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APRESENTAÇÃO

Esta obra nasceu a partir de um desejo básico: estarmos juntos! 

Mas como “estar junto” diante do isolamento provocado pela pan-
demia da COVID-19? 2020 foi um ano impactante em nossas vidas e, 
como cada um viveu esta fase desafiadora, dependeu de várias intercor-
rências, muitas delas externas ao nosso desejo. 

Nós, da Unipaz Goiás, encontramos uma forma de mantermos a 
nossa Chama do Encontro latente e reavivamos o programa DIÁLOGOS 
NA UNIPAZ. 

Este programa nasceu no ano de 2013, em formato de entrevistas. 
Na ocasião, pude dialogar com vários nomes de destaque nacional na 
área da Cultura de Paz. Foram entrevistas presenciais e o programa foi 
veiculado pela TV Supren, em rede aberta de televisão. 

No ano de 2020, o formato ocorreu por meio de encontros virtuais. 
Convidamos a Dra Sonia Maria Bufarah Tommasi para ser Anfitriã e este 
e-book contém o registro dos inúmeros convidados e convidadas que 
passaram pelo DIÁLOGOS, possibilitando assim que o objetivo fosse 
cumprido com muito esmero e graça. 

Nosso objetivo com esta publicação é que você possa apreciar as 
várias falas de nossos convidados, que de maneira voluntária, aceitaram 
o nosso convite para compartilhar seus conhecimentos e pesquisas e, 
sobretudo, marcaram presença na história da Unipaz Goiás junto aos 
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vários e numerosos Aprendizes e pessoas que nos procuram como um 
caminho de autoconhecimento, aprimoramento profissional e do flores-
cimento do ser integral através da Abordagem Transdisciplinar Holística. 

Boa leitura!

Abraço afetuoso

Hélyda Di Oliveira e Lêda Maria de Oliveira

Diretoras 

Unipaz Goiás
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INTRODUÇÃO

Olá BONS VENTOS!

Feliz em estar aqui com você que acompanhou as Lives, DIALOGOS 
DA UNIPAZ no ano de 2020. Ano que provocou grandes desafios nas re-
lações humanas, de águas agitadas, de fortes vendavais, de noites escu-
ras, de dias tórridos. 

Ano que mostrou a todos seres humanos a necessidade de mu-
danças radicais na maneira de ser e de existir, de repensar a existência 
individual e coletiva, de rever padrões morais, sociais, religiosos, profis-
sionais, familiares e afetivos.

O padrão normotico de existência foi quebrado em milhões de 
pequenos pedaços. Mais uma vez a humanidade se descobre frágil, im-
potente, o sentimento de efemeridade preenche o ar, se espalha pelos 
quatro cantos do mundo. Nenhum lugar da terra é seguro, a segurança 
está presente no isolamento, no respeito pela natureza e pelo outro. A 
segurança está em ficar em casa com seus familiares.

Novos desafios se instalaram. Antigas questões, adormecidas, 
emergem: Qual o propósito da vida? Qual o meu papel neste mundo? 
É este mundo que quero para meus filhos, netos, descendentes? Como 
posso contribuir para um mundo melhor? Tais questões conduzem para 
uma nova realidade, na qual se valoriza o coletivo. Uma pequena luz se 
faz presente, como uma estrela guia, iluminado a solidariedade, o Outro 
e Eu, somos um só. 

Apesar do sofrimento, do medo e da angústia, a solidariedade es-
teve presente nas mais diversas formas, e uma delas foi o oferecimento 
de Lives, por instituições, com temas variados.
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A UNIPAZ Goiás, contribuiu significativamente, abriu um canal de 
comunicação em sua plataforma, FIQUE EM CASA COM A UNIPAZ, ofer-
tando cursos de yoga, meditação, sugestão de leituras infantis, de filmes, 
e diversas Lives Diálogos da UNIPAZ Goiás, as quais ficaram gravadas e 
estão disponíveis no www.youtube unipaz goiás. 

Durante o período de junho a dezembro de 2020, tive o privilégio 
de coordenar os Diálogos da UNIPAZ, com convidados renomados das 
áreas da saúde, educação, música e artes. Aprofundou-se temas sobre a 
psicologia, arteterapia, artes, com embasamento teórico da Psicologia 
Analítica de Carl Gustav Jung, enriquecidos com relatos de experiencias 
profissionais. 

Os temas foram riquíssimos, encantaram pessoas de diversos 
Estados brasileiros, e até fora do Brasil, alguns reservaram suas agendas 
para estar conosco semanalmente, outros assistiram pelo canal youtube, 
formamos, assim, uma egrégora de AMOR online. 

O acolhimento deste trabalho inspirou esta coleção de cinco volu-
mes, ofertados para você em e-book gratuito, com os textos apaixonan-
tes e instigantes das Lives. Esperamos que desfrute cada palavra, pois, 
foram escritas com muito carinho, pensando em VOCÊ. 

E neste momento expresso minha profunda gratidão por sua linda 
presença e carinho, sinto saudades de nossos encontros

SINOPSE

“Diálogos na Unipaz 2020 com Sonia Tommasi” é composto por 
uma série de 5 volumes, que tiveram sua origem nas Lives oferecidas, 
gratuitamente, pela Unipaz Goiás no ano de 2020. As Lives estão dispo-
níveis www.youtube unipaz goiás.com.br Em cada capítulo foi inserido o 
endereço da Live específica.

Este é o quinto volume composto por 4 capítulos independentes, 
cada autor explana sobre um assunto, compartilhando suas experencias 

http://www.youtube
http://s.com.br
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profissionais, tendo como linha mestra teórica a Psicologia Analítica e a 
Arteterapia. 

No primeiro capítulo a autora Helyda Di Oliveira discorre sobre 
“ESPIRITUALIDADE HOLÍSTICA” sobre a religião, a religiosidade e a es-
piritualidade destacando a metamorfose na relação do indivíduo com 
o campo religioso, cujas transformações emergiram numa nova e velha 
forma de o ser humano viver a sua espiritualidade. O sujeito atual apro-
pria-se de elementos religiosos em sua vida cotidiana por meio da in-
clusão e da participação de fatores que são considerados substitutos da 
religião.

No segundo capítulo o autor Jairo Salles expõe sobre “AS DANÇAS 
TRADICIONAIS E O MASCULINO: COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E 
CELEBRAÇÃO”. Quando buscamos homens dançando temos uma rique-
za cultural de magnitude em diversos povos: gregos, ciganos, turcos, 
búlgaros, judeus, entre tantos outros, expoentes da dança circular ou ri-
tual masculina, além da beleza e força de danças tradicionais indígenas, 
africanas, brasileira. Ao retomar e despertar um corpo que dança, em 
especial danças tradicionais masculinas, podemos observar a força que 
essas vivências são capazes de promover. 

No terceiro capítulo a autora Rejane Maria Gomes Leite Natel de-
senvolve sobre “XAMÃ: SIMBOLO DA CURA ESPIRITUAL, A PARTIR DE 
MIRCEA ELIADE”. O diálogo entre Religião, Religiosidade e Sociedade 
Xamânica, portanto, se faz necessário num primeiro instante entender a 
importância e o significado dos mitos e símbolos, bem como diferencia e 
defini o que entendemos por Sociedade Xamânica, o papel e identidade 
da figura do Xamã, o único capaz de através dos ritos inseridos nessa 
cultura promover o contato entre o mundo físico e espiritual, como in-
termediário e restabelecer a comunicação entre o mundo profano, coti-
diano, com o mundo sagrado ou divino, em suas técnicas de êxtase em 
busca da cura espiritual. 

No quarto capítulo a autora Eloísa Falcomer, a presenta o tema 
“NATAL: MÚSICA E ESPIRITUALIDADE”. A música, desde tempos ime-
moriais, é componente de festividades, tanto sacras quanto seculares. 
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Dos registros musicais mais antigos, encontramos canções de guerra, 
ao vinho, ao amor, ao plantio, à natureza, e aos deuses. Às músicas na-
talinas no Brasil, a tradição foi mantida mais firmemente pelas igrejas 
reformadas, trazidas por missionários, por pastores e mantidas também 
por músicos com formação musical mais tradicional. 

Feliz leitura.

Sonia M. Bufarah Tommasi
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ESPIRITUALIDADE HOLÍSTICA:
COMO VIVER A ESPIRITUALIDADE NA 

ATUALIDADE?

Hélyda Di Oliveira

Live: https://youtu.be/-jPQBtQRv30

A espiritualidade é um tema que tem emergido no início do século 
XXI diante de uma crise de sentido e de propósito de vida. Muitas foram 
as metamorfoses no campo da religião, da religiosidade e da espiritua-
lidade no que diz respeito à forma com a qual o indivíduo vive a relação 
com a sua dimensão espiritual, especialmente na transição da sociedade 
moderna para a condição pós-moderna. Considerando este contexto, o 
objetivo deste texto é refletir sobre como o ser humano vive a espiritua-
lidade na atualidade. 

Com o objetivo de reconhecer como se dá esta relação, discorre-se 
sobre a religião, a religiosidade e a espiritualidade destacando a meta-
morfose na relação do indivíduo com o campo religioso, cujas transfor-
mações emergiram numa nova e velha forma de o ser humano viver a 
sua espiritualidade. Entendemos que o indivíduo vive um modo atual de 
espiritualidade denominada de espiritualidade holística. De acordo com 
os estudos realizados, ela ocorre de maneira privada e inclui a experiên-
cia de elementos substitutivos da religião institucional por meio da mo-
bilidade religiosa. Estas vivencias ocorrem em decorrência da busca por 

https://youtu.be/-jPQBtQRv30
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experiências afetivas que envolvem a imanência da transcendência de 
maneira corporificada, manifestando o crer sem pertencer a uma deter-
minada instituição religiosa. Este texto é parte da pesquisa de doutorado 
e apresenta o diálogo com autores brasileiros e europeus. As análises 
possibilitaram a compreensão de que esta espiritualidade propicia ao 
sujeito que a vive uma (re)leitura da visão, sentido e propósito da vida. 

Os motivos que inspiraram a pesquisa deste tema proporciona-
ram-nos ir muito além do esperado. Consideramos o tema da espiritua-
lidade fascinante e provocativo e foi um convite à reflexão sobre valores, 
visão de mundo e, especialmente, promoveu uma significativa revisão 
de conceitos. Ao longo dos três anos e meio da realização desta pesqui-
sa doutoral, ocorreram acontecimentos pessoais e sociais que foram de 
grande valia para o aprofundamento das análises. 

Em nível social, o Brasil viveu a maior tragédia ambiental até en-
tão registrada na história brasileira. Foram soterradas 259 pessoas como 
consequência do rompimento da barragem da hidrelétrica da Vale do Rio 
Doce, evento que aconteceu em 25 de janeiro de 2019. Em 16 de mar-
ço de 2020, o Brasil decretou paralisação da maioria das atividades nos 
setores de educação, comércio, religioso, transporte e entretenimento, 
entre outros, em função da pandemia do coronavírus (Covid-19), em evi-
dência até os dias atuais. 

Esta situação mudou radicalmente a vida de inúmeros cidadãos 
que, literalmente, da noite para o dia, foram direcionados ao isolamento 
social, à reclusão em suas casas e às inúmeras medidas protetivas para 
o bem da saúde pessoal e coletiva. Esta tragédia social contribui para a 
revisão de valores, sentido e significado da vida e é um convite para a re-
leitura dos conceitos que envolvem o campo da religião, da religiosidade 
e da espiritualidade. 

O intuito aqui é buscar compreender como o sujeito contempo-
râneo vive a sua relação com a espiritualidade. Como desdobramento, 
buscou-se identificar os conceitos sobre modernidade e pós-moderni-
dade com o objetivo de compreender quais parâmetros são referência 
de visão de mundo na atualidade, especialmente no que diz respeito ao 
campo da religião, da religiosidade e da espiritualidade. Com o objetivo 
de aproximar a teoria do campo prático da vida, foi escolhida a Unipaz 
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como instituição para a realização da pesquisa de campo que está des-
crita e publicada na íntegra na tese doutoral. 

De acordo com as teorias revisitadas, a visão de ser humano na 
perspectiva desta pesquisa tende para a compreensão dos fundamentos 
da visão holística. Isto implica notar o ser humano como um ser inte-
gral, em que as dimensões de corpo, razão, emoção e espiritualidade se 
interconectam entre si promovendo o sujeito inteiro, cocriador de sua 
própria realidade, à medida que se torna um agente que interage com 
a promoção e criação de sua realidade, pessoal, com reverberações em 
nível social. 

