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“O ANIMAL COMO SÍMBOLO
NOS SONHOS, MITOS E CON-
TOS DE FADAS”, HELEN I.
BACHMAN, EDITORA VOZES,
264 PÁGS., R$ 47.
A autora, com base nos
mitos, contos de fadas e
sonhos, demonstra que os
símbolos de animais não
apenas marcaram a história
da humanidade, mas
também podem determinar
os processos de
desenvolvimento psíquicos
do indivíduo.

História

“INTERPRETAÇÃO ESPIRI-
TUAL DOS SONHOS”, ANSELM
GRÜN E HSIN-JU WU, EDITO-
RA VOZES, 176 PÁGS., R$ 27.
Eis um livro que, olhando
para a sabedoria do
Ocidente e do Oriente,
ajuda a decifrar a
mensagem espiritual
contida nos sonhos, que
retratam com linguagem
simbólica o mundo interior.
Eles revelam a cada pessoa
sua verdade interior e
mostram o estágio em que
cada um se encontra.

Entrevista

¬ ANA ELIZABETH DINIZ
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O que é a psicologia goe-
thiana? Na verdade, ela
não existe como especiali-
dade constituída dentro
da psicologia clássica e
nem foi criação do escritor
e filósofo alemão, Johann
Wolfgang von Goethe. Es-
se termo foi criado pelo fi-
lósofo e educador Rudolf
Steiner para justificar a in-
fluência de Goethe sobre
Johann Christoph Friedri-
c h v o n S c h i l l e r
(1759-1805), poeta, filóso-
fo e médico alemão, e que
se refletiu nas “Cartas so-
bre a Educação Estética da
Humanidade”. Afinal, po-
deria ser chamada de psico-
logia schilleriana, pois
Schiller é o autor delas.
Mas é o próprio Steiner
que defende que seu con-
teúdo deve ser caracteriza-
do como psicologia goe-
thiana, a partir de uma “ob-
servação pessoal e univer-
sal” que Schiller faz a res-
peito de Goethe.

Esse é o tema do seu livro
recém-lançado: “Psicolo-
gia Goethiana: Projeto de
Sociedade Que Todos Que-
remos”. Fale mais sobre
ele. O livro aborda as “Car-
tas Estéticas de Schiller”,
em que o ser humano é vis-
to nas três esferas psíqui-
cas, pensar, sentir e atuar,
em relação ao mundo a
sua volta e que se tradu-
zem nos ideais da Revolu-
ção Francesa (liberdade,
igualdade e fraternidade).
Esses ideais podem ser tra-
duzidos modernamente
nas três maneiras de atuar
no mundo: por meio do li-
beralismo, da democracia
e do socialismo. A finalida-
de desse livro é desenvol-
ver a autoeducação a servi-
ço da sociedade, para nos
tornarmos cosmopolitas
(kosmopolítes: kósmos +

pólis) – cidadãos do cosmo
ou cidadãos do mundo.

E o que visa a psicologia goe-
thiana? Abrir seus dois bra-
ços: entender o ser humano
como indivíduo que busca a
liberdade e abordar o orga-
nismo social. Nesse sentido
a psicologia tem como obje-
tivo primário a compreen-
são do indivíduo e, como ob-
jetivo final, o benefício ge-
ral da sociedade. Do ‘indiví-
duo’ que se torna o centro
da atenção, na conquista da
liberdade, deve-se extrapo-
lar para seu ‘comportamen-
to’, como busca de adapta-
ção ao meio em que vive.

