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A palavra é o ato através do qual manifestamos nossos pensamentos.
Embora algumas aves possam articular palavras, o homem é o único
animal capaz de atribuir significado a elas. Nossa estrutura psicológica
nos impele a uma busca por sentido e faz com que atribuamos significado
a coisas que em si mesmas talvez não possuam significado algum,
que é o mesmo que dizer que todo o significado do mundo reside
em nós mesmos: conhecer é, na verdade, recordar. 

Descobrir esses segredos não é tarefa fácil de se realizar, primeiro por
causa de sua profundidade e mistério, e segundo porque hoje em dia
tendemos a procurar todas as respostas na genética, na política,
na economia, na cultura, ou em qualquer outro lugar bem longe
do nosso íntimo. Esquecemos que, enquanto buscamos fora
só encontramos respostas parciais. Mas será que conseguiremos
alguma vez, pela palavra, exprimir o inexprimível?

Bilhões de palavras já foram ditas e escritas e ainda assim continuamos
sem algumas respostas. Parece que a humanidade está condenada à
impossibilidade de falar sobre aquilo que a constitui. Mas, se não
podemos falar, podemos sempre ouvir e sentir. Segundo Nietzsche,
o caminho para todas as coisas grandiosas passa pelo silêncio. 

Espero que a leitura dos artigos publicados neste número possa conduzir
os leitores a uma reflexão mais profunda sobre os temas apresentados.
Que lá, no silêncio de cada um, estas palavras encontrem ecos de sentido
e apontem caminhos que nos conduzam a uma vida equilibrada e plena
de significado!

Leda Maria Perillo Seixas
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Calatonia:
Um Método de
Psicoterapia Profunda
em Psicossomática

As técnicas corporais têm sido tradicionalmente utilizadas em

Psicossomática como terapia auxiliar. Este artigo pretende recolocar a

Calatonia neste universo, reafirmando o Método Calatônico como

Psicoterapia Profunda de base analítica junguiana e postura holística,

especialmente afinada com a visão mais moderna em Psicossomática:

aquela que além das dimensões biológicas, psíquicas e sociais, inclui

também o equilíbrio ambiental e a espiritualidade em sua concepção

de saúde humana integral.
Foto: CKhalil Shah
<http://www.flickr.com/photos/khalilshah/247109122/>

02.Calatonia Um Método de Psicoterapia  15.10.06  22:22  Page 702.Calatonia Um Método de Psicoterapia  15.10.06  22:22  Page 6



Hermes 11 - 9

Para Denise Ramos (1994), a implicação básica das idéias de Selye para a psicosso-
mática “é a descoberta de quanto e como o corpo se transforma sob estresse”.

A psicanálise freudiana foi e é base teórica para muitos estudos em psicossomática.
Entre eles: 

Franz Alexander: a cada doença corresponderia um quadro emocional ou um tipo
de personalidade. Descreveu sete doenças que mais tarde ficaram conhecidas
como “doenças psicossomáticas”, apesar de que, na visão de Alexander: “toda
doença é psicossomática, uma vez que fatores emocionais influenciam todos os
processos do corpo, através das vias nervosas e humorais”.

Escola Psicossomática de Paris – P. Marty, M’. Uzan e Ch. David. Para estes autores,
os pacientes psicossomáticos têm um mundo simbólico pobre, tem pouca ligação
com seu inconsciente. Diante do estresse, pela incapacidade de simbolizar, reagem
com doença somática. Afirmam que as doenças orgânicas carecem de sentido, não
tem significação simbólica.

P. Marty (1990) propõe aos psicanalistas um trabalho terapêutico não-psicanalítico,
como o emprego de técnicas de relaxamento, para os pacientes somatizantes.

Sífneos e Nehemiah desenvolveram idéia semelhante com o conceito de Alexitimia
em 1970: os pacientes psicossomáticos seriam os alexitímicos, isto é, aqueles inca-
pazes de nomear e expressar sentimentos, por falha de reconhecimento dos mesmos.

A psicanalista J. McDougall chama estes pacientes de normopatas: usam de uma
normalidade falsa, não afetiva, para se adaptar. Mas, acrescenta que muitos
pacientes orgânicos não se enquadram nessa conceituação.

Dentro de uma visão mais holística, podemos citar LeShan (1992) que descreveu os
três princípios que apóiam a psicossomática moderna:

1) o indivíduo existe em muitos níveis ou domínios, todos de igual importância:
mente, corpo e espírito têm sido a forma mais comum de expressar estes níveis;
2) cada pessoa deve ser vista como única e tratada como tal;
3) o doente deve ser encorajado a usufruir sua autonomia no processo de cura.

Para Denise Ramos, a atenção a esses princípios cria um ambiente que favorece as
habilidades do indivíduo se auto curar, ou dizendo de outra forma, tendem a pro-
duzir um nível superior de atividade nos processos e estruturas, que designamos
como “sistema imunológico”.

Finalmente, descreveremos a abordagem de Denise Ramos, para quem a psicologia
analítica de C.G. Jung, de há muito contempla e satisfaz os critérios para um
modelo holístico em psicoterapia.

DENISE G. RAMOS: UMA PSICOSSOMÁTICA JUNGUIANA
Para Denise Ramos, a psicologia analítica de C.G. Jung, concebe o símbolo, enquanto
função transcendente2, como o elemento transdutor3 psique-corpo e, desta forma,

cada pessoa deve ser
vista como única 

e tratada como tal
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há um elemento
de adaptação em 

toda doença

A palavra psicossomática carrega em si contradição e história: é uma palavra com-
posta (psico e soma), usada para expressar algo que gostaríamos fosse visto e com-
preendido como unidade. É palavra filha de uma etapa de transição científica que
já dura algumas décadas, mas que ainda está longe de se completar. A história da
psicossomática como um campo de estudo científico reflete a história desta tran-
sição de paradigma na ciência que pudemos acompanhar por toda a segunda
metade do século XX, estendendo-se agora pelo início do século XXI: do Paradigma
Cartesiano ao Paradigma Holístico.

Citemos CAPRA (1996, p.25): “O paradigma que está agora retrocedendo dominou
a nossa cultura por várias centenas de anos, durante as quais modelou nossa
moderna sociedade ocidental e influenciou significativamente o restante do
mundo. Esse paradigma consiste em várias idéias e valores entrincheirados, entre
os quais a visão do universo como um sistema mecânico composto de blocos de
construção elementares, a visão do corpo humano como uma máquina, a visão
da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, a crença no
progresso material ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento econô-
mico e tecnológico, e – por fim, mas não menos importante – a crença em que
uma sociedade na qual a mulher é, por toda parte, classificada em posição infe-
rior à do homem é uma sociedade que segue uma lei básica da natureza”.

E completemos com Denise RAMOS (1994, p.25): “Concluindo, ao entrarmos no
século XX com uma visão fragmentada do homem, a ênfase, ao estudarmos a
doença, é na compartimentalização, objetividade, concretude e padronização.
O mito determinante é aquele que nos diz que o homem pode dissecar, manipular
e dominar a natureza. Esses fatores têm modelado nosso conceito de doença e da
relação mente-corpo, fundamentando inclusive o conceito de psicossomática”.

UM BREVE HISTÓRICO1

O termo foi usado pela primeira vez pelo psiquiatra alemão Heinroth, em 1808,
dizendo: “...a origem da insônia é psicossomática...”

Mas, foi Helen Dubar, considerada idealizadora e fundadora da American
Psychosomatic Society e de sua importante revista (Psychosomatic Medicine,
1939), quem forneceu a base principal para esta área de conhecimento, através de
suas observações sistemáticas e da aplicação de metodologia científica.

No entanto, a definição dada pelos editores desta revista ao campo da medicina
psicossomática, trai um viés organicista que determinou (e ainda determina) em
larga escala o entendimento e desenvolvimento desta área de pesquisa: “Seu obje-
tivo é estudar a inter-relação dos aspectos psicológicos e fisiológicos do funciona-
mento normal e anormal do corpo e integrar a terapia somática na psicoterapia”.

Precisamos também citar H. Selye e sua descoberta da síndrome geral de adaptação,
hoje chamada síndrome do estresse. Suas pesquisas seguem o modelo organicista e
redutivista, mas dão margem a outras reflexões. Selye afirma que há um elemento de
adaptação em toda doença. Há um grupo de doenças que ele chamou de doenças de
adaptação, que seriam reações defensivas e adaptativas do corpo: algumas seriam cau-
sadas por excesso de defesa, outras por excesso de reações corporais de submissão.
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corpo, mente e espírito 
formam uma

unidade indivisível

quadros clínicos, por profissionais médicos nem sempre capacitados.

Certamente, esta conduta profissional espelha valores e uma ideologia vinculada ao
paradigma Cartesiano, ao qual fizemos referência no início deste artigo. Mas se esta
ainda é a postura da maioria, existe já um grande grupo pesquisando e atuando
de forma mais afinada à terceira corrente expressa por Mello Fº. São profissionais
que reconhecem a variável social (a OMS define saúde como equilíbrio ou bem
estar biopsicossocial) e a necessidade de trabalhar com uma abordagem multi-
disciplinar, tanto em termos de políticas de saúde pública como no atendimento
individualizado.

Gostaríamos de acrescentar a esta lista, uma quarta corrente:
- Holística ou Transpessoal, da qual emerge o conceito de “saúde integral”: corpo
mente e espírito formam uma unidade indivisível, e o desequilíbrio em qualquer
destes níveis pode causar doença e enfermidade. “Além disso, a saúde integral
requer o equilíbrio entre o homem total e os vários sistemas maiores com os quais
ele se acha conectado, ou seja, o ambiental, o social, o cultural, o econômico e o
cósmico”. TABONE (1999, p.152).

Para Márcia TABONE (1999, p.146) o “movimento transpessoal” é o resultado do
esforço de ajustar a Psicologia Ocidental ao paradigma emergente (Paradigma
Holístico). Esta revisão de paradigma que se iniciou com as descobertas da Física
moderna disseminou-se por diversos campos de estudos científicos como a
Neurologia, a Biologia, a Psicofisiologia (para nos atermos àqueles mais próximos
ao nosso próprio campo de estudos), e especificamente em nossa área, a pesquisa
psicológica voltou a se ocupar particularmente com o estudo da consciência.

Estas modernas pesquisas da consciência, que se situam tanto no âmbito da neu-
rociência como na pesquisa psicológica propriamente dita (com a utilização de
drogas alucinógenas, exercícios de respiração, meditação, etc.), levaram a uma
ampliação do conceito de consciência, que permitiu incluir os “estados alterados”
de consciência, nos seus diversos níveis, até a consciência cósmica.

Ao ampliar o conceito de consciência, a psicologia moderna foi ao encontro de
uma imensa reserva de conhecimento da humanidade: os sistemas e disciplinas
esotéricos espirituais de todas as épocas e latitudes, que tradicionalmente se ocu-
param com a multidimensionalidade da consciência.