Consideramos que o indivíduo contemporâneo vive em uma con-
dição pós-moderna (LYOTAR, 2013) ao perceber que não há mais o reco-
nhecimento da metanarrativa como elemento orientador decisório, bem 
como a percepção de que no lugar do limite como demarcação de fim 
nasce a borda, o ‘entre-lugar’ que é capaz de gerar uma nova minicultu-
ra e o reconhecimento da comunidade de destino (MAFFESOLI, 2000), 
cujas conexões ocorrem mais pelos valores e afetos e menos por dogmas 
e hierarquia. 

A sociedade multicultural (OLIVEIRA, 2015) possibilita o reco-
nhecimento das diferenças como elemento identitário. Na pós-moder-
nidade, a racionalidade é questionada e novas dimensões de respostas e 
referências são valorizadas. O conhecimento exterior, material e racio-
nal deixa de ser a única referência do indivíduo para a sua tomada de 
decisão. A condição pós-moderna carece de líderes, carece de lideran-
ças políticas, religiosas e filosóficas, porém o que emerge é o indivíduo 
líder de si mesmo, nasce o líder holocentrado (WEIL, 2011). Este líder 
holocentrado é alguém que é capaz de reconhecer a dimensão sagrada 
em si mesmo e em tudo ao seu redor. Isto não significa o reencantamen-
to do mundo, mas pode significar as bases de uma nova sociedade que 
evolui da moderna para a pós-moderna e dá pistas para a cosmoderna 
(COLLADO, 2018). 

Em muitos contextos analisados, registrou-se também a ocorrên-
cia do processo de divinização do humano e hominização do divino, 
conforme a teoria de (FERRY, 2008) ao perceber que há indícios de que 
o sujeito reconhece e/ou busca reconhecer o seu centro pessoal sagrado, 
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regulador de suas próprias e imanentes produções de sentido da vida. 
Nesta perspectiva, a relação com Deus tende para a visão apofática, um 
Deus impessoal e não menos onisciente, pois pode estar manifesto nas 
mais simples ações rotineiras do indivíduo. 

Por reconhecer o ser humano a partir da perspectiva holística, faz 
sentido a visão que Lenoir (2005) apresenta sobre o homem universal, 
que aprecia e se envolve em atividades e movimentos de cunho artístico, 
religioso, intelectual e social, bem como no âmbito da cultura contem-
porânea, repleta de magia e mistério. Este sujeito estabelece uma rela-
ção de intimidade com Deus, com o Absoluto, com o Transcendente e 
busca-o através de experiências afetivas e corporais para experimentar 
Deus em si mesmo. 

Notou-se nas pesquisas que este sujeito atual manifesta a neces-
sidade de interioridade, de intimidade com a subjetividade de si mes-
mo; aprecia atividades em que possa ter liberdade de escolha sem que 
precise se filiar a alguma instituição como demonstração de fé. O que se 
nota é que há um indivíduo que separa o crer do pertencer. Não necessa-
riamente o fato de este sujeito crer em algum valor e/ou dogma, seja ele 
religioso institucional ou não, este motivo não o vincula à comunidade 
na qual vivenciou suas buscas espirituais. 

Identificamos que o sujeito atual apropria-se de elementos reli-
giosos em sua vida cotidiana por meio da inclusão e da participação de 
fatores que são considerados substitutos da religião (MARDONES, 2000). 
Nota-se a realização e a participação de milhares de pessoas em festivais 
de músicas, campeonatos de futebol, ritos de casamento e funeral com 
base no cristianismo sem elas serem católicas. 

Confirmamos também a teoria da privatização da experiência reli-
giosa, descrita por Hervieu-Léger (2015), pois este indivíduo na socieda-
de atual escolhe onde, quando, como e por que participar de atividades 
de cunho religioso ou espiritual. O fator de devoção é substituído pelo 
fator de experimentação. A privatização da experiência religiosa forta-
lece o crer sem pertencer e valoriza a mobilidade e as associações tem-
porárias como modo de o ser humano atual viver a sua relação com a 
espiritualidade. 
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A pesquisa chegou à identificação da espiritualidade holística por 
entender que a visão de ser humano é holística ao considerar a sua for-
ma de interagir consigo mesmo, com as pessoas e a sociedade como um 
todo numa perspectiva de multiculturalidade e a relação com o cosmos 
é sistêmica. A consciência de pertencimento a um cosmos orgânico e sis-
têmico pode fazer surgir no ser humano a consciência de que estão todos 
conectados por redes invisíveis de pertencimento e o bem ou mal gerado 
para o outro refletirá como consequência no bem ou no mal a si mesmo. 
Acredita-se que, a partir do dia que os seres humanos respeitarem o ou-
tro como desejam serem respeitados, desde suas crenças até seus bens 
materiais, a probabilidade de gerar uma convivência de menos disputas 
em todos os níveis parece fazer sentido como representativo do germe 
de uma sociedade menos violenta e mais pacífica. 

Este modo de viver a espiritualidade holística valoriza o retor-
no dos elementos místicos, míticos e mágicos na contemporaneidade; 
inclui a via mística como caminho espiritual e promove também uma 
proliferação das práticas espirituais tradicionais no Oriente de forma a 
se espalhar no Ocidente, no caso específico desta pesquisa, no que diz 
respeito ao Brasil. Nota-se a valorização da astrologia, yoga, tai chi, prá-
ticas divinatórias, vários tipos e modalidades de meditação, técnicas de 
respiração, entre outros. 

O modo de este sujeito contemporâneo viver a espiritualidade é de 
maneira individualizada promovendo uma subjetivação das crenças. Foi 
constatada na pesquisa de campo a valorização do corpo na experiên-
cia espiritual, tornando a espiritualidade holística corporificada e com 
tendências à desmistificação da presença de um Deus transcendente. 
Verificamos que este indivíduo vive o transcendente no imanente ou a 
imanência da transcendência dando importância ao corpo no processo 
espiritual. 

É possível que haja uma educação espiritual? Sim, a Unipaz, ao 
incluir a espiritualidade em sua práxis pedagógica, tem promovido uma 
educação integral do ser humano ao estimular a conexão entre corpo, 
racionalidade, emoção e espiritualidade conectados com os vários esta-
dos de consciência, que incluem o estado de vigília, sono, sonho e trans-
pessoal (WEIL, 2011), que são componentes constitutivos do humano. 



16

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. V

Do ponto de vista da educação, a espiritualidade pode ser uma in-
teligência (ZOHAR, 2001) capaz de educar o ser humano com vistas à 
promoção da plenitude da vida. Assim, a espiritualidade holística é um 
processo de educação que valoriza a relação do entre-lugar, da multi-
culturalidade, do espaço aberto que conecta imanente e transcendente, 
tornando a relação entre estas duas dimensões um modo de viver a espi-
ritualidade na atualidade. 

O florescimento da espiritualidade na contemporaneidade tem 
favorecido também para a efusão da religiosidade, porém com a dife-
rença de que não necessariamente ela ocorra com vínculo a uma reli-
gião institucional. Na visão dualista, materialidade e espiritualidade são 
componentes opostos e separados. Na visão holística, são elementos 
constitutivos um do outro. Tem-se notado que nos movimentos com ca-
racterísticas pós-modernas, há uma abertura para a superação do cami-
nho da separação entre sujeito e objeto, entre ciência e religião, matéria 
e espírito, física e metafísica, considerando que há a percepção de que 
esta visão de mundo gerou infortúnios nas relações humanas com um 
significativo potencial destrutivo da vida no século XX. 

Durante séculos o ser humano aprendeu a disputar, guerrear e ma-
tar em nome de suas crenças e de suas posses. Pode ser que este século 
XXI seja marcado como a civilização que teve a coragem de resgatar a 
consciência de humanidade como sendo um só povo com as suas mais 
variadas manifestações e que seja pelo reconhecimento da diferença que 
a igualdade de desejos de paz possa florescer. A espiritualidade holística 
contribui para este processo e ela é essencial na educação integral do ser 
humano. 

O diálogo entre ciência e espiritualidade abre possibilidade ao 
surgimento do paradigma da cosmodernidade (COLLADO, 2018), que 
promove indícios do nascimento de uma nova e ao mesmo tempo ve-
lha ética. Da cosmodernidade podem ressurgir uma ética global, uma 
reinvenção no modo de Ser e Estar no mundo, de maneira a valorizar o 
potencial humano, seja como um aliado ao desenvolvimento sistêmico 
da vida no planeta, bem como com vistas à promoção da diversidade na 
unidade e o florescimento da paz. 
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Se há uma meta, que seja a de encontrar o ponto de encontro e o 
caminho do meio entre vários campos da ciência, da filosofia, da arte e 
da espiritualidade. Que a sociedade e os elos estabelecidos entre seus 
cidadãos seja um local de com-vivência entre a pluralidade de conheci-
mento e não de disputa de poder, mas sim um aprendizado constante de 
coevolução e coexistência. 

Sendo a missão da Unipaz educar para o despertar da consciên-
cia da paz, e por considerar que a paz não é ausência de conflito, que 
ela ocorre em etapas ao envolver os níveis do indivíduo, da sociedade 
e da relação com a natureza, esta visão de mundo pode ser aplicada de 
forma prática e estruturada pela abordagem transdisciplinar holística 
desenvolvida e aplicada na Unipaz. De acordo com a pesquisa realizada, 
há elementos que indicam a promoção da paz por meio de uma signifi-
cativa mudança em relação à visão de mundo, que envolve a consciência 
de pertencimento e de autorresponsabilidade pelas escolhas e decisões 
práticas na vida, gerando ações menos violentas e mais pacíficas a partir 
do indivíduo. 

A sede de Sagrado e do Absoluto passa a ser uma sede de si mes-
mo, pois a dimensão mais sutil do si mesmo é também a dimensão mais 
corpórea que existe em si. Esta visão possivelmente se assemelha ao 
que Sponville (2014) afirma em relação à “divinização do humano e a 
hominização do divino”, bem como ao que Panikar (1993) afirma sobre 
a dimensão cosmoteândrica do indivíduo. Nesta perspectiva, a Unipaz 
contribui com a Abordagem Transdisciplinar Holística (WEIL, 2011) ao 
reconhecer a unidade aberta do conhecimento através da existência do 
terceiro incluído (NICOLESCU, 2014). 

De acordo com a metodologia apresentada pela Unipaz, nota-se 
que, por meio de práticas como as meditações, danças circulares, tai chi 
chuan, yoga, musicoterapia, técnicas de respiração, mandala, dentre ou-
tras, estas vivências mostraram um potencial de promover no indivíduo 
uma (re)leitura de valores e de sentido de vida, estimularam também 
o encontro de um silêncio profundo e este silêncio faz referência a um 
caminho de acesso à experiência de Deus, do Absoluto, do Divino, do 
Transcendente em si mesmo, não importa a denominação nem a vincu-
lação com a religião institucional. É um despertar interno e individual 
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gradativo e processual, que culmina no que temos chamado aqui de es-
piritualidade holística. 

Entendendo paz com um estado de plenitude e harmonia interior, 
nota-se que as experiências espirituais podem representar a centelha de 
um movimento que minimize as várias formas de violência que se en-
frentam hoje na sociedade. Se como consequência do resgate do sentido 
de pertencimento, da generosidade, de solidariedade e de harmonia pes-
soal, entre outros, as pessoas se tornarem mais compreensivas, coopera-
tivas e menos competitivas e agressivas, poderemos estar diante de um 
embrião de novos referenciais que podem gerar novos acordos para se 
conviver de maneira mais pacífica e menos violenta na sociedade atual. 

A espiritualidade holística pode representar um ponto de encontro 
entre a evolução tecnológica, científica com a evolução da interiorida-
de humana, circunstância na qual o desenvolvimento da espiritualidade 
oferece valores e sentido de vida, conectada à interação e à coexistência 
das realidades subjetiva e objetiva humanas de forma a permitir a equi-
dade e a complementaridade.

A espiritualidade holística assemelha-se mais a uma experiência 
ética do que a um aglomerado de técnicas; é um modo de ser e de se 
relacionar, pode significar o humano integrado em si mesmo em suas 
dimensões racional, relacional e espiritual. Esta seja, talvez, uma con-
cepção visão que envolva a bioética e sua concepção de sustentabilidade 
e garantia da vida no planeta (vida humana, vegetal, animal e espiritual). 
Este ponto de encontro pode ser também o ressurgimento do Sagrado 
em seus aspectos racional e irracional, que causa o temor e o tremor, e é 
majestoso por si mesmo. 

Deste modo, a realidade externa e a interna são manifestações de 
um único cosmos, da coexistência do micro e do macro com suas dife-
renças complementares e não opostas, é o subjetivo e o objetivo a favor 
da plenitude da vida em sua diversidade de dimensões. 

