
Nossa proposta é a interpretação do símbolo “O Mundo ou Auto 
Realização”, última imagem arquetípica do Tarô da série dos arcanos 
maiores, criando analogias com o modelo alquímico da Psique 
Junguiana em seu processo de individuação. A escolha se deve 
a uma afinidade que sinto com essas imagens antiquíssimas de 
conhecimento intuitivo que fazem parte do meu mundo imaginário 
ou reino interior. Iniciei a estudar, brincar e contemplar seus símbolos 
com um desejo profundo de entender esse processo que é semelhante 
às várias fases de um processo de psicoterapia, com objetivo de 
integrar e harmonizar as funções de orientação da consciência que 
corresponde ao pensar, agir, sentir e intuir. Passei a valorizá-las como 
recursos criativos, expressivos, de uma realidade maior que transcende 
os limites pessoais e nos recoloca para além de uma análise racional, 
para uma busca de síntese da nossa capacidade de sermos mais 
completos ou inteiros, dentro de uma visão universal ou científica 
do Homem Cósmico ou Transpessoal. Escolhi a dança como um 
movimento fluido e incessante da pulsão de vida em sua dinâmica e 
constante transformação de união de opostos, buscando o equilíbrio. 
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A Psicologia Analítica e Profunda de Jung deixou a herança do conceito do 
Processo de Individuação onde cada ser humano tem sua parte nesse todo maior 
que é contribuir com sua singularidade ou criatividade na realização de uma 
sociedade mais justa, com valores humanistas e espirituais, como amor, genero-
sidade, compaixão, equanimidade e senso ético. 

Gostaria de citar, de forma adaptada, o grande poeta Fernando Pessoa sobre 
a compreensão dos símbolos, pois coincide com a visão Junguiana:

O entendimento dos símbolos e dos rituais (simbólicos) exige do intérprete 
que possua cinco qualidades ou condições: 
A primeira é a simpatia; tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo 
que se propõe interpretar. A atitude cauta, a irônica, a deslocada – todas elas 
privam o intérprete da primeira condição para poder interpretar;
A segunda é a intuição que é uma espécie de entendimento com que se sente 
o que está além do símbolo, sem que se veja.
A terceira é a inteligência, que analisa, decompõe, reconstrói noutro nível 
o símbolo; tem, porém, que fazê-lo depois que, no fundo, é tudo o mesmo. 
Não direi erudição, como poderia no exame dos símbolos, é o de relacionar 
no alto o que está de acordo com a relação que está embaixo. Não poderá 
fazer isto se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição a não 
tiver estabelecido. Então a inteligência, de discursiva que naturalmente é, se 
tornará analógica, e o símbolo poderá ser interpretado.
A quarta é a compreensão, entendendo por esta palavra o conhecimento de 
outras matérias, que permitam que o símbolo seja iluminado por várias luzes, 
relacionado com vários outros símbolos, pois que, no fundo, é tudo o mesmo.
A quinta é menos definível. Direi talvez, falando a uns, que é graça, falando 
a outros, que é a mão do Superior Incógnito, falando a terceiros, que é o 
Conhecimento e Conversação do Santo Anjo da Guarda, entendendo cada 
uma destas coisas, que são a mesma da maneira como as entendem aqueles 
que delas usam, falando ou escrevendo. (PESSOA, 1985, p. 69)

InTerPreTAção do SíMbolo
Na carta do tarô em pauta, o Mundo é representado por um círculo com 

um ponto no centro significando o Macro e o Micro Cosmos. Esse ponto é o Ser 
Humano sugerindo que ele é um micro cosmos e que o sentido essencial da vida 
é a realização da busca desse centro ou self, arquétipo da totalidade, criando 
uma dinâmica de desenvolvimento da consciência onde ego e self possam se 
inter-relacionar.

Para o Taoísmo chinês, O Tao existe antes do Céu e da Terra. O Tao gerou o 
Céu, a Terra, o Ser Humano, todos os seres vivos, criou o Universo e o dirige.

Nossa fonte primordial é o Céu que é composto de Sol, Lua e Estrelas. Nossos 
primeiros pais arquetípicos são o Céu e a Terra, o Sol e a Lua, princípios mascu-
lino e feminino, opostos por natureza que buscam reconciliação.