Em 1978, o psicólogo LeShan elaborou um quadro comparativo da visão de mundo
de dois grupos de indivíduos: o primeiro, composto por “físicos teóricos”; o segundo,
por “místicos sérios”. Encontrou semelhanças gerais e conclui: “Se aqueles que bus-
caram dentro de si mesmos e aqueles que buscaram no exterior chegam às mes-
mas conclusões, podemos nos assegurar um pouco mais destes resultados”.

Como exemplo destes sistemas esotéricos espirituais de “místicos sérios”, podemos
citar na tradição oriental o Budismo (em todas as suas correntes), na tradição oci-
dental o misticismo das grandes religiões monoteístas: cabala (judaísmo), sufismo
(islamismo), cristianismo (São João da Cruz, Santa Tereza D’Ávila, etc.) e ainda os
ensinamentos de Krishnamurti e Gurdjieff.
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recupera a idéia do significado da doença (física ou mental).

O símbolo é o terceiro, que integra, abrange e transcende a dualidade. Para a autora,
esta conceituação de símbolo, aliada a ponto de vista finalista4 e ao mecanismo de
compensação5, complementam a questão da dualidade e da causalidade psicofísica,
tornando ultrapassado o uso do termo psicossomatização.

Toda e qualquer doença é um símbolo. O sintoma-símbolo é uma tentativa psíquica
de compensar uma disfunção no eixo ego-Self6 (provavelmente causada por um
complexo): a compreensão simbólica deste sintoma revela o complexo constelado
(ou seja, o complexo que está ativado) e aponta o conteúdo psíquico que precisa
ser integrado à consciência, para que o processo de individuação possa prosseguir.

A autora apresenta em seu livro, três casos nos quais a conscientização da polari-
dade abstrata dos complexos, isto é, a transdução da polaridade orgânica patológica
para a polaridade psíquico-abstrata7 levou à diminuição de sua expressividade
patológica orgânica, e à melhora da saúde geral do paciente.

Denise Ramos também nos lembra que a doença é apenas o outro pólo da saúde. As
totalidades pressupõem ambas, e é inevitável que no processo de individuação depa-
remos com elas. Diz ainda que a doença não precisa estar vinculada, necessariamen-
te a um processo psicopatológico. Ela pode ser indicativa de um novo símbolo:
“Quanto mais nos aproximamos do Self, mais a polaridade saúde/doença pode
também se apresentar”.

FASES OU CORRENTES EM PSICOSSOMÁTICA?
Fizemos até aqui uma revisão parcial da Psicossomática guiada por Denise Ramos.
Vamos deixá-la aqui e seguir citando Julio de MELLO F° (1992, p.19) que afirma ter
a Psicossomática evoluído em três fases:

- Inicial ou psicanalítica, com predomínio dos estudos sobre a gênese inconsciente
das enfermidades, teorias da regressão, benefícios secundários do adoecer, etc.
- Intermediária, ou behaviorista, estimulando a pesquisa em homens e animais,
tentando enquadrar os achados à luz das ciências exatas e dando grande estímulo
aos estudos sobre o estresse.
- Atual ou multidisciplinar, em que vem emergindo a importância do social e da
visão da Psicossomática como uma atividade essencialmente de interação, de inter-
conexão entre profissionais de saúde vários.

Na prática, nos parece que estas três correntes da Psicossomática não se sucederam
completamente, mas na verdade, pelo menos em parte, coexistem, tanto na pes-
quisa quanto na prática, dos médicos e de outros profissionais de saúde.

É verdade que hoje em dia está mais disseminada entre a classe médica a idéia de
que as doenças possam ter um componente psíquico na sua gênese, desenvolvi-
mento, tratamento e remissão; no entanto, esta receptividade muitas vezes fica
restrita a uma única escola psicológica, qual seja a Terapia Comportamental ou
Cognitiva. Ou então, a aceitação do fator psíquico, leva a uma medicalização que se
traduz em ansiolíticos e antidepressivos, que são indicados para os mais diversos

a doença é apenas 
o outro pólo da saúde
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As técnicas corporais 
são processo 
psicoterápico

(Nível da Mente – nível final de seu spectrum) – quando a consciência é una com
a energia básica do universo.

O MÉTODO CALATÔNICO COMO PSICOTERAPIA PROFUNDA
E HOLÍSTICA EM PSICOSSOMÁTICA
Os Métodos de Relaxamento como procedimentos terapêuticos estruturados e defi-
nidos, surgiram na mesma época (1908) em que era criado o conceito de
Psicossomática, e desde o início, foram considerados instrumento ou técnica de tra-
balho desta área. Para alguns teóricos, como P. Marty, por exemplo, seu uso é espe-
cialmente indicado para pacientes “somatizantes” na qualidade de trabalho tera-
pêutico não psicanalítico.

O relaxamento como técnica paralela ou auxiliar, muitas vezes aplicada por outros
profissionais que não o psiquiatra ou o psicólogo responsável pelo atendimento psi-
coterápico do cliente, tem sido amplamente aceito, desde sempre.

Os médicos são quase unânimes na aceitação das técnicas de relaxamento como
psicoprofilaxia. Alguns psicoterapeutas por outro lado, em certos casos, contra indicam
esta terapêutica baseados na convicção de que a redução da angústia, “sem elabo-
ração dos conteúdos psíquicos” (sic), alcançada pelo relaxamento, seria prejudicial
ao progresso do processo analítico.

O MÉTODO CALATÔNICO COMO PSICOTERAPIA PROFUNDA
O método de trabalho em psicoterapia proposto por P. Sandor, não se enquadra em
nenhum destes usos tradicionais da relaxação.

Em seu método, as técnicas corporais, não se colocam de forma paralela ao processo
psicoterápico. As técnicas corporais são processo psicoterápico. Elas são processo
psicoterápico tanto quanto a análise de sonhos, a interpretação, a amplificação, a
imaginação ativa, etc. Acreditamos que a produção acadêmica, os livros e artigos
publicados (na própria Hermes inclusive) tenham demonstrado isto sobejamente12.

Entendemos que o ser humano, apesar de existir em diversos domínios (como diz
LeShan), é uma Unidade e como tal deve ser tratado.

Existe uma linguagem do corpo que é a mais falada e a mais antiga de todas as lín-
guas – da qual a linguagem dos sintomas é apenas uma dentre outras importantes
subformas lingüísticas. DHALKE (2002, p.8).

Atualmente já não se fala em doenças psicossomáticas. Todas as doenças são psi-
cossomáticas, ou para sermos mais precisos, concomitantemente à toda manifesta-
ção somática (seja ou não doença) ocorre uma manifestação psíquica. Nem sempre
o ego está ciente disto. Ora a manifestação somática se faz de forma inconsciente,
ora a manifestação psíquica acontece abaixo do limiar da consciência.

A Psicologia Integrativa – da qual o método calatônico faz parte – objetiva recuperar
a fluência e compreensão da linguagem corpo-anímica arquetípica e universal.
Objetiva facilitar e intensificar o intercâmbio consciente entre as vivências anímicas
e as vivências corporais. “O corpo pode ser alçado à condição de palco no qual
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facilitam o diálogo 
entre o sistema nervoso 
e o sistema imunológico

Nesta quarta corrente psicossomática, além da dimensão social, é preciso também
considerar a dimensão ecológica profunda8 e espiritual. É impossível falar do
homem ou de seu adoecer sem reconhecer a “...interdependência fundamental de
todos os fenômenos e o fato de que como indivíduos e sociedades estamos todos
encaixados nos processos cíclicos da natureza dos quais somos dependentes. A
ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos (não é
antropocêntrica) e concebe os seres humanos apenas como um fio particular na
teia da vida”. CAPRA (1996, p.25 e 26).

A percepção ecológica profunda ou holística é, em última análise espiritual, na
medida em que pode ser entendida como um modo de consciência no qual o indi-
víduo tem uma sensação de pertinência, de conexidade, com o cosmos como um
todo. Percepção que encontra fundamento nas mais modernas teorias da ciência,
mas que também é consistente com a sabedoria da chamada filosofia perene das
tradições espirituais. Para Márcia Tabone, o “movimento transpessoal”, então, não
pode ser considerado um sistema ou teoria completa, mas uma “revisão” da psico-
logia ocidental (à luz do novo paradigma) de forma a integrar os principais insights
das escolas psicológicas ocidentais, e das disciplinas da tradição esotérica.

Aquilo que chamamos corrente holística na psicossomática tem a tarefa, já ini-
ciada, de integrar os novos conhecimentos da neurociência, biologia molecular
etc., ao moderno conceito de consciência que, como vimos, por ser transcen-
dente, nos remete às tradições espirituais da humanidade. Colocaríamos como
exemplo de cientistas vinculados a esta corrente aqueles pesquisadores (como os
neurocientistas Humberto Maturana e Francisco Varela, que propõem o conceito
de autopoiese9, e cujas teorias levaram a uma revisão da concepção do sistema
imunológico10, como Candace Pert e seus colaboradores, que identificaram os
peptídeos como os mensageiros moleculares que facilitam o diálogo entre o sis-
tema nervoso e o sistema imunológico11 (a chamada rede psicossomática) e que
trouxeram subsídios científicos para a compreensão sistêmica da vida, do ser
humano e de seu meio, independentemente de sua crença religiosa ou espiritual,
que desconhecemos.

Como exemplo de pesquisadores e pensadores ligados às diversas correntes da psi-
cologia transpessoal: Stanislav Grof, Roberto Assagioli (Psicossíntese), e Ken Wilber
(Psicologia Integral). Este último, grande pensador moderno, que além de desen-
volver suas próprias idéias, cumpre o importante (e porque não, holístico) papel de
integrar em um todo coerente todo o conhecimento produzido pelas diversas
escolas teóricas da psicologia, desde seu início, até os nossos dias, e para quem: “as
raízes da psicologia moderna, estão assentadas em tradições espirituais, precisa-
mente porque a própria psique está plugada em fontes espirituais. Nos mais pro-
fundos recessos da psique, não se encontram instintos, mas o Espírito – e o ideal
é que o estudo da psicologia seja o estudo de tudo isso, do corpo para a mente e
daí para a alma, do subconsciente para o autoconsciente e daí para o supercons-
ciente, do estado do sono para o semi-desperto e daí para o plenamente desperto”.
WILBER (2002, p.9)

E para quem a dualidade mente-corpo (ou psicossomática) é apenas uma das dua-
lidades a serem transcendidas no caminho de retorno à consciência da Unidade
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Calatonia cria ocasião e facilita a intensificação deste diálogo, entre o ego consciente
(mais receptivo pelo efeito da relaxação) e o inconsciente que se manifesta tanto na
linguagem somática com suas sensações, movimentos e ruídos, como na linguagem
mais estritamente anímica, através de sentimentos, pensamentos e imagens.

Como expressa nossa colega Ana Maria Galrão RIOS (1991): “O trabalho corporal,
tanto em crianças quanto em adultos, atua no sentido inverso ao sentido da soma-
tização, na medida em que a pessoa se propõe conscientemente ao trabalho, dirige
a atenção para o corpo, experimentando-o de diferentes maneiras e explorando
novas sensações”.

Relacionando estas sensações, ritmos, movimentos e barulhos corporais, às emo-
ções, sentimentos, pensamentos, imagens e outras vivências anímicas concomitan-
tes ou sincrônicas.