Panikar (1993) afirma que o encontro entre Oriente e Ocidente re-
presenta uma mostra significativa de que não é na separação e nem na 
disputa dogmática que a sociedade avançará rumo ao bem comum. Ele 
ressalta a importância do diálogo intercultural e inter-religioso como 
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elementos evolutivos da humanidade e expressa ainda a dimensão cos-
moteândrica do indivíduo, reconhecendo que o humano, o cosmos e o 
divino são partes da mesma realidade. 

Estas visões de mundo abrem caminho para uma nova ética glo-
bal, pluralista e multicultural. O caminho de unidade não é uma globa-
lização generalizada, mas sim uma cosmodernidade que reconhece na 
singularidade a riqueza de seu poder de criação de novas formas de se 
manter e evoluir sustentavelmente. Confiamos que esta pesquisa inspire 
e contribua com futuras investigações no campo da espiritualidade bem 
como seja um referencial teórico de inspiração que favoreça a uma relei-
tura do sentido da vida na atualidade. 
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AS DANÇAS TRADICIONAIS E 
O MASCULINO:  COMUNHÃO, 

PARTICIPAÇÃO E CELEBRAÇÃO

Jairo Salles

Live: https://youtu.be/CNnk7bbDiZk

“A dança é, sem a menor dúvida, a mais básica e importante 
de todas as formas de expressão. Coisa alguma pode dar tão 
eficazmente forma externa a uma experiência interna. A poesia 
e a música existem no tempo. A pintura e a arquitetura, como 
partes do espaço. Só a dança vive simultaneamente no espaço 
e no tempo. Nela, o criador e a coisa criada, o artista e a ex-
pressão são unos. Cada um participa completamente do outro. 
Nenhuma melhor metáfora poderá jamais existir para com-
preender o cosmos” 

(Watson, Sahtouris, 1996)

A vida é impermanente já sabemos, desperdiçamos muito tem-
po da vida, muitas oportunidades de vibrar alegrias, sentir o prazer de 
estar vivo, de desfazer-se dos pré-julgamentos e condicionamentos, do 
exigente ritmo cotidiano moderno, de escutar a própria vida que natu-
ralmente nos chama a criar ritmos com nossos pés para nos conectar-
mos com quem somos, com nossas memórias, com a ancestralidade e a 
natureza. Precisamos resgatar nossa capacidade de dar expressão a es-
ses ritmos que vibram em nós e que ficam tão estagnados por não nos 
permitirmos. E aqui em especial a atenção é direcionada aos homens, 

https://youtu.be/CNnk7bbDiZk
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tão capazes, tão férteis de criatividade, tão meninos internamente, tão 
ávidos de vida e ao mesmo tempo tão distantes de si mesmos. Vamos 
investigar um caminho para expressão por meio da dança, da história 
da dança e do campo curativo que dançar é capaz de nos proporcionar.

Dança e Mitologia

Começo aqui, resgatando o mito grego do Minotauro que conduz 
a faces do masculino bastante interessantes e inspiradoras para desen-
volver o tema proposto.

No mito, Poseidon envia um touro divino ao Rei Minos de Creta 
para que seja oferecido em sacrifício, em sua homenagem. Minos, en-
cantado com a beleza do touro, tenta ludibriar o deus trocando o touro 
divino por outro. O deus, irritado com a ofensa, faz com que a esposa do 
Rei, a Rainha Pasifae, apaixone-se pelo touro. O desejo da rainha é tal 
que ela encomenda uma vaca de madeira à Dédalo, para ela entrar na 
mesma e assim o touro possa possuí-la. Dado isso, Pasifae dá a luz a um 
monstro com corpo humano e cabeça de touro, o Minotauro. (a cabeça 
animal, o irracional, o instintivo, o passional). O Rei ordena que se cons-
trua um labirinto para mantê-lo preso. Por muito tempo, no labirinto 
são oferecidos jovens em sacrifício para aplacar a fúria do monstro, até 
que aparece Teseu, o arquétipo do masculino herói mítico que se dispõe 
a libertar o reino do jugo do Minotauro. Para a tarefa Teseu conta com o 
auxílio de Ariadne (o feminino, a alma) que entrega a ele um novelo de lã 
(um fio condutor, a sabedoria) para guiá-lo no labirinto e para fora dele 
( o inconsciente). Com esse auxílio, essa integração, Teseu enfrenta o 
Monstro no interior do labirinto, e salva os jovens do sacrifício liberando 
a cidade e Ariadne, inaugurando um novo tempo, sem medo, apreensão 
e aflições. Teseu compartilha com a comunidade a vitória sobre a som-
bra, sobre o que aterroriza, toma posse de si mesmo e contagia com sua 
confiança, agora elevada.

O ser humano busca respostas para compreender o significado 
de sua existência desde que tomou consciência de si enquan-
to ser, diferenciando-se do mundo ao seu redor. (...) Em uma 
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tentativa de entender a si próprio e de explicar suas emoções, 
sentimentos, pensamentos e descobertas sobre o mistério da 
vida, cria narrativas mitológicas, desenvolve ideias religiosas 
e concepções filosóficas sobre as origens do cosmo, da vida, 
do processo evolutivo e do significado de sua existência. Para 
Sanford (1988, p.40), “foi através dos mitos, que o homem per-
sonificou tanto as forças nocivas da natureza, quanto o mundo 
espiritual que o ameaçava.” As narrativas mitológicas transmi-
tem os grandes dramas do processo existencial. Os mitos são 
formados por imagens e símbolos - os arquétipos que propi-
ciam o acesso do inconsciente coletivo à consciência. Os ar-
quétipos dinamizam a inter-relação e a interação do consciente 
com o inconsciente coletivo. (TOMMASI, 2012, p. 40-41)

Comecei o texto com esse mito por ter tomado conhecimento em 
minha Formação de Focalizadores de Danças Circulares, no módulo A 
História da Dança na Historia do Mundo, com Vaneri de Oliveira, sobre 
a dança grega chamada Tsakonikos, que segundo se conta, Teseu, após 
ter vencido o Minotauro, ao retorno ao lar, convoca sua comunidade 
para dançar consigo para celebrarem juntos a vitória. Uma das leituras 
da mesma, fala sobre representar em sua coreografia em espiral o fio de 
Ariadne conduzindo Teseu à saída do labirinto. A força dessa dança resi-
de no fato de que seja, a mais antiga e talvez a única amostra da música 
grega antiga que chegou aos tempos modernos.

Em certa medida, falar de Labirintos é como falar de Mandalas. 
Vêm-se a mente termos como inconsciente, símbolo e arqué-
tipo. Também eles são construções geométricas que trazem 
`a baila as questões do centro do percurso e do deslocamento. 
Jung o chamava de “arquétipo da transformação”. (...) 

Teseu personifica a todos nós, e sua jornada é a nossa jornada 
através de nossas vidas comuns. As dififi culdades de seu per-
curso - provas, enigmas, conflitos, encontros perigosos, inter-
rogações - revivem os obstáculos da nossa vida iniciática, de 
nossa integração, de nosso mergulho em direção ao Self, enfim, 
da construção de nossa mandala pessoal. Falar em Labirintos 
é falar em introspecção e expansão, pois o caminho que leva 
ao centro é o caminho do retorno; é como inspirar e expirar. 
(RAMOS, 2006, p. 107)
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Encontro com as danças

Compreendo e sinto meu caminhar em direção às danças como 
um guia para meu próprio corpo, um guia para a retomada da vida em 
mim, para um despertar ou um chamado da força da Vida. Vou tecer a 
seguir um pouco à respeito de como esse contato com as danças se dá 
para mim. Nasci na cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do 
Sul, que tem por referência um título de “A cidade mais gaúcha do RS” 
onde se, por um lado, culturalmente, sim, ressoava um forte preconcei-
to quando um menino manifestava interesse por dançar, por outro, as 
danças tradicionais gaúchas eram bastante incentivadas, era um orgu-
lho para a comunidade ser um bom “par” de danças, ou um chamado 
“pé-de-valsa” ou ser integrante de um grupo dançante que se apresen-
tava em festivais e rodeios das tradições campeiras. A cidade também 
se orgulha de sediar um Festival Internacional de Folclore, o que nos 
dava a oportunidade de ver apresentações de danças de diversos países 
nas ruas na época em que o Festival acontecia. Lembro também de no 
ensino médio, no final da década de 80, ter colegas, meninos e meninas, 
que iam na sexta feira para a aula, “pilchados” como se diz por lá, ou seja, 
vestidos com a indumentária típica gaúcha, para logo após as aulas irem 
diretamente aos CTGs (Centro de Tradições Gaúchas) para dançarem em 
bailes e eventos, ou mesmo por serem participantes de grupos de danças 
em apresentações. Meus contatos, dançando efetivamente essas danças 
tradicionais não passam de raras e breves incursões em momentos cele-
brativos da semana farroupilha na escola onde os professores ensaiavam 
conosco as danças mais populares da cultura gaúcha (Bota aqui o seu 
pezinho; Balaio) ou mesmo nas festas juninas, com quadrilhas, no caso 
do RS as danças gaúchas sempre presentes.

Retomo as danças tempos depois no início da década de 90 quando 
inicio uma caminhada por práticas integrativas, ao participar de grupos 
de Biodanza, essas vivências semeiam em mim algo muito vivo, mas que 
fica de certa forma aguardando um despertar. Despertar esse que acon-
tece em minha Formação Holística de Base na UNIPAZ SC entre 2001 e 
2003 em Florianópolis.
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Na UNIPAZ há um estímulo para que os aprendizes façam conta-
to com práticas diversas que proporcionem a vivência da inteireza do 
ser, de maneira que cada um descubra seu ritmo e que tipo de holoprá-
xis, como designou Pierre Weil, ressoa no individuo como recurso para 
um corpo mais vivo e integrado. Em uma holopráxis sou apresentado às 
Danças Circulares Sagradas, as quais estimulam vários desdobramentos 
e experiências que culminam em minha Formação de Focalizador de 
Danças Circulares.

....tudo começou quando Bernard Wosien (1908-1986) - bailari-
no alemão, coreógrafo e professor de danças - interessou-seem 
pesquisá-las, a partir de 1952. As Danças foram denominadas 
“Sagradas” porque expressam - e consequentemente, nos fazem 
experimentar - a sabedoria das Almas dos Povos, e as qualida-
des espirituais, “conteúdos primordiais da nossa própria alma”. 
O assombro diante da vida, a alegria, o amor, a vontade de co-
nhecer o mundo e a si próprio, a coragem, a gratidão, a intuição 
do sagrado e do absoluto são percepções humanas universais, 
presentes em cada indivíduo, nas sociedades e nas culturas. 
Esses conteúdos são normalmente experimentados de forma 
isolada na nossa vida diária. Mas se potencializam na sessão de 
Dança, pois os participantes são estimulados a vivenciá-los de 
uma só vez. A maioria das Danças encontradas por Wosien foi 
de natureza alegre e vibrante. Foram denominadas “solares”. 
Mas ele coreografou também as Danças Introspectivas, cha-
madas “lunares”, pois constatou que elas haviam desaparecido.
(CARVALHO,1997, p. 11)

Danças, Cultura e Tradições

Trago a seguir alguns pontos importantes que observei e que me 
trouxeram ao tema que desenvolvo aqui.

Quando buscamos homens dançando temos uma riqueza cultural 
de magnitude em diversos povos: gregos, ciganos, turcos, búlgaros, ju-
deus, entre tantos outros, expoentes da dança circular ou ritual mascu-
lina, além da beleza e força de danças tradicionais indígenas, africanas, 
brasileira. 
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Encontramos homens dançando em manifestações de força im-
pactantes, dos pés vigorosos que golpeiam o chão no flamenco, dos ritos 
de passagem do masculino às danças de guerra em expressões belíssi-
mas como o Haka dos povos maori da Nova Zelândia, onde se convocam 
os ancestrais, buscando força e os reverenciando, servem para dar boas e 
também para amedrontar o inimigo. Vamos encontrar também as danças 
sagradas, termo utilizado para designar danças rituais que promovam a 
conexão com o divino, como as mais diversas expressões de danças indí-
genas e tradicionais que acordam o mundo otro, despertando os espíritos 
da natureza. Temos uma riqueza infinita para observar e aprender, vou 
citar aqui as danças sufis dos dervixes que trazem em seu rito cerimonial 
um caminho de uma beleza ímpar, representado em sua coreografia gi-
ratória como um caminho para a conexão com o divino onde a ilusão da 
imagem se desfaz nos giros e se apresenta em etapas simbólicas como: 
Eu vou na direção de Deus; Eu estou com Deus; Eu estou em Deus e Eu 
retorno de Deus. 