Essa visão alquímica é a filosofia da natureza e coincide com a Psicologia 
Analítica quando Jung pesquisou nas suas experiências internas através de seus 
sonhos, e de seus clientes, e com base nos estudos de alquimia, criou o modelo 
da psique, comparando a sua psicologia como uma ciência natural.

Jung usou a palavra hindu Mandala como “círculo mágico” para designar o 
tipo de estrutura circular como representação simbólica do “átomo nuclear” da 
psique humana, cuja essência desconhecemos.

Citando Jung, Von Franz, analista junguiana, elucida:

Somente aos poucos, descobri que o Mandala realmente é: ‘Formação, 
Transformação, eterna recriação da Mente Eterna’. E assim é o self, a totali-
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dade da personalidade, que, se tudo vai bem, é harmônico, mas que não pode 
tolerar auto enganos.
Meus mandalas eram criptogramas relativos ao estado do self [...]. Eu tinha 
a nítida sensação de que eram alguma coisa básica e, na época, adquiri com 
elas uma vívida concepção do self. O self, pensei, era como a mônada que eu 
sou, e que é o meu mundo. O mandala representa a mônada e corresponde à 
natureza microcósmica da psique [...].
O mandala é o centro. É o expoente de todos os caminhos. É o caminho para 
o centro, para a individuação. (JUNG, apud VON FRANZ, 1992, p.117)

Marie Louise Von Franz se refere ao círculo como um símbolo do self que 
expressa à totalidade da psique em todos os seus aspectos, incluindo o relaciona-
mento entre o Homem e a Natureza. Em “O Homem e seus símbolos”, ela afirma: 

Não importa se o símbolo do círculo está presente na adoração primitiva do 
sol ou na religião moderna, em mitos ou em sonhos, no Mandala desenhados 
pelos monges do Tibete, nos planejamentos das cidades ou nos conceitos 
de esfera dos primeiros astrônomos, ele indica sempre o mais importante 
aspecto da vida, sua integral totalização. (Von Franz EM JUNG, 1964, p. 240). 

Na visão alquímica do Mundo, o superior e o inferior, bem como o interior e 
o exterior estão ligados por vínculos e identidades ocultas.

Os símbolos apontam para uma visão Universal que vai além da realidade 
exterior dos nossos sentidos e revelam realidades ocultas invisíveis aos nossos 
olhos, porém uma realidade bem maior, que é representada na visão Junguiana 
pelo inconsciente coletivo que traz a memória ancestral e nessa dimensão nós 
temos símbolos em comum que aparecem em sonhos não importa a qual raça 
pertença o indivíduo, é sua origem primordial onde se originam os arquétipos. 
No processo de individuação, a pessoa vai se aproximando dessa camada mais 
profunda do inconsciente através de suas experiências subjetivas e objetivas de 
auto descoberta através de um treinamento em laboratório terapêutico (traba-
lho interno e externo + oração) ou Análise Pessoal.

Para a Psicologia Analítica, os símbolos são as manifestações exteriores dos 
arquétipos, os quais estão profundamente escondidos no inconsciente coletivo 
sem que o individuo os conheça ou possa vir a conhecer; não obstante, eles exercem 
uma ação constante, influenciando e dirigindo nosso comportamento consciente.

ConSIderAçõeS Sobre o TArô
É um sistema simbólico antiquíssimo apoiado nas tradições mística, gnóstica, 

alquímica, na cabala judaica, nos ciganos e nas tradições astrológicas da Caldéia 
e da Índia, expressando os grandes princípios que regem o Cosmo. É também 
um texto pictórico representando experiências típicas encontradas ao longo do 
caminho do autoconhecimento, ilustrado por artistas criativos que inspiraram 
obras de arte de muita beleza. É também um sistema advinhatório que prevê o 
futuro através da leitura das cartas como projeção do inconsciente. 

deSCrIção e AnálISe do SíMbolo
Uma dançarina nua movimenta-se emoldurada por uma grinalda viva de 

ramos entrelaçados. Ela tem rosto, cabelos, seios e curvas femininas e as pernas 
fortes e musculosas dando a entender que se trata de um ser andrógino que 
combina e integra dentro do corpo, os elementos masculino e feminino.