Somamos a isto o trabalho do terapeuta, que amplifica explicita as metáforas e
interpreta simbolicamente o vivido. Podendo inclusive propor um processo de ima-
ginação ativa para aprofundar e examinar melhor algum conteúdo, fantasia ou
lembrança que tenha vindo à luz durante o relaxamento.

O método calatônico de trabalho em psicoterapia tem como característica, utilizar
a aplicação da Calatonia como um tempo-espaço receptivo, no qual a totalidade
do indivíduo pode se expressar e elaborar. A elaboração consciente posterior das
vivências anímico-somáticas promovendo o diálogo psique corpo e consciência
inconsciente ativa a função transcendente e seu poder de cura integral, tanto físi-
ca quanto anímica e espiritual.

É neste contexto teórico e prático que a Calatonia se propõe não como uma técnica
auxiliar, mas como um método de trabalho em psicoterapia profunda.

O MÉTODO CALATÔNICO E O CONCEITO DE ESTRESSE
O conceito de estresse criado na década de 30 pelo Dr. Hans Seyle (“É a resposta do
corpo a qualquer demanda, quando forçado a adaptar-se à mudança”)13 continua
válido e cada vez mais útil. Os desenvolvimentos tecnológicos e metodológicos
atuais têm permitido uma ampla investigação que nos permite entender como o
estresse produz doença.

Este é o campo da Psiconeuro (Imunologia) ou (Psiconeuro) Endocrinoimunologia
que tem esclarecido como a ativação do Sistema Nervoso Simpático exagerada e
crônica (mal pensar e mal sentir) mantém o organismo sob uma constante inun-
dação hormonal e peptídica que inicialmente provocará disfunções e, se mantido,
levará a alterações celulares e doenças anatômicas.

A saúde exige uma relação de equilíbrio entre os dois integrantes do Sistema Nervoso
Autônomo: Sistema Nervoso Simpático e Sistema Nervoso Parassimpático. No estres-
se, como sabemos, há uma ativação exagerada e desnecessária do Simpático. O
Sistema Nervoso Parassimpático pode ser ativado através de técnicas de meditação,
relaxamento, etc. Por isso dizemos que o relaxamento é um processo de recondi-
cionamento psicofisiológico, através do qual o indivíduo altera (se recondiciona)

ativa a função 
transcendente e seu

poder de cura integral
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uma ponte sobre o 
abismo que o hífen de 

psique-corpo representa

encontramos representada a nossa tarefa de crescimento e aprendizado.” DAHLKE
(2002, p.7).

SANDOR (1982, p.10) escreveu: “Jaspers ensina que todo vir-a-ser, viver e agir, para
que possam ser realizados, tem que se edificar em estruturas circulares; não há em
verdade, ocorrência unilinear, mas sempre comutações, recíprocas, retroativações e
um proceder em círculos que se expandem e se contraem. Assim, tensão e disten-
são representam polaridades que se estendem desde a categoria biológica até a
anímico-espiritual. Manifestam-se na contração muscular, na vontade, mas igual-
mente também na cosmovisão ideológica. Aquilo, que como intercâmbio rítmico, na
escala fisiológica produz homeostase, na escala psíquica aparece já como uma
tarefa ou incumbência de síntese que servirá como ponto de partida para uma
nova fase de esforço integrador”.

Colocar em palavras esta integração psicofísica (que certamente vai muito além do
racional) mostrou-se uma tarefa desafiante até mesmo ao próprio Jung.
Perguntado a respeito da relação corpo-mente, responde que “Tudo o que se pode
observar empiricamente é que processos do corpo e processos mentais desenro-
lam-se simultaneamente e de maneira totalmente misteriosa para nós. É por
causa de nossa cabeça lamentável que não podemos conceber corpo e psique
como sendo uma única coisa”. E, mais adiante: “Para meu próprio uso cunhei um
termo que ilustra essa existência simultânea; penso que existe um princípio parti-
cular de sincronicidade ativa no mundo, fazendo com que fatos de certa maneira
aconteçam juntos como se fosse um só, apesar de não captarmos essa integração”.
JUNG (1989, § 69 e 70).

Vimos no capítulo anterior como Denise Ramos, numa base teórica Junguiana, pro-
põe o símbolo como o terceiro que integra psique e corpo. Ou, dizendo de outra
forma, psique e corpo arquetipicamente já estão integrados e é a nossa “lamentável
cabeça” (nosso ego consciente com seu ponto de vista unilateral) que nos impede
de perceber isto.

À medida que recuperamos a capacidade consciente de pensar simbolicamente, de
pensar por imagens (à medida que entramos conscientemente em contacto com o
fantasiar ininterrupto da psique), construímos uma ponte sobre o abismo que o
hífen de psique-corpo representa. Recuperamos a capacidade de entender a lin-
guagem não racional e simbólica do corpo.

“O trabalho do corpo acentua sempre o presente vivo, porque permite a consciência
do corpo experimentado, vivido (ou experimentando, vivendo) e não somente do
corpo pensado. Eu passo a ser meu corpo”. HASSE (1991).

Para sermos mais precisos, talvez devêssemos dizer que o símbolo integrador se faz
(na medida em que simbolizar é um processo autônomo da psique) se o ego cons-
ciente estiver atento e receptivo aos conteúdos “irracionais, pré-racionais e arra-
cionais da psique total”. SANDOR (1982, p.101)

O símbolo integrador se faz por que, para Jung, a função transcendente é ativada
pelo diálogo cuidadoso e atento entre consciente e inconsciente. E, como sabemos, a
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É importante que se diga que isto ocorre como conseqüência natural da experiência
do método calatônico e do estado de relaxamento profundo que ele pode ocasio-
nar, sem que seja necessário ou mesmo de interesse do terapeuta propor qualquer
experiência neste sentido.

Alguns clientes têm estas experiências (de ampliação de consciência) com freqüên-
cia, outros raramente, outros nunca. E, para Sandor, não cabe ao terapeuta estimulá-
las ou valorizá-las de forma especial. Toda e qualquer experiência vivida na Calatonia
deve ser integrada e acolhida. Todas elas são importantes. São realidades psíquicas.

Márcia Tabone destaca que as técnicas usadas no contexto da Psicoterapia
Transpessoal têm por objetivo despertar as forças curativas inerentes ao ser humano,
de modo que possam seguir sua própria tendência natural para promover equilí-
brio e cura.

Quando pensamos no auto-recondicionamento, na ativação da função transcen-
dente e na atenção respeitosa à expressão da totalidade psíquica, percebemos que
o método calatônico propõe um caminho que leva à independência do processo
terapêutico, na medida em que ajuda o cliente a recuperar a linguagem simbólica
arquetípica e o ajuda a desenvolver o hábito e a condição da “escuta”.

Além disso, “É importante lembrar que a terapia corporal atua no organismo de modo
inespecífico, criando um impacto e uma reorganização energética... as técnicas de
abordagem corporal atuam liberando a energia contida (retida ou fixada) no corpo
para sua adequada destinação posterior”. RIOS (1991). Quando liberada (pelas téc-
nicas corporais, como a Calatonia) a própria libido encontra o caminho adequado
para a sua expressão (seja psíquica ou somática).

Como afirmamos anteriormente, a Calatonia é um tempo-espaço para a expressão
e escuta da totalidade, o que possibilita uma aproximação aos campos extra-racio-
nais da psique, inclusive às áreas de apoio transpessoal. SANDOR (1982 p.100). Mas
não só: quando a totalidade se expressa, “permite que cada um vislumbre aquilo que
está destinado a ser e ajuda a que se prepare para cumprir sua incumbência indi-
vidual como unidade dentro de uma unidade maior”. SANDOR (1982, p.10)

CONCLUSÃO
Como pudemos observar, a aplicação da Calatonia cria um tempo e um espaço
receptivo para que a totalidade possa se expressar na sua linguagem própria, que é
a linguagem simbólica físico-anímica.

A esta totalidade é oferecido um tempo e um espaço de atenção consciente e rela-
xada, que leva a uma intensificação do diálogo entre a consciência e o inconscien-
te. Vimos como a intensificação deste intercâmbio entre as partes “racionais, arra-
cionais, pré-racionais e irracionais” da psique contribui para o desenvolvimento de
uma linguagem simbólica mais fluente, tanto em sua expressão individual, como
universal.

Por isso dissemos que as técnicas corporais são processo psicoterápico, constituindo-
se como Psicoterapia Profunda na medida em que, para Jung, o constante diálogo

ajuda o cliente a
recuperar a linguagem 
simbólica arquetípica
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um tônus descontraído, 
não apenas

no sentido muscular

sua maneira de reagir aos eventos da vida, convertendo a resposta ao estresse no
seu oposto na “resposta de relaxamento”, através de uma ativação maior do
Sistema Nervoso Parassimpático que, associada a uma ativação menos freqüente
do Sistema Nervoso Simpático, leva a uma relação de melhor equilíbrio no Sistema
Nervoso Autônomo. As pesquisas atuais sobre estresse recolocam sua causa no
indivíduo, na reação que o indivíduo tem à situação, mais do que na situação em
si: uma mesma situação externa pode ser vivida como altamente estressante para
alguns e simplesmente como estimulante e desafiante para outros. O fator deter-
minante parece ser o significado ou o sentido que o indivíduo dá à situação vivida.

SANDOR (1982, p.92) nos ensina que Calatonia (do verbo grego khalaó) significa um
tônus descontraído, não apenas no sentido muscular: indica um estado de ânimo
desarmado, sem ira ou violência... tem também o sentido de deixar ir, perdoar os
pais, retirar os véus.

É bastante conhecido o efeito dessensibilizante da recordação de fatos traumáticos
em estado de relaxamento. Mas, este efeito ganha profundidade e maior significado
quando a recordação acontece espontaneamente (como na Calatonia) e a aborda-
gem psicodinâmica e simbólica amplifica e integra os conteúdos mobilizados.

O conhecimento atual em Psiconeurologia descreve o cérebro como plástico, refa-
zendo suas sinapses constantemente ao longo da vida; construindo e reconstruindo
suas memórias e modulando memórias e percepções de acordo com suas emoções.
Esta modulação às vezes se faz de forma equivocada, o que leva a um desequilíbrio
das funções nervosas autônomas e isto pode levar à ativação, inativação ou talvez
até mutação de genes no interior das células, levando à doença14.

Parece-nos que as descobertas recentes da Psiconeurologia revalidam o uso de téc-
nicas de relaxamento em Psicossomática. Principalmente quando integradas a um
trabalho de Psicoterapia Profunda, que favorece um nível de elaboração psíquica
capaz de alterar o chamado “marcador somático”15.

O MÉTODO CALATÔNICO E A PSICOLOGIA HOLÍSTICA
Se tivéssemos que classificar o método calatônico em uma das quatro correntes
descritas anteriormente, sem dúvida o encontraríamos mais integrado à corrente
Holística. Não apenas por que este método opera em uma base Junguiana, como
também pelo efeito ampliador verificado por sua aplicação.