Primitivamente, a dança constituía um meio de expressão pró-
pria para os homens - era a sua comunicação. Através de movi-
mentos corporais livres, ele expressava ritmicamente seus sen-
timentos, comunicando-se com seu semelhante. Criou, assim, 
formas de pensar, sentir e agir, no espaço e no tempo. A dança, 
enquanto linguagem, nasceu da espontaneidade expressiva dos 
gestos. O homem dançou para expressar seus sentimentos mais 
profundos, enraizados em todas as suas experiências vitais. 
Dançava seu cotidiano buscado o contato com o que ele sentia 
que havia se separado dele - Deus. A sua dança expressava as 
emoções vividas na busca da transcendência, através dos temas 
do Amor, da Morte, das Guerras, de Deus, etc. Quando a noite 
findava com a aurora, ele celebrava o movimento da lua, dos 
planetas e das estrelas, e, assim, criava a sua Dança Sagrada. 
Com o movimento do sol, ele dançava as estações do ano e o 
seu trabalho com Gaia, a Mãe Terra. Dançando, a humanidade 
agradecia quando Perséfone, no início da primavera, retornava 
do Hades e quando Deméter, mais uma vez, doaria seu corpo 
para ser fertilizado, alimentando a humanidade. O homem pri-
mitivo dançava para preparar a Terra no equinócio vernal; para 
o plantio, no dia 1º de maio; para que as sementes germinadas 
desses bons frutos no solstício de verão. Celebrava a colheita e 
a distribuição dos alimentos no equinócio de outono; dançava 
para que os mortos fossem conduzidos para Samhaim, o outro 
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plano. E mesmo no inverno mais rigoroso, durante o solstício 
de inverno, Saturnália, o homem dançava para se aquecer e 
lembrar que nada é permanente, e que o Sol logo voltaria a bri-
lhar, iniciando um novo ciclo de vida. (BONETTI, 1998, p. 118)

Ao retomar e despertar um corpo que dança, em especial danças 
tradicionais masculinas, podemos observar a força que essas vivências 
são capazes de promover. As danças de roda, danças das vilas, danças de 
trabalhos, representando atividades, danças celebrativas, engraçadas, 
são valiosas para colocar proporcionar a um grupo ou indivíduo opor-
tunidades de relaxar, brincar, resgatar memórias e sensações no corpo, 
despertando a criatividade e a alegria, ao permitir esse contato com nos-
sa criança interior. 

Um círculo que dança é a imagem de uma comunidade atenta a 
todos, ao ritmo das relações, também a sua falta de ritmo, e uma vez 
que isso acontece a visão do que pode ser melhorado se estabelece e por 
meio de uma comunicação além das palavras, aquele que dança junto 
aprende junto. Todos participam da roda, são vistos por todos, cuidados 
por todos, divertindo-se juntos, fazendo a roda da vida girar. O poder 
gerado por uma coreografia ou um grito de guerra, atualizando para o 
objetivo aqui de promover saúde integral, cumprem papel determinante 
ao ativar centros de prazer aumentando a autoconfiança, resgatando a 
autoestima, restabelecendo a vitalidade. 

No entanto, salvo grupos bastante específicos, que vão de grupos 
de flamenco ou de danças como a Chula no RS (dança de origem portu-
guesa que era dançada como um desafio de coreografia entre os parti-
cipantes, em alguns casos disputando a prenda (a mulher) que aceitaria 
dançar com o vencedor do desafio); a grande maioria se não todos os 
grupos que encontrei ou fiz parte foram grupos majoritariamente fe-
mininos, e minhas grandes mestras de Danças sempre foram mulheres, 
pelo menos no meu caso.

O Masculino e o desejo de dançar

Embora existam e cresçam iniciativas que promovem encontros de 
homens para refletirem juntos sobre a masculinidade como os Guerreiros 
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do Coração entre outros, meu ponto aqui são homens que tenho contato 
que ainda não chegaram a articular possibilidades como essas para seu 
desenvolvimento pessoal ou a necessidade desse olhar ainda não se es-
tabeleceu de forma evidente em si.

Me refiro então a situações que experimento quando tenho um 
Workshop de Danças Circulares ou de Liderança Circular, (que é um dos 
temas a que me dedico em Educação para a Paz e onde as Danças são re-
cursos muito presentes;) por exemplo e meus alunos homens de outras 
áreas que atuo, não raro, fazem contato comigo dizendo de sua vontade 
de participar, mas relatam que não o fazem por acompanhar as imagens 
e vídeos dos eventos e me verem sempre focalizando danças para círcu-
los de mulheres e perguntam-se se se sentirão à vontade ou confortáveis 
nas experiências. E sempre o tema é: Como permitir-se a experiência 
que os chama? Como me atrevo a viver isso que me soa tão bom? Como 
ousar viver algo que ainda não experimentei? Por que não? Procuro vi-
ver experimentos novos e compartilhar com eles estimulando-os, como 
estar aberto a participar de um curso de versão de flamenco que fiz re-
centemente em minha cidade.

Outro dado que chama a atenção é quando sou contratado por al-
guma intuição ou órgão público, secretarias, prefeituras, escolas para 
eventos como “SIPAT” ou “Semana de Servidores” e ai inevitavelmente 
encontro grupos mistos de homens e mulheres. Em geral nesses even-
tos estou desenvolvendo temas como Educação para a Paz, Liderança, 
Relacionamentos e costumo desenvolver os temas permeando com re-
cursos como as Danças Circulares, procuro sempre propor possibilidades 
que promovam encontros leves e que por meio das danças entre outras 
práticas o grupo possa ampliar o olhar sobre si mesmo e sobre o grupo 
que faz parte e como essa roda gira. 

É mesmo um propósito das Danças Circulares trabalharem a 
tolerância, pois dançando não se discute ideias, toma-se uma 
atitude, coloca-se na roda a diferença, a intolerância, as diver-
gências e fazemo-las rodarem (OSTETTO, 2005, p.45).

As danças são positiva e incrivelmente eficazes para demonstra-
ção e vivência do que propomos ao criar condições para o assentimento 
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de uma nova forma de se relacionar por meio de outros canais de co-
municação. Bem, reforço a atenção ao homem que encontro nesses gru-
pos. Em geral, os grupos como um todo são de pessoas que ficam muito 
tocadas pelas propostas e não raro, dar as mãos ou fechar os olhos em 
grupo apenas já configuram experiências novas capazes de gerar sen-
sações ricas para o desenvolvimento do trabalho. As danças elevam a 
qualidade da vivência, quando os participantes se divertem e encontram 
sua criança interior, despertam memórias e são tocados e tem seu prazer 
de viver despertado. 

Mantermos nosso respeito para com todos os seres humanos, 
agradecendo às inúmeras possibilidades de troca e construção 
interativa e criativa. Dimensionarmos nossa ação a partir do 
que é verdadeiro, livre de julgamentos e de racionalizações, 
libertos de princípios aprisionantes. Lutarmos com amorosi-
dade sem situações de conflito, procurando reconhecer a pre-
sença criativa do discernimento pacífico e desapegado. Afinal, 
é preciso respeitar os mistérios, se queremos conservar-lhe a 
força. Sendo criativos realizamo-nos como seres humanos. 
(TOMMASI, 2012, p.183) 

Particularmente compreendo a força desse trabalho ressoando 
com meu momento pessoal nesse tempo a que me dedico a esse mate-
rial. Primeiro minha própria estação da vida; aos 48 anos, um chamado 
da maturidade dessa fase e outro aspecto determinante a vivência de 
cuidado com meu Pai, um homem de 83 anos em 2020, ávido de vida, 
rico em criatividade, ansiando por vivências alegres, prazerosas. E os 
homens de diferentes faixas etárias que convivo e que encontro em con-
sultório ou em grupos com essas mesmas necessidades tão evidentes. 
Falando deles, objetivamente, é gratificante observar quando entram em 
contato com as danças, os olhares, os movimentos e a riqueza das falas 
do que alcançaram trazem. Sinto o poder da dança na simplicidade do 
que convoca ao ampliar e despertar essas experiências e conduzi-los a 
uma retomada do próprio ritmo e a ampliar o olhar sobre si mesmos, 
sobre suas relações e sobre a existência.

Penso em oportunidades para que esse homem possa dançar, 
compreender, escolher seu papel na grande roda da vida, contribuir, 
sendo ele mesmo, comprometer-se com as mudanças, como agente de 
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transformação da realidade e celebrar em meio à todos, Em seu livro: 
Virtudes para um Novo Mundo Possível, Leonardo Boff (2006), ressalta 
a importância dos três itens elencados no título como necessários aos 
grupos para que possamos construir uma nova realidade, comunhão (o 
que nos une); participação (o comprometimento de todos) e celebração 
(onde podemos acolher toda a diversidade), o que considero um guia 
efetivo para tecermos essa proposta. 

Desejo profundamente que possamos criar novos círculos, aco-
lhendo o masculino, lembrar e possibilitar a esses homens, com tanta 
riqueza para compartilhar, vivências capazes de promover esses encon-
tros, enxergá-los além das figuras que representam, os pais, os avós, os 
tios, transformando efetivamente o olhar mínimo do paradigma vigente 
que por vezes fomenta um território em que o guerreiro é tão celebra-
do e estimulado por uma visão competitiva. Nos recordar de tantas e 
preciosas faces do masculino que necessitam ser vistas e que ao serem 
desveladas apresentam um riquíssimo caminho de descobertas e apren-
dizados sobre si mesmo, o outro e o universo. O menino, o ancião, o 
curador, o visionário, o artista, o dançarino, entre outros. Quantos ho-
mens podemos ser e o quanto cada uma dessas faces tem a oferecer na 
construção do mundo que queremos juntos? Trago para finalizar nosso 
grande artista, Caetano Veloso, lembrado por uma Mestra das Danças na 
obra: Danças Circulares Sagradas; 

“Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem, ape-
nas sei de diversas harmonias bonitas, possíveis, sem juízo final.” 

(Caetano Veloso, 1991)
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XAMÃ: SIMBOLO DA CURA ESPIRITUAL, 
A PARTIR DE MIRCEA ELIADE 

Rejane Maria Gomes Leite Natel

Live: https://youtu.be/pmsht0J7jfc

Motivação

Desde a infância, ouvia frases que me deixaram curiosa quanto a 
minha avó paterna. Todos de um modo geral citavam minha aparência 
física como sendo muito parecida com ela. Desse modo me destacava 
quanto à aparência da família em geral. Minhas irmãs e meus pais são 
muito “claros” e não entendiam minha cor (morena). Meu pai ao longo 
dos anos foi me relatando o porquê disso. Sua mãe, minha avó paterna, 
descendia de índios e assim meus cabelos e olhos, cor e estatura tinham 
a ver com uma questão genética. Muito ouvi sobre ela. Meus pais se refe-
riam a episódios de sua vida que muito me impressionavam, nessa pouca 
idade. Era alguém muito alegre e tinha o hábito de frequentar a casa 
daqueles que necessitavam de ajuda, fosse na doença, na morte e até 
em aconselhamentos familiares. Fazia chás e “simpatias” que curavam, 
segundo relatos de vários familiares. Cresci desse modo me identifican-
do com sua imagem física e com o passar dos anos outras identificações 
apareceram, como a voz e o fato de ter sonhos que pareciam ser premo-
nitórios. Episódios que, segundo a família, ela contava ter vivenciado.

https://youtu.be/pmsht0J7jfc
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Esse fato me remetia a minha origem, embora já distante dada à 
mestiçagem.

Surgiu assim minha curiosidade em relação a esses antepassados, 
que acabavam por me dar uma aparência física, vocal e, muitas vezes, no 
âmbito psicológico, semelhantes à minha avó: Dona Hidalgina (Gigina).

Não me recordo dela, pois faleceu quando eu tinha 2 anos de idade.

O episódio da morte de meu pai, definitivamente me fez olhar para 
os sonhos. Esse fato me marcou, dado ter sonhado com sua morte, qua-
tro dias antes de o fato ocorrer. Foi um sonho rico em detalhes, e a forma 
como faleceu, como estava vestido e como foi socorrido, ficou grava-
da em minha memória, pois nesse sonho tive quase que a antecipação 
dessa perda tão dolorosa. É, sem dúvida, um fato intrigante para mim. 
Esse sonho traz à tona em minha vida questões importantes, como por 
exemplo: O que podemos entender com esses episódios que muitas pes-
soas vivenciam? Para que e por que alguém tem um sonho tão marcante 
assim? Como entender ou lidar com esse fato?

Ele teve morte súbita, o que descarta a possibilidade de ter sido, no 
meu sonho, influenciada por quadros médicos ou diagnósticos que me 
colocassem a par dessa futura realidade. Pelo contrário, meu pai tinha 
sessenta e quatro anos, e teve o ataque cardíaco fulminante trabalhando.

