-estar, segurança 

e um nível de satisfação no trabalho.   

Conforme a Associação Brasileira de Qualidade de Vida ABQV, (1995), nos Estados 

Unidos, as 500 maiores empresas têm programas estruturados sobre qualidade de vida e, pelo 

menos, 80% das companhias americanas desenvolvem algum tipo de ação nesse sentido. 

A OIT- Organização Internacional do Trabalho, difundiu diversas orientações de 

trabalho, no seu sistema de informação sobre Normas Internacional de Trabalho, com a 

finalidade de padronizar os conceitos internacionais de trabalho, buscando gerar o mínimo de 

qualidade de vida ao trabalhador.  

 

OIT - Recomendação de Segurança e Saúde Ocupacional, 1981 (Nº 164), preconiza 

(2) Devem ser tomadas providências para as medidas que possam ser necessárias e 

praticáveis para dar aos trabalhadores independentes proteção análoga à prevista na 
Convenção e nesta Recomendação. 

 

Para Nahas (2001), intuitivamente é fácil entender esse conceito, mas é difícil defini-lo 

de forma objetiva, pois, a qualidade de vida atualmente é parte estratégica das organizações. 

Surgi então a seguinte questão: como ter qualidade de vida no trabalho, diante da falta de 

padrões de trabalho, de controle de ritmos intensos e, também da necessidade de velocidade da 

entrega? 

Neste sentido, cada dia mais os programas de qualidade de vida tem sido mais rotineiros, 

porém, é fundamental nas organizações, o profissional com atribuição de cuidar da saúde e da 

segurança dos trabalhadores. O profissional de saúde e segurança do trabalho vem atuando no 

controle e mitigação dos riscos; socializando e inteirando os trabalhadores em relação às 

legislações nacionais, relacionadas à Secretária do Trabalho e implantando os processos de 

controle de riscos de forma direta e precisa aplicada na operação. 

O processo de comunicação  - Uma das principais atribuições a esse profissional é a 

comunicação, ferramenta esta que o homem possui para relacionar-se com os outros homens, 

de suma importância nas relações humanas e dependente exclusivamente do processo de 

comunicação interpessoal. Esta contribuição vai além de apenas orientação, pois, este 

profissional é visto como fiscalizador, controlador e cuidador dos trabalhadores.  

Profissional de saúde e segurança do trabalho no controle - A participação do profissional 

no controle está intrinsecamente ligada ao relacionamento interpessoal com os trabalhadores, e 

a manutenção da participação dos trabalhadores no processo socioeducativo promovido pela 

organização. 

Percebe-se que existem vários aspectos estressantes relacionados à direção dos 

trabalhos, que podem ser reconhecidos e aqui citados, tais como: gestão inadequada; mal 

aproveitamento da mão de obra do trabalhador; não valorização do profissional e distribuição 

incoerente de tarefas e responsabilidades. Este profissional vive no caos, no que diz respeito ao 

fator psicossocial do trabalhador, sendo responsável por mediar os conflitos. 

Este profissional na maioria das organizações, são responsáveis por qualificar os 

trabalhadores, em consonância às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho - NR, 

a fim de cumprir as exigências normativa e aperfeiçoar a mão de obra para atividade 
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operacional, consequentemente, mitiga e reduzi  os riscos operacional envolvidos na atividade 

laboral específica. Portanto, em virtude aos altos índices de acidente de trabalho, o presente 

estudo relata a importância deste profissional. 

Causas de Acidente - Segundo Scaldelai (2012) “existem pelo menos três modalidades de 

riscos a que estão sujeitos os trabalhadores:” 

Risco genérico = permeia por todas as pessoas. 

Risco genérico agravado = este pode ser agravado pelas condições de trabalho, daí um risco 

genérico agravado; 

Risco específico do trabalho = Está ligado a operação de trabalho. 

 

TEORIA DE HEINRICH 

Segundo Scaldelai (2012), cita que mediante diversos estudos desenvolvidos no campo 

de segurança do trabalho, mostra que o acidente e a lesão são causados por alguma situação 

anterior, e que todo acidente é causado, ou seja, ele nunca acontece por acaso.  

Existem vários fatores que corroboram o acidente de trabalho, mas o que podemos 

observar segundo Scaldelai (2012), é que esse mecanismo nunca acontece por acaso, que 

enaltece a importância do profissional de segurança do trabalho para controle e análise do 

processo de trabalho. 

Segundo o Artigo 19 da Lei 8.213/91, define-se por acidente do trabalho “aquele que 

ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho” 

Segundo a NBR 14280 (2018) Cadastro de Acidente de Trabalho - Procedimento e 

Classificação, acidente do trabalho: “Ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, 

relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. 

Com os altos índices de acidentes de trabalho e afastamentos acometidos nos últimos 

30 anos a Lei 8.213/91, explicita em seu bojo legislativo a finalidade de assegurar, aos seus 

beneficiários, os meios indispensáveis de manutenção da subsistência, por motivos diversos, 

tais como: incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos 

familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente e; a NBR 14280 

(2018), visa fixar critérios para o registro, comunicação, estatística, investigação e análise de 

acidentes do trabalho, suas causas e consequências, aplicando-se a quaisquer atividades 

laborativas.  

Mediante as normativas legais supracitadas, podemos entender melhor a relevância do 

profissional de saúde e segurança do trabalho, no que tange a colaborar e apoiar ao cumprimento 

legal das legislações do trabalho, antecipando as premissas da responsabilidade solidária. 

Podemos observar nas figuras abaixo uma pequena evolução nos seus índices de 

acidentes de trabalho e seus respectivos afastamentos no primeiro ano a empresa   deu início ao 

seu programa de saúde e segurança do trabalho, ela possui aproximadamente 5 mil 

colaboradores e é dividida por regional em todo estado do Rio de Janeiro.  