Vimos que um dos fatores distintivos desta corrente (ou movimento) é a ampliação
do conceito de consciência. Ora, em nosso entender, o próprio estado de relaxa-
mento é um estado alterado de consciência, na medida em que é diverso tanto do
estado de vigília, quanto do estado de sono com ou sem sonhos.

A partir da vivência do estado de relaxamento, observamos, os pacientes tornam-se
mais receptivos e aptos a experimentar estados de consciência diversos, seja em
imaginação ativa seja em meditação. É como se a experiência do relaxamento, ao
mesmo tempo em que inaugura para o paciente a possibilidade de outros estados
de consciência, como que o “amacia”, poderíamos dizer, criando novas sinapses que
atuam como uma facilitação a estas novas vivências.
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Notas

1. Neste histórico, baseamo-nos principalmente em Denise Gimenez RAMOS, A Psique do Corpo. Uma com-
preensão Simbólica da Doença. p. 26 e seguintes.
2. A função transcendente exprime a singular capacidade de transformação da alma humana obtida através do
confronto com o inconsciente. C.G.JUNG - O Eu e o Inconsciente, p. 95. Simbolizar é uma atividade espontânea
da psique. O constante confronto da consciência com o inconsciente ativa a função transcendente, que produz
um novo símbolo (o terceiro não dado) que integra as polaridades de forma essencialmente nova.
3. Termo criado por E. Rossi, analista junguiano, pesquisador da psicobiologia da cura mente-corpo. A teoria da
transdução refere-se à conversão ou transformação de energia ou informação de um sistema a outro. Para ele, o
sistema límbico-hipotalâmico seria o maior transdutor mente-corpo e a hipnose seria facilitadora deste processo.
4. Para Jung, a psique visa a auto-realização, processo que ele denominou de individuação.
5. A finalidade básica da manifestação inconsciente é compensar uma atitude unilateral da consciência, para,
através da integração da polaridade reprimida, restabelecer o saudável curso do processo de individuação.
6. Para Jung, o complexo do ego é originário do arquétipo do Self (arquétipo da totalidade), e tem uma base
psíquica e outra somática. Assim, a imagem corporal é resultante não apenas de experiências pessoais, mas
baseia-se também na relação ego-Self que pode ser mais ou pode ser menos sadia.
7. Através de símbolos que emergiram em sonhos, imaginação ativa e psicoterapia verbal
8. Usamos aqui a designação ecologia profunda no sentido que lhe dá Arne NAESS conforme citação de Fritjof
CAPRA in A teia da vida. p. 25.
9. Termo que designa o padrão de organização dos sistemas vivos. Significa autocriação. Fritjof CAPRA. Op. cit.
p. 88 e 135.
10. A atividade fundamental do sistema (ou rede) imunológico seria a cognitiva, que mantém a identidade
molecular do corpo. A atividade imunológica defensiva seria um efeito secundário. Ibid p. 220.
11. Estes mensageiros interligam três sistemas distintos- nervoso, imunológico e endócrino – numa única
rede.Constituem a manifestação bioquímica das emoções desempenhando um papel crucial nas atividades
coordenadoras do sistema imunológico e interligam e integram atividades mentais, emocionais e biológicas.
Ibid. p.221
12. Em sua monografia (2004) a autora realiza este levantamento de forma parcial.
13. Susan ANDREWS. Stress a seu favor. Como gerenciar sua vida em tempos de crise, p.12
14. Denise MENEZES. Bases neurofisiológicas da medicina Mente-Corpo. In Entre a Psique e a Matéria. Novas
Conexões.
15. Marcador somático é o mecanismo cerebral que controla a classificação das experiências vividas, acionando
rapidamente uma resposta inconsciente...Quanto menos elaboradas forem as experiências negativas, maior o
risco de o cérebro classificar erroneamente os eventos memorizados. In Idem Ibid.
16. Assim começavam os contos das “Mil e uma Noites” de uma edição que não pude localizar.
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entre a consciência e o inconsciente ativa a Função Transcendente, com seu poder
curativo e transformador.

Vimos também como as pesquisas recentes referentes ao estresse, na área da
Psiconeurologia, revalidam as técnicas de relaxamento em geral por sua capacidade
em restabelecer um melhor equilíbrio no Sistema Nervoso Autônomo, através da
ativação da “resposta de relaxamento”. Esta revalidação das técnicas de relaxamento
se refere tanto ao alcance remissivo de quadros funcionais, como à condição pre-
ventiva, psicoprofilática, que um Sistema Nervoso Autônomo mais equilibrado tem.
Neste contexto, o Método Calatônico, por ser Psicoterapia Profunda, acresce a estas
competências terapêuticas, a abrangência e profundidade necessárias para uma
possível alteração do “marcador somático”.

Vimos também, como a Calatonia, de forma não induzida, simplesmente constelada
pelo espaço de escuta da totalidade que ela cria, atua como facilitadora para a
experiência de estados alterados de consciência, contribuindo para a ampliação do
conceito empírico que os indivíduos possam ter de si mesmos e da consciência
humana em geral.

Respeitosa perante a totalidade, a Calatonia nada impõe. Apenas oferece tempo e
espaço, “ouvido atento e boa vontade”16. Sem valorizar ou menosprezar quaisquer
vivências em particular, por que sabemos que se alguns precisam ascender, outros
necessitam ancorar, se alguns precisam expandir, outros necessitam focar e a tota-
lidade psicofísica, com seu poder de cura, propõe aquilo que o indivíduo, no
momento, necessita experimentar.

Num certo sentido, trabalhar com o Método Calatônico fortalece em nós terapeutas
esta atitude reverente que também em Jung vamos encontrar. Atitude que se faz
reverente não apenas diante da totalidade que cada indivíduo é. Mas se estende e
reafirma na reverência à Totalidade Maior, da qual as totalidades individuais são
expressão e símbolo. 

Desta forma, apenas podemos entender o conceito de saúde, como “saúde integral”:
aquela que abrange todas as dimensões da existência humana: biológica, psicológica,
social, ambiental e espiritual. E, “psicossomático”, como sendo o olhar daquele que
busca compreender o homem na sua inteireza.

Há cinqüenta anos, Sandor já pensava, sentia e vivia desta maneira. Por isto pôde
nos legar o Método Calatônico, que não pretende ser o melhor, nem tampouco o
único, mas que tem sido por todos estes anos um instrumento eficaz na assistên-
cia aos seres humanos em suas dores. Por todos estes anos a Calatonia tem sido –
e, através de nós, continuará sendo – um instrumento à serviço da vida.

a Calatonia 
nada impõe
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Arthur, 
a Caminho da
Transformação

A história aqui apresentada exemplifica, de forma sintética, cinco

sonhos que compõem o tema da transformação psíquica e a sua rela-

ção com a Alquimia. Arthur, nome fictício do protagonista desta his-

tória, é um homem jovem de 35 anos, médico, casado e pai de uma

menina de dois anos. Arthur procurou a análise tentando se transformar

com relação à sua vida. Através da análise dos seus sonhos, Arthur

pôde compreender o verdadeiro estado da sua alma e buscar a expan-

são desta, da energia criadora, nova forma de vida, em uma nova rea-

lidade psíquica, a caminho da transformação.

Fonte no Terraço das Quimeras, refletindo
em suas águas o Palácio da Regaleira.
Quinta da Regaleira, Sintra, Portugal.
Foto: CFred Lopes
<http://www.flickr.com/photos/flopes74/172008585/>
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Marie-Louise von Franz assinalava que todo sonho estabelece uma conexão essencial
entre a nossa consciência de ego e o nosso centro interior. É uma conexão duradoura.

Uma das maiores realizações de Jung, cujo significado ainda não foi reconhecido
adequadamente, foi a redescoberta do mito religioso projetado pela Alquimia e a
demonstração inequívoca de onde ele veio e onde ele ainda age em nossos dias: não
na matéria, mas nas camadas mais profundas do inconsciente do homem moderno.
Sabemos que os alquimistas ocidentais vivenciaram seu próprio inconsciente proje-
tado na matéria. Eles foram os empiristas da experiência de Deus. Eles não tinham
idéia do que fazer para extrair o segredo da matéria. Seguiam então, seus próprios
sonhos e visões. Era um trabalho altamente intuitivo, numa tentativa de penetrar
no inexplorado. Viveram esta situação que é semelhante ao dilema contemporâneo
de tentarmos investigar as trevas da psique inconsciente.

Coube a C.G. Jung “pescar,” iluminadamente, a semelhança existente entre a prática
alquímica e a prática psicoterápica. Na verdade, se assim posso dizer, o psicotera-
peuta, segundo o ponto de vista junguiano, deverá ser um alquimista em potencial,
para que junto com o seu cliente busque a transformação do nigredo, passando pela
prata, para chegar ao ouro – o lápis philosophorum. Por isso a terapia junguiana é
também conhecida como caminho de transformação, e não apenas satisfatória adap-
tação à sociedade em que vivemos. O alquimista tinha como objetivo o trabalho em
prol da natureza. Hoje podemos compreender esse objetivo ao acompanharmos os
sonhos, as imagens oriundas da nossa alma, pois os sonhos são caminhos, não
somente para cada um de nós, mas, sobretudo, são largas avenidas para o mundo.

Na introdução do livro Psicologia e Alquimia, Jung faz uma descrição insuperável
do relacionamento entre os dois mundos, o do Cristianismo oficial e o do pensa-
mento alquímico. Assim como a Alquimia assemelha-se mais a um momento
“underground” ao cristianismo que reina na superfície, cujo objetivo era preencher
lacunas abertas pela tensão cristã de opostos, de maneira semelhante, hoje vemos
que os sonhos estão para a consciência compensando os conflitos dessa mente
consciente. Neste artigo, Jung ilustra, por meio de uma série de sonhos de cientistas
naturais dos nossos dias, quão ativo é o mito da Alquimia no inconsciente. Para os
alquimistas, a matéria inorgânica não era “morta”, mas desconhecida e viva, algo
que não deveria ser apenas manipulado tecnicamente, mas com o qual deve-se
estabelecer um relacionamento, a fim de investigá-la. Os alquimistas esforçavam-se
por alcançar esse relacionamento por meio dos seus sonhos, dos exercícios de medi-
tação e de uma atividade disciplinada de fantasia, a que davam o nome de
“Phantasia vera et non phantastica” (a verdadeira fantasia não é fantástica) e que
tem muita semelhança com “a imaginação ativa” redescoberta por Jung.

Ainda nesse capítulo, Jung alerta-nos sobre a importância dos sonhos iniciais, apre-
sentando 21 imagens oníricas (sonhos e impressões visuais). Cabe lembrar que os
sonhos iniciais são de vital importância para o curso e desenvolvimento do processo
analítico. Jung costumava lembrar que os sonhos iniciais trazem à luz, inconfundivel-
mente, muitas vezes, o fator etiológico essencial. Os sonhos funcionam como um
“scanner” da situação psíquica, do processo que está se desenrolando nas funduras da
nossa psique. Utilizando o caminho dos sonhos, das imagens, analista e analisando lan-
çam-se, equipados com escafandros, a um profundo mergulho, buscando compreen-

a redescoberta 
do mito religioso 

projetado pela Alquimia
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devemos ter o cuidado
de não impor 

uma teoria do sonho

“Com os sonhos podemos enxergar
o que passou e criar o que ainda vai chegar.”