Novamente podemos levantar questões como: O que posso ter 
percebido em nível inconsciente que poderia me levar a sonhar com sua 
morte? Será que houve situações que não pude perceber por temer sua 
perda?

Esse fato é recorrente em minha vida. Outros familiares que perdi, 
de algum modo, apareciam nos meus sonhos. Porém dada à relação afe-
tiva com meu pai, fiquei bastante chocada, e hoje passados muitos anos 
creio que tem sido um motivo para que eu busque um maior entendi-
mento desses episódios.

Assim, ao longo desses anos venho procurando respostas que tal-
vez não as encontre, mas busco um entendimento quanto à antecipação 
de fatos através de sonhos.
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O fato de ouvirmos relatos de grupos indígenas, ou sociedade mais 
primitiva, que enfatizam a importância dos sonhos na dinâmica dessas 
coletividades, faz com que eu vá, através de estudos desses grupos ou 
sociedades, ao encontro de alguma possibilidade de obter respostas. 
Juntando, nesse momento, minha motivação pela herança indígena, ou 
linhagem como os próprios índios denominam, e o interesse pela inter-
pretação de sonhos no trabalho analítico, e é desta maneira que o xama-
nismo toma corpo em minha curiosidade e pesquisa.

Dentro da minha especialização em um processo de pós-gradua-
ção, passei a estudar a Teoria de Carl Gustav Jung, pois creio ser sua 
abordagem a que mais enfatiza os dados antropológicos e sociais, devido 
ao interesse do autor como verificamos em muitas de suas obras. A am-
plitude dessa Teoria nos remete ao conceito de Inconsciente Pessoal e 
Coletivo, bem como ao conceito de Consciente Pessoal e Coletivo.

Essa transmissão genética e psicológica, leva-me, dentro da 
Psicologia e das Ciências da Religião, a buscar um estudo sobre o 
Xamanismo e suas representações.

Nesse processo ousei vivenciar um Workshop no México, na cidade 
de Oaxaca, que me colocou em contato com Xamãs da etnia Zapateca. 
Essa vivência teve um significado muito grande para minha vida, e desse 
modo me propus a estudar e pessoalmente identificar alguns processos 
de cura que acompanhei nessa vivência. A “Curandeira”, Xamã de acordo 
com sua própria definição, é uma imagem que trago com grande admira-
ção, e vislumbrando a possibilidade de cura, que eles podem promover, 
passei a buscar esse tema.

Assim, através de minha dissertação de mestrado, aprofundei esses 
conhecimentos, bem como busquei uma amplitude maior a esse tema, 
dadas às várias manifestações que se apresentam em nossos dias. Hoje 
já existem grupos que se apresentam como estudiosos desse fenômeno, 
bem como grupos que tentam resgatar esse poder Xamânico, revivendo 
seus rituais e filosofia de vida. 

Introdução:

A compilação bibliográfica das obras pertinentes, deram-se den-
tro de várias Ciências, que de modo geral tratavam o tema Xamanismo, 



35

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. V

Religião, Sociologia, Psicologia, Medicina e outras relacionadas ao títu-
lo: “Xamã: Símbolo da Cura Espiritual, a partir de Mircea Eliade”, porém 
detive-me em Eliade e sua posição de historiador das religiões, que en-
contrei respaldo para hipóteses que formulei.

Fez- se necessário tratar o tema nessa abrangência dado ao com-
plexo simbolismo das Sociedades Xamânicas e de sua forma de entender 
o mundo, sua filosofia de vida ser tão diferente e às vezes tão incom-
preensível para nossa sociedade. Essa aproximação do Tema dá-se, onde 
vários autores nos ajudaram a inserir essas sociedades em uma visão 
contidas em sua religiosidade.

Rubem Alves por exemplo ao identificar fenômenos religiosos 
como algo inerente ao cotidiano do homem e que foi afastado de nos-
sas vidas, em função da desvalorização desse preceito. Bem como reco-
nhecer no trabalho vivencial e de campo a realidade xamânica e suas 
implicações históricas-sociais, o que Michael Taussig e Orlando Villas-
Boas, trataram de nos transmitir em suas vivências nessas sociedades, 
narrando, analisando e se colocando como homens e cientistas nessa 
experiência. Outros como C.G. Jung, Joseph Campbell, Neumann, e a 
Psicologia Analítica nos remeteram as questões importantes como con-
ceito de Inconsciente Coletivo e Pessoal, Consciente Coletivo e pessoal e 
suas formulações e pesquisas na manifestação da psique humana e suas 
representações simbólicas universais através da valorização do mito e 
de comportamentos padrões inatos ao homem, o que nos direciona as 
avaliações pertinentes de sua religiosidade e da necessidade de sua ex-
pressão como comportamento.

Autores médicos como Jeanne Achterberg, Bernard Lown e Donald 
Sandner , que através de seu trabalho clínico e acadêmico sobre a cura, 
e sua ousadia muitas vezes em utilizar a Cura Simbólica nos remeteu 
as possíveis avaliações da Cura Espiritual como um processo terapêu-
tico e eficaz no tratamento e recuperação da saúde, retorno ao estado 
de bem-estar anterior à doença: propósito maior da cura.entre outros 
que ampliam e nos remetem a posições críticas quanto a cientificação 
e dicotomização do saber e do conhecimento, bem como das questões 
relacionadas a infindável resistência e avaliações sociológicas e de poder 



36

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. V

na quase não aceitação de outros conhecimentos, alicerçadas num etno-
centrismo quase absurdo.

Considerações gerais sobre o tema Religião, Religiosidade e o ca-
ráter religioso inerente ao homem, propõe uma forma de aproximação 
do Universo Religioso e verificação da Universalidade dessa manifesta-
ção religiosa, em uma análise e observação de que os fenômenos religio-
sos são e sempre o serão parte integrante da vida humana.

Para podermos a seguir, entender os símbolos e mitos existentes 
nas Sociedades Xamânicas, a partir de Eliade e Cassirer, ao entendermos 
e nos aprofundarmos na afirmação desses autores de que o homem é 
antes de tudo um ser simbólico, e que através dessa capacidade de sim-
bolização ultrapassa um universo racional em busca dessa aptidão inata 
do ser humano.

Eliade, como Historiador das Religiões, válida a hipótese de que a 
postura de estudo de culturas diferentes daquelas que estamos inseri-
dos, deve ser permeada por seus símbolos e Mitos, para posteriormente 
definirmos na fenomenologia e na Ciência das Religiões, o estudo dos 
fenômenos religiosos, e podermos abarcar e assimilar sua cosmogonia e 
através dela dar um sentido a esses fenômenos, delimitar sua estrutura 
social e funções sociais dentro dessas sociedades: Xamânicas.

O diálogo entre Religião, Religiosidade e Sociedade Xamânica, 
num primeiro instante ao considerarmos a necessidade de entender a 
importância e o significado dos mitos e símbolos, bem como diferencia e 
defini o que entendemos por Sociedade Xamânica, calcada na afirmação 
de Eliade, de que Xamanismo= Técnicas de Êxtase, e que sua diferencia-
ção se dá na presença do Mito Vivo, aquele que reatualiza seu mito de 
origem, identificando na figura do Xamã, o único capaz de através dos 
ritos inseridos nessa cultura promover o contato entre o mundo físi-
co e espiritual, como intermediário e restabelecer a comunicação entre 
o mundo profano, cotidiano, com o mundo sagrado ou divino, em suas 
técnicas de êxtase em busca da cura espiritual. Assim, nos deparamos 
com a necessária pesquisa de suas técnicas, tornando a avaliação não em 
especificidades, mas em sua apresentação universal, aquelas que per-
meiam todas as sociedades xamânicas.
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A apresentação do Xamã, em sua Identificação e recrutamento no 
grupo, atento aos princípios que o identificam como esse mito e ofício, 
através de sua linhagem, descendência direta de xamãs e após esta iden-
tificação dá-se o processo de obtenção dos poderes xamânicos, extáti-
cos de seus ancestrais via transmissão oral dessas técnicas e processos 
iniciáticos para mudar de regime religioso. O que irá nos possibilitar a 
inserção dessa religião como dentro das religiões tradicionais.

Toda a simbologia de sua cosmogonia e descendência dos xamãs 
estão expressas em suas indumentárias, em seus objetos de poder e seu 
poder de entrar em êxtase com o objetivo de buscar a cura espiritual 
o que o define como o curador e medicine-man, sacerdote e o único a 
restabelecer a comunicação entre o mundo terreno e o divino, como in-
termediário nesses dois mundos. Ao conceitualizar o que chamamos de 
cura espiritual, enfatizando esta cura e através do método comparativo, 
entender a cura científica e a cura simbólica, diferente da cura a que nos-
sa sociedade está habituada, como a possibilidade de podermos avaliar 
que a religiosidade expressa em toda manifestação xamânica seja ela na 
sua filosofia de vida ou em sua estrutura e vivência, como imersa em um 
universo mítico-religioso e assim defini-la dentro de seus mitos, ritos e 
interditos que tem como objetivo maior promover a cura espiritual. 

Sendo necessário termos o cuidado e o respeito dessa forma má-
gico-religiosa das sociedades Xamânicas de viver, na tentativa de não 
deixarmos que a interpretação, método muitas vezes utilizada por nós 
interfira na nossa compreensão desse universo simbólico xamânico.

Partindo das considerações gerais sobre o tema, calcado em vá-
rios autores e que de um modo geral tratam de nos posicionar quan-
to ao homem religioso, contido em todos nós. O que a Cientificação e 
a Racionalização de um certo modo têm nos afastado desse Universo 
Mágico-Religioso, suas implicações sociológicas e emocionais deste dis-
tanciamento, para num segundo momento nos remeter a uma avalia-
ção mais profunda da nossa existência como seres simbólicos e assim 
reavaliarmos a importância de nossos mitos fundantes, na possibilidade 
de darmos um sentido, uma ordem e compreensão à vida. Ao nos depa-
rarmos com os Mitos, símbolos e Sociedades Xamânicas devemos nos 
posicionar quanto à espiritualidade e religiosidade de todos nós, tão 
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afastados dessa religiosidade inerente a sobrevivência do homem no 
mundo contemporâneo.

Possibilitando através desse estudo entendermos a Figura do 
Xamã, seus rituais e estado alterado de consciência na busca da trans-
cendência e através dela receber dos espíritos assistentes, seus ances-
trais a reatualização de um tempo em que a doença e a dor não existiam, 
e através dessas técnicas ritualísticas promover a cura espiritual, que 
para nossa maior compreensão devemos entende-la na visão integra-
tiva dos povos xamânicos, de que a saúde é antes de tudo calcada na 
religiosidade e no caráter sagrado de estar em harmonia com o cosmo. 
Assim o definimos em sua função maior de curador e de o único capaz 
de se comunicar com o mundo extra sensorial, espiritual e avaliando no 
contexto grupal a sua importância, status e mantenedor da tradição e 
dos conhecimentos da origem de seu grupo, ainda ressaltando que ao 
promover a Cura espiritual, reafirma a necessidade dessa estrutura e 
hierarquia que o posiciona dentro de um regime religioso diferenciado 
para a sobrevivência desta cultura. 

...o homem religioso assume um modo de existência específica 
no mundo, e, apesar do grande número de formas histórico-re-
ligiosas, este modo específico é sempre reconhecível. Seja qual 
for o contexto histórico em que se encontra, o homo religiosus 
acredita sempre que existe uma realidade absoluta, o sagrado, 
que transcende este mundo, que aqui se manifesta, santifican-
do-o e tornando-o real. (ELIADE, 2001, p.165) 

O tema Xamanismo já mereceu estudos inclusive de autores con-
siderados como clássicos, por exemplo Mircea Eliade, que editou O 
Xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, em 1951, e várias foram às 
edições em outras línguas. No Brasil, a Editora Martins Fontes apresenta 
a primeira edição em português em 1998 (São Paulo). 

Porém, entre outros autores, como Erich Neumann, vários antro-
pólogos, sociólogos, psicólogos e estudiosos das Ciências das Religiões 
também trataram do tema. Definições quanto ao caráter religioso, re-
ligião, sociedades tribais, identidade do grupo e outras relacionadas 
ao tema nos remetem a vários autores e dicionários que tratam de re-
ligiões e sociedades não cristãs, e entre elas encontramos as religiões 
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tradicionais que incluem o Xamanismo. Seus rituais, manifestações de 
poder espiritual e cura, foram já compilados e analisados por estudiosos 
das Ciências Naturais de um modo geral.