Sobre o que versam as “Car-
tas Estéticas de Schiller”?
Elas o colocam como o pri-
meiro teórico da relação do
ser humano com o organis-
mo social trimembrado.
Elas foram escritas em
1793, recebendo assim a in-
fluência da Revolução Fran-
cesa, ocorrida em 1789. En-
quanto na França a revolu-
ção era política, na Europa
Central, era espiritual e cul-
tural. Nesse aspecto, Schil-
ler procurou entender os an-
seios humanos e, por isso,
sua pergunta: Como as pes-
soas podem alcançar uma
existência digna? Para ele,
uma pessoa que segue o cur-
so do pensar lógico não é li-
vre, porque fica presa aos di-
tames do intelecto, do racio-
cínio. Por outro lado, uma
pessoa pode também ficar
sujeita aos ditames das leis
naturais, de seu organismo,
o qual segue as leis da natu-
reza, dos instintos, das pul-
sões sexuais. Portanto, há
uma confrontação entre ra-
zão e natureza. Schiller bus-
ca a harmonia, o equilíbrio,
um meio termo, entre essas
duas forças, que ele denomi-
na de “estética”. Nas Cartas,
ele aborda as duas tendên-
cias polares existentes no
ser humano, as quais mos-

tram impulsos próprios e in-
conciliáveis. Para um impul-
so não anular o outro, é pre-
ciso buscar o “terceiro ele-
mento”, o impulso do meio,
da equanimidade ou “impul-
so do jogo”. Nesse sentido,
Schiller ressalta a importân-
cia da “educação ética” para
a formação do indivíduo,
cujo objetivo é de se prepa-
rar para “atuar moralmente
no mundo”.

Dentro dessa perspectiva,
qual o papel individual na
construção de uma socieda-
de mais justa e igualitária?
Schiller argumenta: “Cabe
esperar do Estado que reali-
ze essa transformação? – Im-
possível! O Estado, tal como
está hoje constituído, tem si-
do o causador do mal. Deve-
mos concluir que todo inten-
to de modificar o Estado, to-
da a esperança posta em tal
modificação são extemporâ-
neos e quiméricos; e pode-
se concluir que se seguirão
sendo assim, a não ser que
essa divisão do homem (tri-
membração) seja conhecida
e aplicada no organismo so-
cial”. A proposta schilleria-
na é uma sociedade livre,
justa e fraterna. Por que não
é conhecida até hoje? Ainda
traz novidade ao ser huma-
no moderno? Estas são as
questões que pretendemos
responder neste livro. Para
isso um longo caminho será
realizado, buscando referên-
cias em vários parâmetros
do conhecimento, mas ten-
do como pano de fundo a
dialética schilleriana, a qual
visualiza três forças presen-
tes no ser humano que se re-
lacionam com o organismo
social (o mundo). Nas “Car-
tas”, Schiller aborda as duas
tendências polares existen-
tes no ser humano, as quais
mostram impulsos próprios
e inconciliáveis. Para um im-
pulso não anular o outro, é
preciso buscar o “terceiro
elemento”, o impulso do

meio, da equanimidade ou
“impulso do jogo”. Nesse
sentido ressalta a impor-
tância da ‘educação ética’
para a formação do indiví-
duo, cujo objetivo é de se
preparar para ‘atuar moral-
mente no mundo’.

Qual seria o terceiro ele-
mento? O homem pode
evoluir sem destruir o im-
pulso sensível (inferior) pe-
lo formal (ego). O terceiro
elemento está centrado no
coração e é o mediador das
forças polares que estão
centradas no abdômen e
na cabeça. Chega-se assim
às três qualidades psíqui-
cas: pensar, sentir e atuar
(ou dizendo de outra for-
ma: consciente, subcons-
ciente e inconsciente).
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Paradigma. O livro é
um resgate histórico
do movimento revolu-
cionário que insuflava
mudança de postura
social, na busca de
uma vida digna, moder-
na, inovadora.

“O CRISTIANISMO EM C.G.
JUNG”, HENRYK MACHON,
EDITORA VOZES, 352 PÁGS.,
R$ 70.
A intenção deste estudo é a
representação do
significado e da função do
cristianismo em Jung, de
forma compreensiva de um
ponto de vista
simpatizante, mas também
crítico. Talvez isso permita
iluminar o conceito
religioso múltiplo.
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