Octávio Ignácio

Neste artigo procurarei, de forma breve, tratar do simbolismo dos sonhos em relação
à Alquimia, buscando compreender os processos do inconsciente manifestados como
uma mensagem do único para o único. Sendo a linguagem das imagens do incons-
ciente ponto fundamental para a compreensão da realidade psíquica, e ferramenta
principal de um psicoterapeuta junguiano, torna-se condição sine qua non entender
essa relação única não como uma técnica terapêutica apenas, mas, sobretudo, como
um encontro pessoal, e o sonho é esse encontro. Marie-Louise von Franz enfatiza que
os sonhos nos mostram como encontrar um sentido em nossas vidas, como cumprir
o nosso destino e realizar o potencial maior da vida que há em nós.

Inicialmente, apresento pequenas considerações acerca do trabalho de análise com os
sonhos, segundo o ponto de vista de C. G. Jung. Em seguida, apresentarei a história
de Arthur, exemplificada por uma série de cinco sonhos, apontando um caminho de
transformação em sua psique.

A ANÁLISE COM OS SONHOS
O trabalho de análise com os sonhos requer de nós, psicoterapeutas junguianos,
uma dedicação humana e ética frente ao material onírico, ou seja, as imagens.
Precisamos saber que para uma melhor compreensão das imagens provindas das
camadas mais profundas da psique, se faz necessário abordar os sonhos em série,
conectados entre si, correlacionando-os à história pessoal do sonhador. A série
representa o contexto fornecido pelo próprio sonhador. Se um sonho tiver sido inter-
pretado “falsamente”, é comum o surgimento, em noites seguintes, de um sonho
corretivo que esclareça algo da obscuridade do sonho anterior. Cabe lembrar que
sempre devemos ter o cuidado de não impor uma teoria do sonho, porque se o fizer-
mos estaremos incorrendo no perigo de fazer o sonho adaptar-se ao nosso modo de
pensar, em vez de deixar o sonho desenvolver-se e falar por si mesmo. Devemos
assumir a atitude, desde o início, de quem ignora tudo com relação ao assunto.

Segundo Jung, os sonhos não disfarçam coisa alguma, tal como entendia o mestre
de Viena; nem tampouco são apenas realizações de desejos inconscientes. Eles são
apenas uma manifestação de pura natureza. É um processo auto-regulador da tota-
lidade psíquica do indivíduo, dentro do qual o inconsciente parece ter uma relação
complementar com a consciência. Os sonhos contêm simbolismos antecipatórios de
tendências de desenvolvimento. Eis porque a direção a ser seguida pela terapia jun-
guiana deve derivar dos próprios sonhos do analisando. Eles são a real manifesta-
ção do espírito. Eles representam a realidade da vida psíquica, em imagens. O sonho
permanece sendo um elemento misterioso da realidade psíquica que, com uma
certa compreensão, poderemos vislumbrar, mas jamais esgotá-lo de modo definitivo
pela interpretação consciente.

A abordagem junguiana dos sonhos não é analítica, mas sintética e construtiva, o
que significa que Jung atribuiu mais importância à busca de tendências de cura
propositais do inconsciente do que a derivação causal do distúrbio. É o que Nise
da Silveira costumava chamar, sabidamente, de forças auto-curativas da psique.
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o próprio sonhador 
encontrava-se 
ainda imóvel

vaso e atiro na cabeça da víbora, esmagando-a. O homem de idade chama a minha
atenção pelo que fiz e diz que agi feito criança, pois a víbora iria me ajudar.”

O homem desconhecido, de idade avançada, foi entendido como um tutor seu. Isto
equivale a dizer que, simbolicamente, representava a imagem do seu terapeuta
interior, já atuando de forma corretiva: o seu espírito tradicional. As relações trans-
ferenciais se intensificaram por ocasião desse sonho. Mas o sonhador ainda estava
sob o efeito da sua consciência infantil – agindo feito criança – e, tomado de medo,
não suportava confrontar as forças instintivas da sua psique, simbolizadas pela
víbora de olhos prateados e de cor esverdeada.

3) “Desço uma longa escadaria e há uma espécie de laboratório subterrâneo, onde
uma mulher aquece um vaso com sangue dentro. Fico imóvel frente ao que vejo.”

A energia psíquica costuma recuar, atingindo níveis mais profundos. A introversão
alargou-se em Arthur. O símbolo da escada reapareceu, enfatizando a descida, o
curso da transformação: “... uma longa escadaria ...”. A mulher que apareceu nesse
laboratório subterrâneo era o símbolo, por excelência, da anima como “operatrix”.
A mulher aquece um vaso com sangue em seu interior. Sabemos que o sangue é a
nossa fonte de vida, simbolizando a nossa energia vital. O sonhador deparou-se com
essa mulher tendo como função aquecer o vaso contendo sangue – energia vital.
Sangue, vaso, laboratório subterrâneo, a figura feminina, aquecimento, expressaram
a própria imagem arquetípica do “Opus Alquímico”. O curso do seu processo de indi-
viduação fora plasmado no seu processo de análise. Aquecer a sua energia psíquica
era a tarefa, mas o próprio sonhador encontrava-se ainda imóvel, passivo, com o
ego desvitalizado, tal como na sua vida consciente. Arthur ainda estava desprovido
de certa quantidade de energia; ainda encontrava-se acanhado em suas ações. A
função sentimento não ganhara vigor. Um longo caminho ainda iria trilhar.

4) “Um casal de amigos meus me dá uma bagana de maconha para eu fumar.
Fumo e me sinto leve e sonolento. Olho para atrás e vejo Fernanda Torres diante de
um espelho tentando se ver, mas os seus olhos estão com vendas, pois eles estão
machucados.”

Surge agora o tema do casal. Talvez um símbolo do casal parental. Foi o casal que
forneceu a bagana de maconha ao sonhador e este, voluntariamente, fumou-a
ficando sob o efeito entorpecedor. Sua consciência fragilizou-se, embriagou-se.
A imagem da mulher interior, representada pela artista Fernanda Torres, a quem o
sonhador considera sensual, não pode enxergar o seu próprio reflexo no espelho,
pois seus olhos estavam tampados e machucados. O problema de estar ainda sob o
domínio dos pais dificultava-o no desenvolvimento especular da sua anima, ou seja,
o sonhador estava impossibilitado ainda de ver a imagem refletida da sua contra-
parte sexual inconsciente.

5) “Chego à uma sala oval onde uma mulher de túnica prateada me coloca deitado
numa maca. A maca vai se movendo até entrar por um buraco, na parede. Do outro
lado, vejo-me, agora, atravessando uma ponte onde o corrimão é feito de uma
espécie de feixes de luzes vermelhas. Chegando do outro lado da ponte, encontro
um balde cheio de ovos.”
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der, dar sentido à realidade da alma humana. É a vivência no vaso alquímico, do opus
central da nossa vida. É a experiência de uma viagem da periferia ao centro da psique.

Segundo a perspectiva junguiana, a linguagem dos sonhos é muito mais complexa
e jamais monótona. Seus elementos não se deixam reduzir a uma significação
única. São ricos de múltiplos sentidos, de numerosas valências. “Os sonhos são um
presente enviado pelo céu”, disse-me, certa vez, Fernando Diniz, freqüentador do
Museu de Imagens do Inconsciente do Rio de Janeiro.

OS SONHOS DE ARTHUR
Dando continuidade, apresento sinteticamente cinco sonhos, selecionados de uma
série que compõe o tema da transformação. Arthur, nome fictício do protagonista
desta história é um homem jovem, de 35 anos de idade, casado, pai de uma menina
e médico por profissão. Arthur procurou a análise tentando se transformar com
relação à sua vida. Energia e ação para as funções do real estavam por demais aca-
nhadas. Conflitos no lar, na vida conjugal e na vida profissional se instalaram, sina-
lizando o quanto ainda deveria crescer, pois encontrava-se raquítico emocional-
mente. Arthur é um homem de inteligência desenvolvida e atitudes formais; pessoa
do tipo pensamento-introvertido. Sofre nas garras do arquétipo materno, e este
estava irritando-o e truncando-o quanto ao desenvolvimento positivo e vigorante
da sua anima. Durante as sessões iniciais, Arthur mostrou-se por demais ansioso e
assustado quanto à hipótese de lidar com coisas não concretas. Reais, mas não con-
cretas. Sobretudo em ter que lidar com os seus sonhos, fantasias e até mesmo com
certos pensamentos enigmáticos. O verbal fluiu facilmente, dissimulando o verda-
deiro estado da sua alma. Uma árdua tarefa empunha-se à sua vida: transformar-se.
Mas, vejamos os seus cinco sonhos:

1) Estou lendo uma história de contos-de-fada, em um álbum antigo. Chegando ao
final do álbum, noto que a história não havia acabado. Então minha filha me chama
para descermos juntos uma escada em caracol, sem corrimão e inclinada. Ela desce,
facilmente, mas chegando a minha vez eu fico com medo. Medo de cair. Desço então
de quatro, engatinhando, como se fosse um bebê. Lá embaixo, encontro os meus pais.”

Jung salienta que é infantil não apenas aquele que permanece criança por muito
tempo, mas aquele que, se separando da infância, pensa que ela não existe mais
porque não a vê. Sabemos que no caso deste sonhador a sua consciência infantil –
“desço, então, de quatro, engatinhando, como se fosse um bebê” – está ligada a pai
e mãe. Esse sonho nos indica um retorno necessário. Uma volta à infância, à liga-
ção com seus pais, à sua história. Haverá uma regressão, por sinal necessária, pois
a história do livro da sua vida infantil ainda não havia acabado. É a criança, sua
filha, (a anima em desenvolvimento) que o leva a descer por essa escada, pouco
convencional. Sem corrimão, em caracol e inclinada. É o próprio símbolo do pro-
cesso de transformação. Fez-se necessário trabalhar com afinco o tema da infância.
Foi condição sine qua non vivenciá-la, reavaliá-la, para buscar o crescimento, a
totalidade de si mesmo, como indivíduo.

2) “Estou andando com um homem desconhecido e de idade avançada, por um
campo. Vejo uma víbora, de olhos prateados e de cor esverdeada, enroscada numa
árvore. Fico fascinado pelo que vejo, mas tomado de um grande medo apanho um

Vejo uma víbora,
de olhos prateados
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em cada 
imagem simbólica 
um organismo vivo

Aqui vemos um sonho bastante esclarecedor, de cunho arquetípico, quanto ao
desenvolvimento psicológico desse jovem homem. Agora, o sonhador encontrava-se
numa sala oval. Uma sala bastante significativa para a tarefa que estava se desen-
volvendo. A mulher desconhecida, de túnica prateada – a cor lunar – tinha por tarefa
colocar o sonhador em processo de incubação, tal como ocorria em Epidauro,
segundo os ensinamentos de Asclépios. A anima lunar, se pudermos assim falar,
colocou-o em processo de cura. A libido caminhou e levou-o para o outro lado da
parede, para o mundo dos processos inconscientes, numa camada mais profunda da
sua psique, onde as forças auto-curativas atuam.