Várias pesquisas sobre o Xamanismo nos remetem a todo o seu 
significado e preservação, porém pretendo deter-me na sua correlação 
com a Cura e seu caráter espiritual, definindo assim um objeto de estudo 
na figura do Xamã e seu papel de curador espiritual. Destacando, desse 
modo, a questão da cura e a necessidade de um intermediário neste pro-
cesso que enfoca o Xamã dentro de um contexto social, tribal, como o 
escolhido. Para isso, entretanto é importante que possamos de forma a 
ampliar num primeiro momento tratarmos das várias possibilidades que 
a amplitude do tema nos remete, as várias direções sobre a pesquisa nos 
remete a um aprofundamento detendo-nos em Mircea Eliade, após essas 
considerações. 

A figura do Xamã como fonte reguladora e necessária na dinâmica 
dessas comunidades ou sociedades primitivas, tem o intuito de nos levar 
a uma análise sobre o Xamã e suas peculiaridades junto ao processo reli-
gioso e de nos atermos aos fenômenos ditos sobrenaturais que acompa-
nham a sua imagem. Quais os poderes do Xamã e suas manifestações em 
linguagem e rituais vinculados à espiritualidade desse papel são focos 
de interesse.

Vários autores nos ajudaram a compreender melhor esses fatos, 
porém com maestria, Eliade se aprofunda no tema calcado em sua pos-
tura de historiador das religiões e que posteriormente poderemos com-
preender tal postura quanto a esse título a que se auto nomeia.

Jeanne Achterberg escreve: 

Xamã é uma palavra derivada do russo saman. Weston La Barre 
observa que o Xamã é o mais antigo profissional do mundo e do 
qual descendem tanto os médicos quanto o sacerdote moderno. 
Assim ela amplia este termo e nos remete a várias incompreen-
sões do termo como por exemplo, a mais utilizada e conhecida 
como o feiticeiro, o mágico, e realça o seu conhecimento quan-
to a ser um curador através de ervas, ou conhecedor de crises e 
traumas, mas enfatiza que esse processo se dá via processos e 
práticas específicas de êxtase ou estado alterado de consciên-
cia. (ACHTENBERG,1996, p.18)
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Também no Dicionário de Teologia Fundamental, encontramos a 
seguinte citação, que vem ao encontro de Eliade:

... uma menção especial merece o xamã, um tipo de operador 
ritual que com meios psíquicos ou artificiais atinge um estado 
de transe, através do qual entra em comunicação com os espí-
ritos e obtém deles faculdades divinatórias e terapêuticas ex-
traordinárias. (ELIADE E COULIANO, 1995, p.71)

O Chamado e a obtenção dos poderes da cura:

Nas sociedades xamânicas, a identificação do sujeito se faz de 
modo a defini-lo e como em outras sociedades sua ascendência é consi-
derada, e a nível individual o capacita para determinadas funções. Assim 
os descendentes de xamãs parecem ser em primeira instância os mais 
prováveis curandeiros ou curadores da tribo. Habitualmente são esco-
lhidos pelos anciões da família. É comum encontramos na bibliografia a 
transmissão de conhecimentos de avós para seus netos o que habitual-
mente é denominado de escolha pela linhagem. 

O escolhido de algum modo demonstra desde sua infância a ap-
tidão para esta função. Como Eliade denomina de os eleitos e escreve:

“Os xamãs são “eleitos” e, como tais, têm acesso a zona do sagrado 
inacessível aos outros membros da comunidade”.

Esta identificação e ao mesmo tempo exclusão da vida cotidiana de 
seu grupo é um processo longo e que ao mesmo tempo em que o sujeito 
recebe os ensinamentos, fará uma longa jornada para provar que essa 
escolha se justifica. Seu comportamento é diferenciado desde a infân-
cia e sua escolha não é somente pela linhagem, mas por trazer traços 
diferenciados do restante da família. A crença de que o indivíduo é o 
xamã vem carregado de sofrimento de um modo geral aceito pelo gru-
po. Experiências como doenças graves, vidências, sonhos premonitórios, 
perturbações somáticas, sensoriais e outras manifestações são percebi-
das desde sua infância. A própria fragilidade da sua saúde e sua resistên-
cia em superá-la é um indicador de que ele é o escolhido.
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“Mas o mago primitivo seja ele curandeiro ou xamã, não é apenas 
um doente: é antes de mais nada, um doente que conseguiu curar-se, 
curou a si mesmo”. (ELIADE,1998, p.4)

Esse processo de escolha já corresponde a uma crença desenvol-
vida de que para estar em contato com o universo espiritual o sujeito 
apresenta características diferenciadas de seu grupo. A linhagem parece 
ser o ponto de partida da escolha, é para nossa interpretação podería-
mos pensar que esse sujeito nasceu em um meio familiar em que essas 
questões são pertinentes, ele aprendeu desde seu nascimento a conviver 
com esse universo. Este é sem dúvida um caráter interpretativo ou ana-
lítico de entender sua inserção nesse processo, porém em quase todas 
as sociedades xamânicas, podem ocorrer episódios em que sujeitos com 
características e diferenciações contidas nesse universo simbólico o di-
ferencie e que seja também recrutado para esse ofício sem ser descen-
dente direto dos xamãs da tribo. 

Eliade, descreve as possíveis variações nesse processo em várias 
comunidades xamânicas, mas o que salienta, por exemplo, que entre 
algumas tribos a questão da capacidade intelectual dos xamãs são su-
periores ao da comunidade (samoeidos, ostyads entre outros), mas en-
fatiza que a escolha é feita de modo hierárquico, os ancestrais xamãs 
transmitem os seus conhecimentos a quem assim decidirem.

Enfatiza também o fato de que a visão que nossa sociedade possa 
ter sobre as questões patológicas não cabem nesse contexto:

“Finalmente, o xamanismo não pode ser relacionado com uma 
anormalidade nascente ou latente; não me lembro de um único xamã no 
qual a histeria profissional tenha degenerado em sério distúrbio emo-
cional”. (ELIADE, 1998, p.45)

O sagrado: Indumentária e objetos de poder para a cura.

Neste contexto de ritualização do sagrado, encontramos a concre-
tude do simbolismo mágico-religioso de forma bastante significativa. 
Toda a manifestação desse universo é cuidadosamente manipulada e 
compreendida pelo xamã, sua indumentária, bem como todos os objetos 



42

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. V

utilizados por ele, trazem a representação da integração de sua natureza 
física e espiritual, bem como de sua linhagem e de sua comunidade. 

Eliade, nos remete a esse modo de ser nessas sociedades quando 
escreve:

A indumentária xamânica constitui em si mesma uma hiero-
fania e uma cosmografia religiosa: revela não apenas uma pre-
sença sagrada, mas também símbolos cósmicos e itinerários 
metafísicos. Examinando com atenção, a indumentária revela 
o sistema do xamanismo com a mesma transparência que os 
mitos e técnicas xamânica. (ELIADE, 1998, p.169)

Efetivação e Eficácia da Cura Xamânica:

Após termos considerados, o Universo Sagrado em que o Xamã 
se apresenta para efetivar sua função de curar, devemos nos deter nas 
técnicas propriamente ditas dessa intenção. O contexto simbólico e a 
representação da sacralidade desse episódio seguem pertinentemente o 
trajeto de quem pousa o olhar científico sobre um universo desconheci-
do para si e muitas vezes para uma cultura, mas a efetivação e a eficácia 
da cura seguem além desse universo simbólico a sua premissa de ser 
vista como o objetivo maior do Xamã. 

A utilização de ervas sagradas como, por exemplo, o Ayahuasca, as 
raízes e cipós utilizados em rituais xamânicos, bem como os rituais de 
purificação e de sacrifícios que antecedem alguns rituais das sociedades 
xamânicas, poderiam ser tratadas de modo diferenciado pela medicina 
e pela bioquímica por seu forte poder alucinógeno e tóxico, de forma a 
ampliarem o nosso conhecimento dos estados alterados de consciência 
induzidos por processo químico, seus efeitos já conhecidos como expur-
gativos e altamente tóxicos pode de algum modo nos ajudar na aproxi-
mação desses rituais. 

A Psicologia e a Medicina, bem como ciências vinculadas à saúde 
em muito creem se beneficiariam com o entendimento e conhecimento 
dos processos de cura e sua efetivação. Por exemplo a Cura Simbólica 
que nos deparamos para nos remeter a um Universo diferente daquele 
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em que estamos habituados a circular, é uma possível ampliação e objeto 
de estudos dessas Ciências. Pois conforme vimos elas se efetivam e per-
manecem em sua manutenção como eficazes no combate das doenças. 
A utilização de ervas medicinais, trabalhos corporais como massagem e 
outras técnicas existentes nessa cultura tem sido utilizada não somente 
nas sociedades xamânicas, como também em outras culturas ditas mile-
nares as utilizam há muito tempo, um tempo anterior a Cura Científica.

Uma nova forma de entender a Cura Simbólica e buscar nela con-
ceitos que ajudem, por exemplo, o estudo vinculado a Psicossomática 
e a uma medicina menos invasiva para seus doentes, uma crítica que 
entendemos necessária, dado à atualidade do tema e que em uma nova 
análise considere e reavalie o que tratamos por alma.

A institucionalização das religiões, e a efetivação da fé parecem 
ter substituído o caráter individual e único da religiosidade de cada um 
de nós. E ao nos afastarmos das experiências religiosas por temermos o 
irracional e o incompreensível, nos afastamos também dessa interiori-
dade que por hora denominamos de “alma” e nos sentimos inseridos e 
contidos em uma sociedade que manifesta o vazio existencial através de 
uma busca incessante e rápida de novas formas de viver e de expressar 
sua religiosidade.

O surgimento de novas seitas e religiões, cada vez mais nos reme-
tem a essas questões. A utilização de técnicas e conceitos de outras cul-
turas, tornaram-se modismo em sua grande maioria, mas não abarcam o 
vazio existencial em que o homem se encontra.

Busca-se nos valores externos o reconhecimento de sua inserção 
em grupos cada vez mais sincréticos e céticos, quando vimos que duran-
te a elaboração desse estudo compreender o homem fora de seu contex-
to grupal, portanto simbólico-religioso é no mínimo impedi-lo de um 
contato espiritual consigo mesmo. Nesta avaliação o foco de interesse 
fica voltado para a exacerbação do racional em detrimento a seu lado 
irracional e instintual em função de sua aceitação na sociedade dita mo-
derna e evoluída.

A política, a economia e outras ciências atendem a esse modo de 
ver o mundo e os objetivos e pressupostos do sucesso e da felicidade. 
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Não pretendo com isso desqualificá-las, porém deter o olhar científico 
sobre suas causas sociais e as consequências a nível individual e grupal 
dessa filosofia de produção e obtenção de poderes externos, em detri-
mento a essência e a alma.

Concluindo assim que o homem religioso é uma questão inata e 
instintual, diante da dor e do sofrimento, assim como da alegria e do 
êxito, as avaliações internas do merecimento desses fatos bons ou maus 
são objeto de estudo de vasto interesse das Ciências das Religiões, bem 
como de todas as ciências que estudam o homem, seu comportamento, 
suas reações diante da vida e da morte.

O Xamanismo, por sua própria permanência como grupo Social 
ou Sociedade, nos remete a uma possível ampliação do que entendemos 
por Cultura e suas implicações quando tratadas de forma classificatória. 
Denomina-las de Primitivas ou Arcaicas é no mínimo utilizarmos uma 
termologia pretensiosa e desprovida de valores espirituais. Não pre-
tendo com essa afirmação assumir uma postura paternalista, piedosa, 
e muito menos de protecionismo absoluto, pois sua própria resistência 
e modificações ao longo da existência humana as tornaram, ao nosso 
entendimento, capazes de promovê-las a uma denominação talvez mais 
apropriada de Sociedades Xamânicas.

O Xamã ou Pajé como o curador ou medicine-men, detém as técni-
cas da obtenção do êxtase e todo o seu processo ritualístico na obtenção 
e efetivação do êxtase como uma possibilidade de transcendência, e da 
obtenção da cura espiritual. A cura espiritual como pudemos entendê-
-la determina a sobrevivência e manutenção dessas Sociedades, embora 
não seja somente está a sua função.

Sua função social é incontestável, bem como as espirituais e médi-
cas, porém Eliade nos direciona a entender que esse é seu ofício maior, 
sua tarefa e trabalho no grupo, mas através de sua obra direcionada ao 
estudo dessas sociedades, tão exaustivamente citado nessa dissertação: 
“ O Xamanismo, e as técnicas Arcaicas do Êxtase”, apresenta essas so-
ciedades de forma a defini-las em seu contexto e existência, bem como 
amplia e abre uma vasta possibilidade de pesquisa para cientista de vá-
rias áreas, inclusive a nossa: As Ciências da Religião, quando respeito-
samente a descreve e narra sua mitologia, seus rituais e interditos, na 
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sua realidade e cotidiano mantendo o caráter mágico-religioso do Xamã 
como em sua permanência nas funções e papéis descritos em sua simbo-
logia, religiosidade e função social, reconhecendo-o como o Mito Vivo, 
conceito definido por Eliade. 