 

 

 

Figura – 01 gráfico de estatística de acidentes de trabalho. 
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Fonte: Previdência social/ Ministério da economia e Trabalho.  Anuário de acidente de trabalho 

 

Figura – 02 análise comparativa entre RJ e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Previdência social/ Ministério da economia e Trabalho.  Anuário de acidente de trabalho 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo teve como objetivo associar a redução dos índices de acidente de trabalho e 

seus afastamentos relacionados à atividade laboral desde sua obrigatoriedade legal sendo 

inserido de forma normativa e legal. 

Para isso, foram utilizadas avaliações quantitativas da Secretaria Especial da 

Previdência do Trabalho, realizando uma análise temporal evolutiva dos índices de acidentes e 

afastamento das atividades laborais dos trabalhadores que atuam na indústria brasileira. 

A partir da análise fatorial dos dados estatísticos apresentados na Secretaria Especial da 

Previdência do Trabalho, algumas observações puderam ser realizadas. Ao avaliar os resultados   

por meio do anuário fornecido, foi possível compreender que os dados estáticos demonstram 

uma redução dos índices de acidente e afastamento, existindo variáveis em segmentos da 

indústria, sendo possível correlacionar aos programas de qualidade de vida gerenciados em sua 

grande maioria pela segurança do trabalho. 

No entanto, os resultados obtidos por dados estatísticos ainda estabelecem um alto e 

considerável índice de acidente e afastamentos, indicando que estamos em evolução da 

aprendizagem organizacional ajustando cada dia mais os processos de segurança do trabalho, 

desenvolvendo mais programas que mitiguem e reduzam os índices. Percebeu- se que a 

presença do profissional de segurança do trabalho foi um dos fatores predominante e 

considerável nesse estudo para a cultura de segurança do trabalho na indústria brasileira. 

Embora seja desejável criar medida geral de cultura de segurança que seja aplicável a 

todas as indústrias, isso pode ser não aplicável na prática, pois a cultura de segurança está 

associada à estrutura organizacional de cada empresa respeitando sua peculiaridade. 

No entanto, como oportunidade para próximas pesquisas, pode- se ressaltar as inúmeras 

possibilidades de redução de acidentes e afastamentos, por meio de ações educativas 

gerenciadas e supervisionada por profissionais de segurança do trabalho. Além disso, a 

realização de estudo de casos simples levará a um maior enriquecimento de todo processo 

educacional visando sempre a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Como sugestões para implementação de qualquer  programas de qualidade de vida, o 

que torna- se tão importante é ressaltar que a partir do conhecimento dos fatores de riscos 

existentes na indústria ,seja ela de qualquer segmento, é de suma importância os gestores 

entenderem o valor da cultura de segurança para gerar estratégias, ações que  impulsione 

consecutivamente  as melhorias dos indicadores de acidente e afastamentos dos trabalhadores. 

A partir da valorização e da prevenção de acidentes e afastamentos, podem surgir, do ponto de 

vista interno, gerando ganhos de eficiência nos processos operacionais e melhoria no clima 

organizacional. 

 

  



 
Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 127 

REFERÊNCIAS 

BASTOS, A. V. B. (2007). Psicologia Organizacional e do Trabalho: sua evolução, os desafios 

e os novos rumos. Psicologia: Ciência e Profissão, 12(5), 3-9. 

BOTELHO, L. L. R., Cunha, C. C. A., &Macedo, M. (2011). O método da revisão integrativa 

nos estudos organizacionais. Revista Gestão e Sociedade, 5(11), 121-136.Campos, D. (2008). 

Atuando em Psicologia do trabalho. São Paulo: LCT. 

Conselho Federal de Psicologia.  (1992). Psicólogo brasileiro:  construção de novos espaços. 

Campinas: Átomo.  

DIAS, EC 1994. A Atenção à Saúde dos Trabalhadores no Setor Saúde (SUS), no 

Brasil: Realidade, Fantasia ou Utopia? Tese de doutorado. Faculdade de Ciências Médicas, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 324 pp. 

FERNANDES, E.  C.  (1996). Qualidade de vida no trabalho:  como medir para melhorar (3a 

ed.).     Salvador, BA: Casa da Qualidade 

FASSA e Facchini LA 1995. Trabalho e saúde na indústria de celulose e papel: perfil segundo 

setor, p. 115. III Congresso Brasileiro de Epidemiologia, Salvador.  

GORENDER, J 1997. Globalização, tecnologia e relações de trabalho. Estudos 

Avançados 29(11):311-361. 

HELOANI, JR 1994. Organização do Trabalho e Administração: uma Visão 

multidisciplinar. Ed. Cortez, São Paulo. 112 pp. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. Portaria n.3.214 de 8 de junho 

de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras- NR do Capítulo V, Título II da Consolidação 

das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e |Medicina do Trabalho. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 6 de jul. 1978. 

NBR 14280 – Cadastro de acidente do trabalho -Procedimento e Classificação.   

PADILHA, S.F. Introdução à engenharia de segurança do trabalho textos de aulas. Campinas: 

Unicamp,1976. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Publicação Mensal da INTEGRALIZE 

Aceitam-se permutas com outros periódicos. 

Para obter exemplares da Revista impressa, entre em contato com a Editora 
Integralize pelo (48) 99175-3510 

 

 

 

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC 

Associação Catarinense de Tecnologia 

Florianópolis-SC 

Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005. 

Telefone: (48) 99175-3510 

https://www.integralize.online



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005. 

Telefone: (48) 99175-3510 

https://www.integralize.online 