O sonhador fez a travessia por uma ponte onde “o corrimão é feito de uma espécie
de feixes de luzes vermelhas”. Agora não havia mais o sentimento de medo por parte
do sonhador. Lembremos do seu sonho inicial, da escada em caracol, sem corrimão
e inclinada. Havia um certo objetivo a ser alcançado. Na verdade, o sonhador
encontrou do outro lado da ponte um balde cheio de ovos. Sabemos que os ovos
simbolizam a fertilidade, o que potencialmente irá nascer. É o Self contido num
recipiente, em uma espécie de vaso. A Obra-Processo estava em atividade, estabe-
lecendo a conexão Consciente/Inconsciente, e a anima agindo como a grande
mediadora desse evento, exercendo a sua função relacional no eixo Ego-Self. A
consciência, outrora infantil, agora encontra-se em expansão. Arthur está a cami-
nho da transformação da sua alma, da sua psique. O caminho da transformação
estava traçado. E assim aconteceu...

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não escondo minha paixão pela pesquisa do inconsciente por meio das imagens. É
o ensinamento de uma grande arte que Jung nos legou. Compreender a psique
pelas imagens é ponto vital para o psicoterapeuta junguiano. Certamente existem
inúmeras maneiras de se ver as coisas. Alguns, por exemplo, com olhos voltados
apenas para o externo, outros não. Eu compartilho daqueles que dirigem os olhos
para a realidade interna, realidade que unicamente pode ser apreendida e comuni-
cada por meio da linguagem das imagens. Esclareço, portanto, que ao dirigir os
meus olhos para essa realidade interna não me distancio da realidade externa, ao
contrário, amplio o campo da minha consciência psíquica, pois quem sonha enxerga
o seu interior e os sonhos são mais sábios que os homens.

Os sonhos são expressões genuínas da criatividade da psique humana. Eles provêm
de uma matriz psíquica que orienta o ego consciente para uma atitude adaptada e
madura frente à vida. Na prática da análise junguiana, o instrumento central para
a compreensão mais profunda e clara da psicologia de uma pessoa é a interpreta-
ção dos sonhos em série, correlacionando-os à vida do sonhador. Marie-Louise von
Franz compara a procura do sentido das imagens simbólicas à tentativa de alcan-
çar, seguindo-lhe as pegadas, um cervo fugitivo particularmente ágil. O caçador
deverá adestrar-se por meio de longos exercícios até tornar-se capaz de empreender
seu objetivo. A captura do cervo é sempre delicada, pois o animal deve ser apanhado
vivo. O método que von Franz desenvolve vê em cada imagem simbólica um orga-
nismo vivo que encerra em seu âmago profundas significações.
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O texto aborda a dificuldade da Lei e da sociedade de se desvencilhar

da influência do discurso econômico, que manipula o pensamento no

sentido da necessidade do tratamento coercitivo penal do adolescente

infrator. Esta manipulação constrói as condições subjetivas que per-

mitem a projeção coletiva – feita pela sociedade – do arquétipo do

criminoso no adolescente em conflito com a lei. O texto aponta,

ainda, para a necessidade da percepção dessa manipulação e para a

possibilidade da retirada da projeção, o que pode ser entendido como

um processo de individuação, que, se bem concluído, levará à ampliação

da consciência e, como conseqüência, a práticas criativas e com

movimento, no âmbito da Justiça que lida com esse adolescente.

Estátua da Justiça.
Supremo Tribunal Federal, Brasília.
Foto: CRicardo Motti
<http://www.flickr.com/photos/motti/208514526/>
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qual se deu a criação de certas concepções racionais, em virtude de valores subje-
tivos agregados à sua condição social, aderindo à concepção do modelo humano já
pronto, sem a interferência dos determinismos sociais. Por isso essa fração da socie-
dade assimila, hoje, a idéia de que já nasceu com os atributos que legitimam o seu
lugar dentro da sociedade. Pensamos que o que ocorre seja a identificação indivi-
dual com a circunstância ambiental que desde cedo os acompanhou, sendo, por
esse motivo, esta circunstância considerada normal, ou tida como norma.

Assistimos a elite interpretar superficialmente o ato praticado pelo adolescente
infrator, cujo pensamento foge às concepções que giram em torno dos valores bur-
gueses tradicionais. A leviandade do julgamento feito pela classe dominante, e que
recai sobre o adolescente abandonado pelo desenvolvimento econômico e social,
ocorre porque o sistema congrega a elite em torno de sua ideologia e faz seus pró-
prios interesses tornarem-se atraentes ao grupo que reúne. Os efeitos, para essa
elite, são a perda do movimento do seu pensamento e a não-integração do outro,
pobre e marginalizado, dentro de si, conduzindo, assim, ao fenômeno da separação
dos indivíduos e à opressão. Além destas conseqüências, esse grupo mantém-se
num estado interno de aprisionamento, dentro do qual uma norma introjetada não
está sujeita a qualquer variação.

Enxergamos essa rigidez psíquica na inflexibilidade de alguém em relação à consi-
deração do comportamento que se afastou das normas internalizadas pelo homem
“comum”. Devido às medidas convencionais a que sempre se reduz o pensamento
desse homem médio, ele tende a tratar o outro, que se desviou da norma, de forma
ignominiosa. A capacidade, nesse caso, para interpretar o ato “anormal”, ou que se
“desviou” da Lei, não inclui a elasticidade necessária para considerar o ato na sua
singularidade e na sua conformação diferente, original. Esta capacidade de enxer-
gar o outro constitui somente ato-reflexo dos valores próprios de quem julga, igual-
mente descaracterizados pela história pessoal e pela análise social. Perde-se, com
isso, a amplitude da visão.

A INFLUÊNCIA DO PODER ECONÔMICO
Pensamos poder afirmar que isso ocorre, em parte, devido à existência de um dis-
curso, pertencente ao sistema econômico, que manipula a consciência dos indiví-
duos, levando-os a identificarem a sua individualidade com tais valores – a osten-
tação do capital econômico e cultural e o desprezo por aqueles que não os possuem
– e, com isso, também levando-os a responder de modo convencional.

A conseqüência, dentre tantas outras observadas, da forma típica de relação proje-
tada por esse discurso e plenamente estabelecida na nossa sociedade, aponta para
a distorção das causas da violência. Para a oferta, ao grupo dominante da sociedade
– como motivo principal da patologia social – não do próprio sistema, real adversário
dos interesses dominantes, pois separa os indivíduos e os expõe na sua extrema dife-
rença – mas para a oferenda, como causa principal dos fracassos sociais, daquele
que foi alijado das condições que, justamente, tiveram o efeito de implantar, nos
indivíduos privilegiados, uma norma – social – dentro de si. O homem que foi expulso
do sistema impõe, por isso, riscos ao conjunto médio da sociedade, pois desestabiliza
o mecanismo de perpetuação dos valores cultivados, desequilibrando, portanto, o
próprio funcionamento sistêmico.

esse grupo mantém-se
num estado interno
de aprisionamento
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Procrusto configura a
tirania ética e intelectual

O MITO DE PROCRUSTO
Polípemo é um personagem da mitologia grega. Conta-se que era um gigante e que
vivia na região da Ática, na cidade de Coridalos, onde habitavam homens gigantes e
homens normais e onde os primeiros submetiam os últimos. Atingido por um ânimo
de razão, vindo de Atenas, Polípemo se pôs a pensar sobre a desigualdade dos homens
de sua região e passou a querer resolver o problema. Para isso, construiu camas de
ferro destinadas a gigantes e a não-gigantes. Nelas, passou a deitar os homens. Os que
eram gigantes, Polípemo deitava nas camas pequenas e lhes cortava as pernas, para
que ficassem iguais aos não-gigantes; e aqueles que não eram gigantes, o persona-
gem deitava em camas grandes e lhes esticava as pernas, de modo que, tornando
todos iguais – pelo fato de uns tornarem-se os outros, isto é, pelo fato de os gigantes
tornarem-se iguais aos não-gigantes, e os não-gigantes semelhantes aos gigantes –
julgou ter encontrado a solução para a questão que se lhe apresentara.

Polípemo se nomeou Procrusto, o esticador. Sua ação causava bastante sofrimento
aos habitantes de Coridalos, porém seu autor dela sentia orgulho, já que, para ele,
a ação traduzia a justiça, imprimindo uma barreira contra a dominação. No pensa-
mento de Procrusto, se ele apenas cortasse as pernas dos gigantes, estes seriam
dominados pelos não gigantes, ao passo que se o personagem apenas esticasse as
pernas dos não-gigantes, seriam estes que, por sua vez, seriam dominados. A saída
encontrada, portanto, foi tornar todos aleijados. O destino de Polípemo foi resolvido
pelas mãos de Teseu, outro personagem da mitologia grega. Ao tomar conheci-
mento do que ocorria naquela região, e ao mesmo tempo empenhado em acabar
com as formas de tirania e de opressão, Teseu cortou a cabeça de Polípemo, ao final
de um diálogo com ele, em que este afirmou desejar, com sua ação, apenas fazer
justiça aos homens.

OS VALORES BURGUESES DA SOCIEDADE ATUAL E A RELAÇÃO COM O MITO
Em relação ao mito, BRANDÃO (1995, v. 3, p. 156 ) afirma: “Procrusto merece um
ligeiro comentário: reduzindo suas vítimas às dimensões que desejava, o ‘monstro
de Elêusis’ simboliza ‘a banalização, a redução da alma a uma certa medida con-
vencional’. Trata-se, no fundo, como asseveram, com propriedade, Chevalier e
Gheerbrant, da perversão do ideal em conformismo. Procrusto configura a tirania
ética e intelectual exercida por pessoas que não toleram e nem aceitam as ações e
os julgamentos alheios, a não ser para concordar. Temos, assim, nessa personagem
sanguinária, a imagem do poder absoluto, quer se trate de um homem, de um par-
tido ou de um regime político”.

No nosso texto, queremos evocar o mito para falar da tirania exercida pelo grupo
dominante de nossa sociedade, que tenta reduzir o comportamento infrator de uma
população exilada do conjunto social, às dimensões próprias de seu raciocínio eli-
tista. Essa elite apresenta um comportamento e um pensamento que se qualificam
como a média dos valores econômicos e culturais impostos, assumindo, com isso,
correspondência a uma norma, o que caracteriza seu comportamento como normal.
Configura-se, nesse caso, a tirania de um pensamento de classe, exercida por um
discurso historicamente enraizado em um sistema de valores predominantemente
burguês, e que se confunde com a subjetividade.

Este grupo esqueceu a História, expulsou do campo da consciência o processo pelo
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os valores econômicos
passam, então,

a significar uma
extensão da vida natural

A indisposição, entretanto, para ver-se como um reflexo desses esquemas é marca
do automatismo moderno, ou da incorporação orgânica dos elementos coletivos,
pelo indivíduo, sendo, por isso, o que se assimilou, logo sentido como legítimo e
inquestionável. Comenta BOURDIEU (2002, p. 204): “(...) Quanto mais tais esquemas
encontram-se interiorizados e dominados, tanto mais escapam quase que total-
mente às tomadas de consciência parecendo-lhe assim coextensivos e consubstan-
ciais à sua consciência (...).”