A circularidade do tema também foi avaliado, pois para que pu-
déssemos entender o autor que seguimos como diretriz, Eliade, muitas 
vezes nos deparamos com sua apresentação regionalizada desses grupos 
ou sociedades, o que de um certo modo torna a leitura e a compreensão 
de sua obra sobre o xamanismo algo difícil de ser apreendido dado a ne-
cessária apresentação de várias sociedades xamânicas, que se apresen-
tam em todo o mundo, guardando suas diferenças, porém nos detendo 
em suas similaridades, e apresentando-as de modo a utilizar a univer-
salidade de suas manifestações. Conceitos e várias teorias apresentadas 
pelo autor de um certo modo tornam o estudo contido numa circulari-
dade que trata a Religião e a Religiosidade, o Sagrado e o Profano, e os 
fenômenos religiosos de forma exaustiva para que possamos como ele 
próprio orienta dentro do contexto da história das Religiões, utilizarmos 
uma maior capacidade de apreensão em detrimento ao interpretativo. 
Assim muitas vezes nos deparamos com a repetição dessa postura em 
busca de uma ampliação da metodologia e elaboração das ciências que 
possam contribuir para essa pesquisa. O que justifica, porém torna cir-
cular esse processo dado a sua postura inovadora como historiador das 
religiões.

As posturas descritivas de rituais e símbolos contidas no Universo 
Xamânico acabam por delimitar nosso intuito de trazer para a visão aca-
dêmica novas pesquisas sobre a definição destes fenômenos religiosos 
e de redefini-lo em sua concretude e efetivação, acreditando que novos 
estudos possam trazer a Cura Espiritual como uma possível contribui-
ção para a busca da Saúde e do Bem-estar físico, mental e espiritual do 
homem atual. Assim numa tentativa de resgatar o que em nós possa ter 
sido afastado que é em uma análise o homem religioso, aquele que acre-
ditamos estar dentro de todos nós. A espiritualidade necessária para a 
compreensão daquilo que denominamos às vezes de alma, essência da 
vida espiritual.
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NATAL: MÚSICA E ESPIRITUALIDADE

Eloísa Falcomer 

“As palavras podem mentir, os homens fingir, 

somente a música é incapaz de nos enganar.” 

Confúcio (nascido em c.552 a.C., apud Elmerich, 1973, p.15)

Live: https://youtu.be/bAsgLX0ElC8

História cristã

O nascimento de Jesus, que acabou por determinar o calendário do 
mundo cristão, tem fonte bíblica e é analisado com algumas diferenças 
nas diversas religiões, mas em essência, é a mesma história, que traz a 
mesma mensagem do Cristo sobre a importância do amor, da esperança 
e da fé.

A Sua chegada já havia sido profetizada por Isaias e Daniel, nos 
livros da fé judaica, que era monoteísta e por isso mesmo, em Belém 
nasce Jesus, filho de judeus, trazendo a esperança de salvação para um 
povo perseguido e oprimido, feitos escravos no Egito, buscando a Terra 
prometida, se deslocando pelo deserto, segundo as escrituras do penta-
teuco judeu - A Torá. Como Ele não era exatamente o líder político, um 
rei poderoso a quem o povo tanto aguardava, e sim um ‘pastor de al-
mas’ que trazia uma mensagem de paz, foi negado como sendo o Messias 
prometido. Assim sendo a contagem dos anos, entre o povo judeu, não 

https://youtu.be/bAsgLX0ElC8
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sofreu alteração e seguiu o que já vinha de antes. Neste ano de 2020 d.C. 
eles vivem o ano de 5781. 

Jesus nasce em berço humilde (uma manjedoura), provavelmente 
numa gruta, usada como estrebaria, pois não havia hospedaria com va-
gas para se abrigarem. Surgiu uma estrela no céu que guiou os pastores e 
os três Reis Magos, que a Ele levaram presentes. Advindo daí o presépio 
que até hoje é montado em muitos lares, reforçando a lembrança de Sua 
vinda e da graça de Sua presença nas residências.

E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de 
Cesar Augusto, para que todo o mundo se alistasse.E todos iam 
alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José 
da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, cha-
mada Belém (porque era da casa e família de Davi). Afim de 
alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconte-
ceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia 
de dar à luz. E deu a luz seu filho primogênito, e envolveu-o em 
panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar 
para eles na estalagem. (Bíblia Sagrada, São Lucas 2: 1 a 7).

Esta história é descrita pelos apóstolos Mateus e Lucas, que em-
bora não tenha conhecido pessoalmente Jesus, foi um dos grandes pes-
quisadores e divulgadores da Sua vinda e do relato histórico de Sua vida, 
pois Lucas era médico e culto. 

Embora tenha sido rejeitado pelos judeus intelectuais e mais ri-
cos, Ele foi reconhecido pelo povo simples com quem conversava, aceito 
como seu salvador, pois pregava a paz, a justiça e acima de tudo o amor. 
Seus seguidores eram lavradores, pastores de ovelhas, pescadores etc., e 
por isto mesmo Suas pregações eram baseadas em fatos da vida simples, 
numa linguagem que poderia ser compreendida pelos iletrados. Apenas 
quando se dirigia aos apóstolos fazia sermões de mais complexidade, de 
mais difícil compreensão.

Tal foi a importância do nascimento de Jesus, e tamanha a abran-
gência de Seu trabalho na Terra, que quando afinal Ele foi aceito até 
mesmo pelo Imperador Constantino (no Império Romano - 313 d. C.), 
após alguns anos de Sua morte, a data do nascimento foi dada como 
um marco que deveria dividir o tempo, em Antes de Cristo e Depois de 
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Cristo. Isto ocorreu no ano 380 d.C., no reinado de Teodósio I, através do 
conhecido Édito de Tessalônica.

A partir daí a igreja católica, assim chamada por ter sido pretensa-
mente estabelecida como universal (que é o significado da palavra cató-
lica). A ideia do Império Romano, que detinha o poder sobre uma vasta 
região da Europa e Oriente Médio, era fazer com que todo os súditos do 
Império seguissem os ensinamentos do Cristo, assim sendo chamados 
de cristãos.

A escolha data para se comemorar o nascimento de Jesus não foi 
nem através de verificação verdadeira e nem aleatoriamente. Ocorre no 
hemisfério norte, por volta do dia 22 de dezembro, o equinócio de inver-
no, a mais longa noite do ano, desde séculos comemorada com festas, 
marcando que a partir daquele dia a esperança de dias mais quentes, 
boas colheitas e mais luz solar, estaria mais próxima. Festas pagãs, que 
ocorriam em vários países, com muitas comidas e bebidas, ornamentos e 
música, encontram registro histórico. Assim sendo, para facilitar a assi-
milação do cristianismo pelos politeístas, o Festival Pagão do Sol Invicto 
foi substituído pelo Natal. Há várias datas mais prováveis do nascimento 
do Cristo, segundo astrônomos, sendo a mais provável no início de abril. 
Até mesmo o ano de seu nascimento não tem datação exata, pode ter 
sido alguns anos antes do momento considerado como zero na história.

A Música 

A música, desde tempos imemoriais, é componente de festivida-
des, tanto sacras quanto seculares. Dos registros musicais mais antigos, 
encontramos canções de guerra, ao vinho, ao amor, ao plantio, à nature-
za, e aos deuses. Há historiadores que dizem ter sido o canto vocalizado 
a primeira manifestação humana, antes mesmo da fala. 

Há registros arqueológicos encontrados em escavações egípcias, 
atestando atividades musicais de caráter religioso, militar e social, bem 
como a existência de instrumentos de música, milênios antes da era 
cristã. 

Entre os hebreus há registros de uso da música para fins religiosos 
e guerreiros, em festas e lamentações. A primeira referência à música na 
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Bíblia, encontra-se já no primeiro livro: “E Ada teve a Jabal, este foi o pai 
dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, 
este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta”. – (Bíblia Sagrada, 
Gênesis 4:21)

A harpa de David, abrandava o Rei Saul, aliás, foi o próprio David 
quem organizou o primeiro corpo oficial de músicos e cantores no tem-
plo. Seu filho Salomão compôs o Cântico dos Cânticos para um grande 
conjunto de harpas, sistros, trompas de prata e massa coral. 

No livro de Salmos encontramos: 

Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no 
firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos; 
louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com 
o som de trombeta; louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o 
com o adufe e a flauta; louvai-o com instrumento de cordas 
e com órgãos. Louvai-o com os címbalos sonoros; louvai-o 
com címbalos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego louve ao 
Senhor. Louvai ao Senhor! (Bíblia Sagrada, Salmo 150)

O pesquisador Werner Keller traz a seguinte afirmação:

Nenhum povo se dedicou mais à música do que os habitantes 
de Canaã. A Palestina e a Síria eram famosas por seus músicos, 
como se verifica em documentos egípcios e mesopotâmios. O 
instrumento doméstico é a lira de oito cordas. Os salmos de 
David 6 e 12 são precedidos da indicação: ‘Para acompanhar 
com instrumento de oito cordas.’ Canaã era a fonte inesgotável 
de músicos. Procuravam-se principalmente orquestras de mu-
lheres e dançarinas. Não eram raridade artistas com contratos 
internacionais. (KELLER, 1960, p. 161).

Na China, país de cultura milenar, o sábio Ling Lun mais ou me-
nos em 2637 a. C., formou a doutrina sobre a arte dos sons, na qual já se 
encontra o princípio da oitava e da tônica, isto é, o tom fundamental. O 
filósofo Confúcio tocava um instrumento de cordas (espécie de alaúde). 
Normalmente as melodias chinesas são executadas por um instrumen-
to de sopro, acompanhado de ruidoso conjunto de percussão e ritmo 
complicado.
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Dos povos da antiguidade, os gregos, sem dúvida alguma, foram os 
mais adiantados em todas as artes. Aliás, a Grécia é o berço da cultura 
e da civilização ocidental, embora tenha sido fortemente influenciada 
pelas culturas do Egito e do Oriente. Referências sobre a arte musical 
grega encontram-se na mitologia, em relíquias, tratados teóricos, obras 
filosóficas e memórias históricas. A própria palavra música significa arte 
das musas. Na mitologia grega, as musas representavam seres celestiais, 
divindades que, supunha-se, inspiravam as artes e ciências. 

Durante séculos a música executada nas igrejas era essencialmen-
te o canto chão e o gregoriano, cantados exclusivamente por homens, 
teve sei apogeu no século XII. Eram escritos em notação musical bem 
diversa da que conhecemos hoje, escritos logicamente à mão, em parti-
turas ilustradas com iluminuras esplêndidas. Dentre elas, destaco Veni, 
Veni, Emmanuel (Cântico anônimo - Século XIII - Cantionum catholico-
rum) um hino ainda hoje bastante executado em cerimônias natalinas, 
em igrejas e apresentações teatrais, cuja letra do primeiro verso é: 

Veni, veni, Emmanuel, Captivum solve Israel, 

Qui gemit in exsilio; Privatus Dei Filio. 

Gaude, gaude, Emmanuel, Nascetur prote Israel!  

Ó vem, ó vem Emmanuel, liberta o povo de Israel,

Que geme em exílio; privado do Filho de Deus.

Alegre-se, alegre-se, Emmanuel nasceu para Israel!