A dançarina segura dois bastões, um em cada mão, representando os polos 
positivo e negativo da energia. Quando ela se move, os dois se movimentam em 
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relação recíproca de modo compensatório, a simbolizar a interação dinâmica e 
constante de todos os opostos.

A grinalda natural indica um entrelaçamento harmonioso de todos os aspec-
tos da natureza, consciente e inconsciente, para formar um todo contínuo e 
integrado.

A grinalda cria um têmeno sagrado, dentro do qual a dançarina está pro-
tetoramente encerrada; esse têmeno a separa de tudo que não é significativo 
e essencial, de tudo que não lhe pertence. Ela está livre para expressar-se sem 
esforço. Em termos Junguianos ela simboliza o self, centro da totalidade psíquica.

A dançarina nua se expõe livremente, porém suas partes sexuais permane-
cem ocultas através dessa echarpe esvoaçante simbolizando o impulso criativo 
que não pode ser totalmente revelado. Esse recato é um sentimento instintual, 
arquetípico, nascido do eu central e sempre que perdemos o contato com a 
natureza e com nossa natureza interior, experimentamos no fundo de nós mes-
mos, um sentimento de inferioridade.

Estarmos em contato com o eu natural, diz-nos Jung, é não nos sentirmos 
nem superiores nem inferiores. (Jung APUD Sallie Nichols, 1995, p.340)

O círculo é um redondo contínuo contendo um centro ou ponto focal, a 
elipse tem dois focos, um no topo e outro no fundo, a sugerir a junção de duas 
metades para formar o todo. Essa elipse é chamada mandorla simbolizando a 
interpenetração criativa das duas esferas do Céu e da Terra. Sua forma sugere o 
caminho da circulação da luz criativa em permanente renovação, descrita pela 
filosofia chinesa. 

Um novo espírito toca a figura que dança à medida que o espírito se move, 
contido no espaço sagrado em que a realidade roça a eternidade. Esse estado de 
percepção é retratado como dança onde os ritmos se interpenetram em harmo-
nia com a música, símbolo do sentimento.

A dança nasceu como arte sagrada, forma de oração, por cujo intermédio o 
ser humano se afina com toda a natureza e com os deuses. Por meio da dança 
rítmica, o homem lançou uma ponte sobre o abismo entre o tempo cíclico e o 
tempo transcendental e experimentou-o como parte de um processo em per-
pétua mudança.

O Xamã, através da dança ritual, se harmoniza com o Universo para restaurar 
o equilíbrio da natureza de modo a efetuar curas.

A dança simboliza a arte da criação. Na doutrina ortodoxa grega, Sofia, a 
“Divina Sabedoria ou Beleza, dança”.

A dançarina deste símbolo aparece nua, absorta em nenhum ato ou propósi-
to específico senão o de ser... ser ela mesma; move-se no ritmo presente sempre 
mutável, com um pé sempre tocando a terra. Ela representa a quinta essência, 
um estado do ser além das quatro dimensões da realidade comum. Ao mesmo 
tempo é retratada em termos humanos. Ela dá uma ideia de espontaneidade e 
estabilidade. Sua dança abrange a criação e a destruição, sem a qual a criação 
não seria possível. Por se achar liberada do conflito neurótico, está mais aberta 
ainda à experiência fundamental dos opostos. Os dois bastões sugerem auto-
fertilização, um diálogo constante entre todos os opostos, com o ego e o self 
interagindo em equilíbrio dinâmico.

Embora andrógina, a dançarina é retratada como predominantemente femi-
nina, pois o lado feminino tanto nos homens quanto nas mulheres está ligado 
às experiências do self. No homem, a iniciação vem através da anima; o self é 
personificado muitas vezes em sonhos e outros materiais inconscientes na forma 
de figura feminina para ambos os sexos. Como mulher, o Mundo encerra dentro 
de si a semente de novo nascimento.
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Os alquimistas a chamavam Anima Mundi ou Alma do Mundo. Jung a carac-
teriza como “o guia da humanidade”. 

As duas metades da grinalda da mandorla podem simbolizar os ramos da 
Árvore da Vida e Árvore do Conhecimento entrelaçadas para criarem um padrão 
unificado.