Trazendo as idéias desse autor para dentro do contexto da psicologia analítica,
fazendo ambos os campos – da sociologia e da psicologia – dialogarem, o que se
encontra é a confirmação da interiorização da expectativa social coletiva no pro-
cesso de formação da identidade, sendo esse trabalho reflexo de uma adaptação ao
mundo, que leva à formação de uma persona (JUNG, p. 389, 1991), devido à exi-
gência interna e externa de uma adequação social e que por isso não pode ser con-
siderada como um fenômeno já pronto. Essa idéia deveria servir de reflexão, sobre-
tudo à classe dominante, que se encontra aferrada a uma opinião individualista
sobre si mesma, pela qual suas crenças e qualidades devem-se a um fenômeno
quase natural, isso para não falar “sobrenatural”. Impedida de enxergar-se como
produto, em parte, de um condicionamento familiar e social, não concebe o outro
como resultado parcial desse mesmo processo.

É conveniente enfatizar que, dentro desse condicionamento, há o papel do poder
econômico, que determina, na classe dominante, a crença nos valores de seu sistema.
Para esse grupo, os valores econômicos passam, então, a significar uma extensão da
vida natural: a felicidade passa a ser sinônimo do consumo de bens materiais. Em
conseqüência, tudo quanto possa representar a inversão desses valores é tido como
uma oposição natural a ser enfrentada. Estamos propensos a pensar que a ideologia
incriminadora e repressora que pertence atualmente à sociedade e ao Direito, seja
resultado da influência da formação de uma sombra arquetípica em torno desse
habitus, isto é, em torno da identificação excessiva de uma classe dominante com
tudo quanto possam significar os valores e opiniões do sistema econômico, que
legitima aquela disposição no indivíduo. O psiquismo da elite brasileira atual é cons-
tituído de valores que assimilaram o discurso do capital.

Em conseqüência dessa identificação, o Direito e a sociedade lidam com o arqué-
tipo coletivamente constelado do “criminoso”, do “desajustado”, fruto de um
modelo político-econômico liberal implantado e adaptado aos valores individualis-
tas de um grupo dominante, cujos representantes, não aceitando oposições aos seus
pressupostos, passam a disseminar e a encorajar práticas abusivas de tratamento
coercitivo criminal.

O SUPEREGO
Outro conteúdo importante a ser analisado é aquele que diz respeito ao que se con-
vencionou chamar pela psicologia de superego. ELIAS (1993, p. 242- 244) descre-
veu essa instância como um dispositivo de limitação interna, definido, por sua vez,
por circunstâncias externas. Parte da personalidade de um indivíduo representa a
opinião do coletivo – ao qual esse sujeito pertence – dentro dele. O coletivo, de
algum modo, está introjetado dentro do indivíduo, na forma de proibições, tradu-
zindo-se, esse arremedo, na sua capacidade de socialização.
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Cremos que se faça necessária uma reflexão crítica. Esse homem médio, ou esse
homem “comum”, não tem em conta que aquele “outro”, marginalizado, não discri-
mina como sendo seus os valores que se aglutinam em torno do pensamento da classe
dominante, e por isso não os discriminando como valores naturais, nem incondicio-
nais. É evidente que o roubo é praticado porque se discrimina, também pela popula-
ção excluída, o dinheiro enquanto signo de poder, mas não se discrimina, por essa
população, tanto quanto se gostaria pela elite, a atitude de preservação do patrimô-
nio do outro, atitude cultivada apenas pela classe privilegiada e entre os seus, já que
dentro desse conglomerado existe o código aprendido do respeito ao patrimônio do
outro como precondição para que sejam respeitados os próprios bens. No fundo, quer
nos parecer, o que move o interesse pela norma é a vantagem particular que se possa
dela tirar. É esse código individualista que informa o Direito, sendo essa predisposição
à defesa própria a razão da confirmação do sistema jurídico. Ou melhor, o consenso
de um grupo econômico pequeno em relação ao respeito à norma legal somente se
mantém porque a norma informa e defende seus interesses particulares.

Visto dessa forma, o Direito constitui um código de classe, ou um código de grupo.
A ideologia que o informa, o faz influenciada pelo conjunto das disposições subje-
tivas, existentes entre os seus membros, e privativas desse conluio. A dificuldade, no
entanto, da classe privilegiada de se relacionar com o seu favoritismo diante do sis-
tema, e de perceber a existência do seu pensamento, ou de suas concepções não
como algo independente, mas sim como resultado de uma implantação, manipulada
por um sistema maior, que lhe gravou, no inconsciente, por artificialismo, e pela
persuasão, valores específicos, que se tornaram os valores de sua classe, e de parte
de sua própria personalidade, pode ser mais bem analisada através da idéia, desen-
volvida por BOURDIEU (1983), de habitus.

O CONCEITO DE HABITUS
BOURDIEU (1983, p. 65.), sociólogo, definiu esse termo em uma de suas obras, como
sendo “(...) um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de per-
cepções, de apreciações e ações – e torna possível a realização de tarefas infinita-
mente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas (...)”.

O habitus se traduz como o conjunto de esquemas de pensamento, ou como o con-
junto de disposições internas que foram socialmente assimiladas, ou introjetadas,
incorporadas do coletivo. Para o autor, as deliberações humanas não refletem uma
vontade livre, mas sim se explicam por uma estrutura interna individual profunda-
mente enraizada em vários campos externos – econômico e cultural – que formam
e afetam as relações entre a sociedade e o indivíduo, o qual agrega a si a sua classe
social, conformando a sua subjetividade.

Os fatores sociais determinam como que a presença de um logotipo no indivíduo,
que revela, no fundo, a marca social nele implantada, isto é, a sua identificação
com uma classe, com o pensamento desta classe, com os seus valores, todos ele-
mentos construídos pelo homem em interação com os fatores de sua coletividade.
O homem é, assim, elemento desse lócus entre o coletivo e o individual. O habitus
corresponde à presença, embora renovadora, de uma disposição subjetiva para a
ação e para o pensamento que se apresenta condicionada pelo meio social.

o que move o interesse
pela norma é

a vantagem particular
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a repressão é fruto
mesmo da idéia
de que não há

mais nada a fazer

dado, posteriormente - isto é, depois de cumprida a função do coletivo e de suas
normas para a vida individual - o confronto com uma individualidade mais com-
pleta, destacada, nesse segundo momento, dos ditames culturais coletivos absorvi-
dos pelo ego e que serviram, na fase inicial, de suporte ao desenvolvimento deste.

Segundo CANGUILHEM (2002), para responder ao que pode ser considerado
“saúde”, para um organismo, não se deve buscar o conceito de normal, pois somen-
te se pode chegar a este termo, ou a esta definição, a partir de uma norma que o
defina como tal. Para o autor, essa norma só pode ser buscada pelo próprio indiví-
duo, somente ele poderá estabelecer uma relação com a vida a partir da qual se diga
doente ou saudável.

Inspirados por essa tese, indaguemos a respeito do que pode ser, do ponto de vista
coletivo, considerado “criminoso”, ou “anormal”, em uma sociedade, e para o Direito.
O ato que, coletivamente, receba o adjetivo de criminoso, ganha uma conotação
‘supra-individual’, não particular, e que se relaciona, por isso, a uma idéia precon-
cebida, a um estereótipo, podendo-se talvez afirmar que se vincula a uma idéia
arquetípica.

A valoração do ato do outro está em contínua relação com o que se interpõe em
uma sociedade, de forma normativa – seus elementos culturais, econômicos, seu
discurso, profundamente influenciado por ambos. A norma que define o desvio se
encontra intermediada pelas idéias e pelos pensamentos moldados por uma época.
Então, partindo dessa reflexão, não há que se falar em uma universalidade do con-
ceito, em uma essência daquilo que possa ser qualificado como “criminoso”. A única
essência possível, de um ponto de vista abstrato, é aquela ditada pela cultura, que,
assim, estabelece os códigos de conduta.

Sem nos darmos conta desse fato, porém, ficamos presos ao estereótipo. Resta-nos
a constatação de que o Direito e a sociedade trabalham, então, com uma ilusão.
Não podem, com efeito, enxergar, de modo real, o sujeito com quem se relacionam.
Não podem ver o adolescente que há no “infrator”. Sem se desfazerem de suas pro-
jeções, massificadas pela universalidade de um discurso influenciado pela lógica do
capital econômico, que estimula o interesse particular e individualista, não enxer-
gam o humano, sendo essa distorção geradora de graves desacertos quanto às
medidas jurídicas práticas socializantes, aplicadas dentro do contexto da juventude.

Estamos falando da prática da repressão, que surge como saída para o problema da
violência e para o problema do que se convencionou chamar por “criminalidade”.
Esse resultado existe porque a imagem do “mal” está acoplada ao modelo massifi-
cado. E acrescente-se a isso que, tendo como horizonte a repressão, também já não
se vê mais qualquer mudança, posto que a repressão é fruto mesmo da idéia de que
não há mais nada a fazer, de que a trajetória foi perdida. A repressão é considerada
a última resistência. Portanto, ela deve retornar a si própria.

Resta-nos, entretanto, uma porta. Entendemos que o caminho está, justamente, em
confrontarmo-nos com as nossas projeções e identificá-las como tais. A nossa expec-
tativa é de que a Lei possa superar a projeção cultural do poder econômico e consi-
ga, com isso, trabalhar com o humano. Um belíssimo desafio que se apresentaria à
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orações que, de alguma
maneira, representam

ditames coletivos

Muitos indivíduos, sobretudo os que compõem as classes econômicas e sociais mais
elevadas, julgam o seu próprio comportamento, em conformidade com a Lei, como
algo natural. Entretanto, para a psicologia, a disposição de um indivíduo para o
comportamento civilizado é constituída, inicialmente, através da dependência de
um outro, sobretudo e no princípio de um outro familiar, que é externo à criança e a
quem ela ama, e que se faz internalizar dentro dela, junto com o seu pensamento,
pela ameaça sentida do abandono e da perda desse amor. Disso resulta o fato de
que o comportamento social é fruto, num primeiro plano, dessa relação com o
outro, ou seja, é resultado de um condicionamento, que, em parte, se traduz na pos-
sibilidade de humanização do indivíduo.

Ao contrário do que pode parecer, esse condicionamento também se mostra rele-
vante na teoria de Jung, ao menos para compreender as ações e o comportamento
da personalidade de um indivíduo em um período inicial. A relação com o outro, na
infância, forma a base para a construção de um superego, e a base constitutiva para
a persona. BYINGTON (1988, p.17) considera digno de nota o processo que leva à
formação da persona, embora ressalte a importância de este arquétipo não vir a se
confundir com uma individualidade mais profunda. Afirma o autor: “(...)o que os
behavioristas afirmam sobre os poderes do condicionamento, sobretudo na infância,
é muito útil para compreendermos a força arquetípica da persona”.