(tradução livre)

Entre os compositores barrocos, que compunham quase sempre 
sob encomenda, temos as mais belas obras litúrgicas da história da mú-
sica. Entre eles destacam-se os barrocos, Georg Phillip Telemann (1681 
- 1767), que compôs cantatas para cada domingo do Advento. Georg 
Friederich Händel (1685 - 1759), que compôs a mais conhecida e execu-
tada obra sobre a vida de Jesus, The Messiah. E Johann Sebastian Bach 
(1685 - 1750), que compôs o Weinachten Oratorium, específico para o dia 
do Natal. Os compositores clássicos e românticos compuseram imenso 
repertório litúrgico, específicos para o Natal e a Páscoa. 
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Mário de Andrade é quem melhor descreve, a meu ver, a perfeita 
ligação entre música, acima de tudo o canto, e espiritualidade:

A crença em Deus, e a esperança na Divindade, tanto do ponto 
de vista espiritualista como etnográfico, não é uma superstição 
inicialmente imposta pelas camadas dominantes da sociedade, 
não. Parte de baixo para cima; e as massas populares dos clãs 
são crentes por si mesmas, crentes por natureza, por aquele 
necessário espírito místico próprio das mentalidades incipien-
tes. Espírito que é místico mesmo quando, a crer em viajantes 
e etnógrafos, não possui em certas tribos noção nítida e con-
ceitual do que seja a Divindade. Mas sempre venera, senão os 
Daimônios, pelo menos os Antepassados. E essa crença comum 
no Ancestre, ou num Daimônio, ou em qualquer outra forma 
com que a mentalidade primitiva imagine as forças sobrena-
turais, essa crença comum, se torna uma ‘religião’, no sentido 
social de ‘religare’, porque funciona como elemento de fusão 
defensiva e protetora da coletividade. E a música, ou melhor, 
o canto é o elemento mais litúrgico, mais imprescindível, po-
de-se mesmo dizer que sine qua non da entrada em contacto 
místico com o deus desmaterializado. Porque o canto é ainda 
um fluido vital, que pela boca se escapa daquela parte imate-
rial de nós mesmos que reside em nosso corpo. É justamente o 
elemento mais propício, por ser idêntico, a nos comunicar com 
o fluido imaterial dos ancestres e dos espíritos, fluido este já 
liberto dos corpos e que anda nos ares banzando, mora onde 
quer ou plana serenamente na Terra sem Mal, de além dos 
Andes. (ANDRADE, 1991, p. 15 e 16).

Quanto mais foi se expandindo a música sacra, caminhando lado 
a lado com as diversas formas de conexão com o divino, em variadas 
religiões, a evolução nas formas de composição, na estruturação das or-
questras e grupos corais, ganhou uma riqueza sem fim. Dos quatro can-
tos do mundo, vemos ao longo dos séculos imenso repertório ser elabo-
rado e executado. 

Especificamente no mundo cristão, a música se faz presente em 
cultos e missas, ganhando hoje estruturas mais populares, ritmos e har-
monias simplificados, utilização de microfones e caixas de som, ins-
trumentos eletrônicos, etc, trazendo sempre à tona a velha discussão 
estilística, e até mesmo conflituosa, entre os conservadores e os van-
guardistas, entre as composições eruditas e as de fácil aprendizado e 
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execução, segundo o gosto e as possibilidades de cada grupo. Mostrando 
o caldeirão das culturas em que se transformou o mundo globalizado. 

Quanto à música natalina, que teve na canção Noite Feliz seu exem-
plar mais conhecido universalmente, vemos o alcance da popularização, 
pela singeleza da forma e simplicidade na estrutura da composição. Em 
1818, Franz Gruber, sacerdote de uma pequena vila austríaca, sentia fal-
ta de um hino, em sua liturgia de comemoração natalina, que falasse de 
perto ao coração dos fiéis e que pudesse ser aprendida com facilidade. 
Numa véspera de Natal, no silêncio da noite invernal interiorana, sozi-
nho e meditativo, escreveu o poema que aos poucos ganharia o mundo. 
No dia seguinte correu à casa do organista Joseph Mohr, e pediu-lhe que 
compusesse a música para seus versos, para serem cantados na cerimô-
nia daquela noite. Assim foi feito, ensaiaram um quarteto vocal de tarde, 
já que o órgão da igrejinha estava danificado, Mohr tocou um violão, e 
no início da noite foi apresentada à congregação a música que hoje em 
dia é cantada e admirada por todo o mundo cristão. Aqui uma tradução 
de Adelina Cerqueira Leite a primeira estrofe: 

 Noite de paz! Noite de amor! 

Tudo dorme em derredor. 

Entre os astros que espargem a luz, 

Proclamando o menino Jesus, 

Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz!

O repertório mais conhecido de hinos e canções natalinas ao longo 
dos anos foram surgindo, em vários países, muitas músicas cantadas até 
hoje no mês de dezembro: Adeste Fideles (texto latino anônimo - Século 
XVII); What child is this? (melodia medieval inglesa); Gloire (melodia 
tradicional francesa); Deck the Halls (melodia galesa); O Tanenbaum 
(melodia alemã); The First Noel (Melodia tradicional inglesa); Ukrainian 
Bells Carol (Leontovich, 1936); Cantique de Noel (Adolph Adam, canção 
francesa); Gesù Bambino (Pietro Jon, 1917) Jingle Bells (canção folclóri-
ca americana); White Christmas (Irving Berlin), entre outras. No Brasil 
poucos compositores se dedicaram às festas natalinas, podemos des-
tacar apenas: Estrela de Natal (pastoril alagoano); Noite Azul (Orestes 
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Barbosa); Boas Festas (Assis Valente). Gravações com estas músicas fo-
ram interpretadas por grupos vocais, vozes solistas e orquestras de todo 
mundo, com artistas famosos ou não, facilmente accessíveis na Internet 
e até mesmo na forma de karaoke para serem cantadas em casa. 

Tradições e memórias

Quando falamos de NATAL, da comemoração do nascimento de 
Jesus, realizada em todo mundo cristão, podemos mencionar também 
as memórias afetivas que se agregaram às festas. Aromas, sons, sabores, 
brilho das luzes, risos, lágrimas, presença de avós e tios, tudo se soman-
do e marcando profundamente nossa alma, de alguma forma moldando 
nossa psique, fortalecendo laços familiares, reaproximando desafetos, 
sedimentando nossas raízes familiares. 

Nos símbolos que se multiplicam nas casas, o presépio talvez seja 
o mais significativo, tem-se notícia que o primeiro a ser montado foi 
feito por São Francisco de Assis, na Itália, no século XIII. Em 1223 ele 
havia programado uma pregação sobre o Natal, e teve a ideia de montar 
o presépio. Após consultar o papa e obter a sua aprovação, montou em 
tamanho real, com um boi e um burrico de verdade. O hábito foi sendo 
difundido primeiro na Itália e depois se expandindo entre as famílias 
cristãs do mundo. Havia até mesmo no interior do Brasil, há uns 80 anos, 
o hábito de se organizar a visitação aos presépios nas casas que o mon-
tavam com mais critério e esmero. 

A árvore de Natal tem sua origem com São Bonifácio (nascido na 
Inglaterra em 1680), conta a lenda que quando ele foi visitar uma cida-
de na Baixa Saxônia (próxima à cidade hoje conhecida como Fritzlar), 
pois sabia que ali havia um carvalho sagrado de Odin, onde crianças 
eram executadas ao deus do trovão - Thor. Era véspera de Natal quan-
do chegou lá, estavam prestes a sacrificar uma criança e ele impediu, 
brandindo uma cruz. Alçou a seguir o seu machado, mas o carvalho foi 
derrubado por uma ventania, mesmo antes que ele acertasse o machado 
no tronco, a população da vila assistiu a tudo com espanto. Após isso ao 
olhar a floresta ao redor, vê um abeto bem verde, o colhe e diz às pes-
soas que enfeitem os pinheiros em seus lares a partir dali, para ao redor 
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dele comemorar com suas famílias o nascimento do Cristo. A madeira 
do carvalho derrubado foi usada na construção de uma nova capela, que 
até hoje está lá, e à sua frente existe uma estátua em homenagem a São 
Bonifácio, com um machado na mão. 

A imagem do Papai Noel teve sua origem provavelmente no fato 
de um sacerdote, São Nicolau, que fazia aniversário em seis de dezem-
bro e tinha o hábito de neste dia sair às ruas distribuindo presentes às 
crianças pobres de sua aldeia. Em algum momento posterior da história 
levaram este hábito de presentear para o dia do Natal, numa alusão aos 
presentes que Jesus recebeu. Do seu nome Saint Niklaus, surge Santa 
Klaus, como é chamado o Papai Noel na América do Norte. Surge assim 
também o hábito da troca de presentes no dia do Natal. Nas antigas ilus-
trações natalinas vemos as vestimentas de Noel, ainda magro, em cores 
invernais, azul marinho, verde musgo, marrom e vinho, e por causa do 
inverno severo europeu, envolto em grossos casacos com gola de pele, 
gorros, botas. E chegava de trenó, veículo que desliza sobre a neve abun-
dante, puxado por renas. Tempos depois surgiu a ideia de que o trenó 
voava, para dar conta de distribuir os presentes ao redor do mundo todo, 
a todas as crianças. 

Mas num dezembro do século XX a Coca-Cola resolveu fazer uma 
publicidade de sua marca e decidiu vesti-lo de vermelho e engordá-lo 
um tanto. E assim hoje em dia, nas Américas, o bom velhinho man-
tém esta aparência usada na propaganda da marca do refrigerante. 
Principalmente entre as crianças, a grande expectativa pela chegada dos 
presentes que o Papai Noel trará, dependendo do comportamento que 
tiveram durante o ano, é uma moeda de troca usada pelos pais para cor-
roborar com a educação. O hábito do singelo gesto de se presentear as 
crianças acabou estendendo-se à família toda e aos amigos.

O uso de guirlandas verdes, feitas com galhos de pinheiro e fitas, 
sempre foi comum no hemisfério norte, por manterem suas folhas ver-
des mesmo no rígido inverno, mas mesmo nas outras estações do ano as 
guirlandas de flores compõem a decoração das casas. Além do arranjo 
ser barato e natural, perfuma as residências. Na Alemanha surge tam-
bém o hábito de se montar a coroa do advento, uma guirlanda onde são 
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fixadas quatro velas, um mês antes do dia 25 de dezembro, e uma vela é 
acesa a cada domingo antes do dia do Natal. 

A vasta utilização de luzinhas brancas ou coloridas para ador-
nar a árvore, chegou para substituir as antigas velinhas, que em épocas 
antigas eram usadas para iluminar os ambientes, lembrando-nos que 
esta comemoração teve origem em tempos em que não havia energia 
elétrica. Hoje as luzes se multiplicam, não apenas nas árvores de Natal, 
mas também do lado de fora das residências, havendo cidades que fazem 
competição sobre qual a casa com melhor ornamentação.

Quanto às músicas natalinas no Brasil, a tradição foi mantida 
mais firmemente pelas igrejas reformadas, trazidas por missionários, 
por pastores e mantidas também por músicos com formação musical 
mais tradicional. Sendo nosso país essencialmente católico, e quase 
nenhum aprendizado e uso da música erudita nas liturgias, pouca im-
portância se deu aos hinos e canções de Natal. Nelas estão registradas, 
com lindas melodias e harmonias, a história do nascimento de Jesus, de 
Sua vida e principalmente de Sua mensagem e real significado da vinda 
d’Ele à Terra. Nascidas da religiosidade genuína de vários povos ao redor 
do globo no decorrer de séculos, aqui mantiveram-se restritas a poucos, 
as tradicionais, quase nunca difundidas, as de compositores brasileiros, 
quase inexistentes, por falta de interesse pela cultura musical cristã, tão 
rica e significativa. 

Considerações Finais 

Na verdade, a soma de tantos rituais para saudar a chegada do 
Menino Jesus, tornou-se tradição bastante distanciada do significado 
verdadeiro. Trazendo a alegria do Natal aos lares, até mesmo aos que 
não seguem o cristianismo, transformou-se numa festa de fraternidade, 
união das famílias, troca de presentes, refeições e bebidas fartas, poden-
do-se até dizer que de certa forma, para muitos, as comemorações tor-
naram-se pagãs, abandonando o verdadeiro significado da data. A festa 
pela festa, guardando-se os rituais e afastando-se do que realmente está 
sendo comemorado. 
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Assim são as tradições, implementadas ao longo de séculos com 
todos os tipos de rituais, com as adaptações de cada sociedade, num con-
junto de idiossincrasias de cada povo. Ao examinarmos a história, tanto 
das religiões, quanto da música, podemos vislumbrar quanto houve de 
componentes locais acrescentados aos perfis etnográficos, quantas in-
fluências várias há em suas características. A complexa história da hu-
manidade assim vai se formando, mas sempre evidenciando o quanto 
o homem mantém um comportamento que deveria tender à evolução 
espiritual, mas equivocadamente retorna à materialidade e ao egoísmo. 

Que neste Natal, e sempre, possamos refletir sobre os tempos difí-
ceis que vivemos, sobre nossas prioridades e nossa conduta. Lembrando-
nos do Cristo e o que Ele gostaria de ver acontecer na Terra: Sua paz 
firmada entre os povos, Sua bondade e humildade sendo exercitadas no 
dia a dia entre Seus irmãos, a elevação espiritual conquistada através da 
fé e da oração, Seu amor incondicional sendo refletido em nossas pala-
vras e atitudes, ou seja, a salvação que Ele veio nos dar gratuitamente, 
por amor a nós! 
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