Nos quatro cantos do símbolo estão representados três animais e um anjo. Na 
parte de baixo, dois animais terrestres, um touro e um leão; na parte de cima, 
dois seres alados, uma águia e um anjo.

Cada um desses animais e o anjo personificam as quatro funções psíquicas 
junguianas: Sensação, Sentimento, Pensamento e Intuição e os quatro elemen-
tos da natureza, terra, água, ar e fogo.

O uso de animais como símbolo é bastante antigo em quase todas as civi-
lizações e religiões. Os Vedas, o Bhagavad Gita, livros sagrados da Índia, citam 
animais ao mesmo tempo divinos e simbólicos. Cada um destes animais e o Anjo 
estão relacionados aos quatro Evangelistas na tradição cristã. Jung denominou 
de quaternário cosmogônico e para ele os animais representam nossa instintivi-
dade e é comum em sonhos.

O Touro representa a terra, o nosso corpo físico ou função psíquica da sen-
sação. Sugere estabilidade, paciência, perseverança, o instinto agressivo e sexual 
e o sistema digestivo. Está ligado ao Evangelho de São Lucas que enfatizou o 
trabalho físico, a obediência, o sacrifício e a renúncia. 

O Leão representa o fogo, nosso corpo emocional e a função psíquica do 
sentimento. Sugere realeza, liderança, força, impulsividade, coragem, agressão e 
dominação, poder e vontade; é simbolizado muitas vezes em frente ao coração 
humano, o que reforça seu valor simbólico emocional. Está ligado ao sistema 
circulatório e está associado ao Evangelho de São Marcos.

A Águia representa o elemento Ar e a função psíquica do pensamento, a 
inteligência, a mente. Simboliza a visão penetrante, acuidade mental, discer-
nimento, poder, foco, evolução, liberdade. Representa o sistema nervoso e está 
associado ao Evangelho de São João que predomina a função razão e ao mesmo 
tempo é o evangelho mais contemplativo e místico, espiritual e bem encarnado. 

O Anjo representa a síntese dos quatro elementos e das quatro funções pre-
valecendo a função psíquica da intuição, o espiritual, simbolizando o amor e a 
fraternidade universal, o transcendente, a liberdade, o desapego, a compaixão, e 
a metanóia. É o Evangelho de São Mateus.

Para Jung, a doença ou desequilíbrio psíquico é a falta de integração de nossas 
funções. Algumas pessoas ficam fechadas na razão e falta coração; outros têm 
o coração forte, mas falta inteligência, discernimento, uns têm sensações fortes 
e falta-lhes luz e outros têm intuições profundas e carecem de enraizamento.

O importante é integrar todas as nossas funções, e isso é o que Jung chamou 
“a experiência do self”. Quando integramos as funções, podemos vivenciar a 
ligação com o Ser que se encontra no centro. 

Jung concebeu o modelo arquetípico quaternário da psique intuitivamente, 
na existência dos mitos, alquimia, no simbolismo religioso de várias culturas e 
é isso que queremos comprovar através da leitura desse símbolo, comparando 
ao mapa da psique Junguiana e seus arquétipos com suas imagens e símbolos 
correspondentes.

“Há um ditado de uma antiga alquimista Maria Profetisa, onde ela diz: O 
Um se torna Dois, o Dois se torna Três e do terceiro vem o Um como o Quatro”.

Esse mito inspirou uma obra, os Tipos Psicológicos, um trabalho teórico e 
pratico com as funções psíquicas de orientação da consciência e as atitudes de 
extroversão e introversão presentes na psique humana.

Na Psicologia Junguiana, os três animais e o anjo são os quatro instintos 
primordiais do mundo ou psique em movimento.

No processo de individuação é vital para o homem integrar a sua natureza 



animal ou arquétipo da sombra. O seu animal que é a sua psique instintiva primi-
tiva, pode tornar-se perigoso se não for reconhecido e integrado na vida do indi-
víduo. A aceitação da alma animal é uma condição para se alcançar a vida plena.

A Sabedoria Antiga tirou do Enigma da Esfinge as quatro regras fundamen-
tais da conduta humana.

“Querer com o vigor do Leão.
Saber com a inteligência do cérebro humano.
Ousar ou elevar-se com o poder audacioso das asas da Águia.
Calar com a força maciça e concentrada do Touro”.

A alegoria da Esfinge ensina que para se formar integralmente e desenvol-
ver-se em harmonia, o ser humano deve cultivar e equilibrar em si mesmo as 
quatro funções essenciais da vida humana ou da sua consciência.

Como estamos falando de um símbolo do Tarô, onde uma de suas funções é o 
oráculo ou sistema de adivinhação, não podemos deixar de mencionar o concei-
to de sincronicidade, que se baseia no pressuposto primordial chinês de exterior 
e interior, tudo é um fluxo de energia que obedece a certos ritmos numéricos 
básicos e periódicos. Em todas as áreas de eventos, acabaríamos sempre por 
chegar ao final a essa imagem especular, o ritmo básico, uma matriz do Cosmo.

Em seu estudo sobre sincronicidade, Jung enfatiza que os domínios físicos e 
psíquicos coincidem dentro do evento sincronístico, criando uma realidade uni-
tária, para o qual ele usou a expressão Unus Mundus – “Mundo Uno”. 

No Ocidente, o Cristo também é retratado no centro, rodeado pelos símbolos 
dos quatro evangelistas, os três animais e o anjo. 

Nos Atos de João, texto apócrifo (provavelmente do século II d.C.), Cristo diz 
aos seus discípulos: “Enquanto dançais, avaliai o que faço, pois é vosso esse 
sofrimento humano que desejo sofrer. Porque não seríeis capazes de compre-
ender vosso sofrimento se eu não vos tivesse sido enviado como Logos pelo 
Pai. [...]. Se tivésseis compreendido o sofrimento, teríeis o não-sofrimento 
[...]. Compreendei a Palavra da Sabedoria em mim”. Por meio do sofrimento, o 
ego toma consciência do self. “Já não nos vemos como um ponto isolado na 
periferia, mas como o Uno no centro. Somente a consciência subjetiva está 
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isolada; quando se relaciona com seu centro, ela é integrada na totalidade” 
e encontra, em meio aos sofrimentos, um lugar calmo, para além de todos os 
envolvimentos. (Jung apud Von Franz, 1992, p.185) 

ConCluSão
Eu comparo nosso trabalho, no consultório, a um laboratório alquímico de 

um processo de individuação que vem se desenvolvendo em meu ser a partir de 
experiências subjetivas e objetivas em diferentes fases da vida, incluindo mortes 
psíquicas e renovações.

Nessa busca de me tornar consciente da integração psicofísica, que se move 
continuamente em nossa psique em seu dinamismo energético, em seus vários 
estados de ser; só consigo vivenciá-los como uma dança onde cada um de nós é 
responsável pelo seu destino, ora sofrido e cruel, ora alegre e benfazejo, trazen-
do frutos amargos e doces, mas sempre nos levando ao núcleo central de nossa 
personalidade que nos completa e nos faz humanos.

A dança é uma simbologia da flexibilidade, da não resistência diante de 
tantos conteúdos conscientes e inconscientes, influenciando nosso caminhar, e 
se ficamos rígidos, preconceituosos, presos à nossa mente racionalista ou outra 
função psíquica qualquer de forma redutiva, não alcançaremos uma saída trans-
formadora e criativa que inclua a análise e a síntese de uma visão integrativa 
entre as várias áreas do conhecimento: Ciência, História, Mitologia, Filosofia, 
Religião e Arte. Nessa perspectiva, podemos expressar nossas emoções, senti-
mentos e intuições, desbloqueando os limites pessoais em direção a uma ligação 
maior com um sistema inteiro do qual pertencemos: o Cosmos.

Como falou um velho alquimista: “A Arte requer o Homem Inteiro”.
Creio que se trata desse homem que é um co-criador com o Universo, que 

buscamos conhecer para nos completarmos, referindo-nos tanto ao homem 
exterior quanto ao homem interior, ou seja, a visão integral do ser humano, com 
a sua cabeça voltada para o céu e seus pés enraizados na terra, tendo seu olhar 
exterior e interior dirigido para o centro de sua barriga, que é seu centro na Terra.

De acordo com vários mitos, o Homem Cósmico não significa apenas o começo 
da vida, mas também o seu alvo final, a razão de ser de toda a Criação.
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