O superego é, assim, em parte modelado pela família, e está mais estreitamente vin-
culado, no início, ao discurso e ao comportamento dos pais. WEIG e ABRAMS (1999,
p. 72) descrevem o processo pelo qual se dá essa configuração, no ego. Referem que
o comportamento proibido pelos pais passa a ganhar o significado, aos poucos, de
proibições internas, isso equivalendo à introjeção das imagos parentais dentro do
filho, e à correspondência da atitude da criança ao padrão de comportamento espe-
rado pelos pais: “(...) A reação de uma criança aos ditames da sociedade passa por
diversos estágios previsíveis. É típico que a primeira resposta seja esconder dos pais
comportamentos proibidos(...) E, finalmente, chega à conclusão de que alguns
pensamentos e sentimentos são tão inaceitáveis que deveriam ser eliminados;
assim, ela constrói um pai/ mãe imaginário dentro de sua cabeça, para policiar seus
próprios pensamentos e atividades – essa é a parte da mente que os psicólogos
chamam ‘superego’(...)”.

UMA REFLEXÃO PARA A SOCIEDADE E PARA O DIREITO
Se meditarmos em cima desses fatos até aqui apresentados descobriremos, sem
muita dificuldade, como nos expressamos por atitudes que encerram conteúdos
implantados por nossos pais e pelo grupo familiar e social em que vivemos. Também
devemos as nossas ações e os nossos pensamentos aos valores implantados, sem
muito escrúpulo, pelo discurso do capital. São todas orações que, de alguma maneira,
representam ditames coletivos, e que influenciam profundamente a nossa disposição
para estar diante da vida e do outro, e para fazer, deles, o nosso julgamento.

Uma atitude introspectiva favoreceria o surgimento de uma consciência voltada
para a percepção da construção da subjetividade, unindo o que, pela falta dessa
consciência, justamente, separa-se: o homem de sua História, de seu meio. Não
compreendemos o espaço do condicionamento social como o ponto final da indi-
vidualidade, mas ele é, certamente, para nós, o ponto inicial, a partir do qual será
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humano, e, talvez ainda mais grave, não se dará o aprofundamento da individuali-
dade daquele que com a Lei trabalha. A individualidade ficará sempre comprometida,
confundida ao discurso.

Contudo, se desfeita a fórmula que faz o jurista vestir a máscara do modelo auto-
ritário repressor, ambos os homens, o jurista e o infrator, aparecerão descobertos em
sua fragilidade, mais livres de preconceitos. Então, juntos, poderão encontrar signi-
ficados plenos para a Justiça, reconstituirão, de forma aberta, o passado, e cons-
truirão o novo, a partir de soluções concretas relacionadas à criatividade, à expres-
são e ao movimento.
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O jurista não pode virar
reflexo do sistema.

Justiça, com esse intuito, seria lograr sair de seus referenciais lógicos, categóricos,
para tentar compreender o que, efetivamente, aconteceu no processo de adaptação
do jovem ao coletivo, e que o levou a uma situação típica de confronto com a Lei.

CANGUILHEM (2002, p. 144), mais uma vez, oferece-nos a possibilidade de uma
reflexão. Para esse autor, o indivíduo saudável é aquele que é normativo, isto é,
aquele que “ultrapassa a norma que define o normal momentâneo”. Em relação à
instituição da Justiça, referindo-nos, mais de perto, ao jurista, exortamos para que
este se abra para um espaço semelhante de superação, dentro do qual trabalhe dei-
xando de lado, em algum momento de seu julgamento, a identificação com o
aspecto racional e excludente da Lei. Isso não significa, ao jurista, abandonar os
princípios do Direito, ou renunciar às regras jurídicas, ou ainda deixar de lado a
interpretação conforme os ensinamentos que aprendeu. Representa apenas a possi-
bilidade de desligar-se dos referenciais próprios do Direito em algum momento da sua
avaliação particular, subjetiva, inclusive para, depois, poder aplicá-los. Os juristas,
tanto homens quanto mulheres, não precisam assumir, o tempo todo, o ponto de
vista da lei, a fim de decifrar os acontecimentos da vida, isto é, não precisam iden-
tificar a complexidade de suas personalidades ao aspecto animoso da Lei, a ponto de
enxergarem o mundo exclusivamente sob a influência de uma instância masculina,
aguerrida e autoritária. Não precisam deixar de ser indivíduos para se tornarem
homens ou mulheres da lei. No seu posicionamento diante dos acontecimentos, ou
ainda no seu julgamento pessoal diante do ato do outro há que existir um espaço
de liberdade, sob pena de, psiquicamente, adoecerem.

Quer nos parecer que o jurista não precise identificar-se à Lei, para aplicá-la. Não é
necessário tornar-se, ele, a Lei. Ao contrário, o jurista deve cultivar sua alteridade
diante da Lei. Os que se deixam identificar com a regra acabam sofrendo mais
intensamente a influência de discursos variados, que manipulam a consciência de
seus destinatários. Dentre esses discursos encontra-se o do poder econômico, que,
como todo discurso forjado por interesses individualistas, leva à alienação. Para os
que fazem toda a sua personalidade adequar-se ao modelo excludente e normativo
da Lei, a norma legal encarna a medida em razão da qual, exclusivamente, os
homens deverão ser avaliados. Porém, esses indivíduos não percebem que, por trás
desse ideal normativo, existe o sistema econômico que manipula e que define a
norma jurídica como instituidora do normal. São as características do poder eco-
nômico que, em parte, definem a norma legal como criadora do normal, dentro de
uma esfera política, na sociedade.

Entendemos que a aplicação da norma legal, pelo jurista, não possa constituir o
simples reflexo do sistema que, com seu espírito econômico, a informa. O pensa-
mento do jurista deve poder distinguir-se do ato de aplicação e de interpretação da
lei, para poder contemplá-lo e poder colocar-se em relação com ele, e não se mis-
turar com o ato. O jurista não pode virar reflexo do sistema. A referência à “segu-
rança da sociedade”, à “eficácia da punibilidade”, são princípios que, interiorizados,
e impressos na persona do jurista, impedem a projeção do “julgador” que há dentro
dele na pessoa de quem é julgado. A Lei passa a existir como barreira para a extensão
afetiva e emocional do “julgador” no infrator. Se a Lei se mantém presa à crença no
padrão discursivo atual, o qual vê na coerção o modelo futuro e permanente de
mutabilidade e de renovação sociais, não se dará nunca o seu encontro com o
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parte das vezes como um recurso que ajudou a criar um contorno e um continente
para a realização das atividades.

Como uma outra estratégia, procurávamos mobilizar os participantes a se perceberem
de maneiras não habituais e reconhecerem como eram afetados pelos recursos citados
acima, numa exploração através do uso de recursos individuais facilitadores da ela-
boração simbólica: pinturas, esculturas, movimentos corporais, dramatizações ou
textos, dentre outros. Procurávamos, dessa forma, favorecer o diálogo pessoal com
os símbolos focalizados, fossem eles oriundos dos contos ou mitos, ou de alguma
outra situação que estávamos trabalhando.

A associação desses recursos cria um campo de relação singular de cada partici-
pante com algo impessoal, da cultura, ajudando na sua “humanização”, isto é, na
construção constante de uma individualidade que se diferencie do todo sem, no
entanto, com ele romper. E, além de nosso esforço deliberado, o self grupal compa-
recia também, auxiliando-nos ao oferecer, incessantemente, inúmeras possibilidades
de troca e múltiplas interações.

Esta foi a proposta do curso “Jung e a elaboração simbólica: mitos, contos e recursos
expressivos” que conduzimos no Laboratório de Estudos da Personalidade (LEP) do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A partir dessa complexidade e
dessa perspectiva de nosso olhar é que o curso foi elaborado, oferecido e vivenciado.

Apresentaremos a seguir alguns aspectos da prática, procurando explicitar conceitos
e parâmetros que fomos desenvolvendo. Realizamos entrevistas individuais de tria-
gem para formar o grupo, com a intenção de checar interesses e condições pessoais,
não apenas pelo fato de o curso ser vivencial e mobilizar a energia psíquica de
forma diferente de um curso teórico, mas também por ter finalidades formativas.
A disposição consciente precisa estar estruturada de forma a simultaneamente
tanto poder ser tocada por novos símbolos, quanto manter, ao ser afetada, a capa-
cidade de interagir e responder criativamente. Os participantes que não correspon-
deram a essas condições foram encaminhados para cursos de caráter mais informa-
tivo ou outros tipos de atendimento.

Propusemos as atividades buscando oferecer um espaço que permitisse a ampliação
da consciência e o surgimento do novo, por meio da atenção a formas e aspectos
menos utilizados cotidianamente. Já no início, optamos por uma forma de apresen-
tação que não apelasse à formalidade ou a estereotipias, bem como ajudasse na expli-
citação simbólica da proposta e na formação de um campo propício ao trabalho.

A PRIMEIRA AULA: APRESENTAÇÃO E REFLEXÕES
Na primeira aula, propusemos uma intensiva atividade de reconhecimento e explo-
ração do espaço e do outro, em que a visão e as emoções deveriam ser focalizadas.
Foi um recurso individual de facilitação da elaboração simbólica, utilizado no con-
texto grupal. Em seguida narramos um conto, apelando então para um recurso cul-
tural de facilitação da elaboração simbólica. Oferecemos assim aos participantes
um universo simbólico comum, continente a partir do qual a singularidade de cada
um poderia ser contatada e expressa. O conto escolhido, “A Verdade e a Parábola”,
relata a história da personagem Verdade, que tem dificuldades de relacionamento

reconhecimento e
exploração do espaço

e do outro
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Estas reflexões são fruto da experiência das autoras com o uso de recursos facilita-
dores da elaboração simbólica no contexto grupal. Refletem também uma busca de
desenvolvimento de maneiras de trabalho alternativas e/ou complementares à prá-
tica clínica em consultório psicológico, bem como à prática educacional tradicional. 

A proposta inicial foi explorar num curso de difusão cultural uma forma de apre-
sentação de aspectos da teoria junguiana, articulada a vivências diversas que com-
pusessem a situação de aprendizagem de maneira diferente da exploração teórica
que privilegia a função pensamento. Em nosso meio sócio-cultural, o ensino-
aprendizagem é identificado quase que exclusivamente com o exercício dessa função.
A proposta de oferecer a possibilidade de experimentação do conhecimento de
forma diversificada e ativa visava oferecer espaço para outras formas de interação
com a teoria e os símbolos mobilizados.

Tal proposta focalizava também a criação e manutenção de um campo de interação
específico, o constelado pelo arquétipo do mestre-aprendiz, em que o conhecimento
pode ser assimilado ao interagir com a personalidade inteira, fruto da experiência
vivida e da elaboração teórica compartilhada e construída num contexto grupal
(Freitas, 1990).

Era nossa intenção que os participantes pudessem perceber que o conhecimento,
quando vivenciado de maneira mais integral, pode ser incorporado à vida. Nesse
sentido, nos aproximávamos do que Byington (2003) propõe como uma pedagogia
simbólica, cujo objetivo é a formação e o desenvolvimento da personalidade, com
métodos centrados na vivência e não na abstração: quem estuda sem vivenciar
“absorve o ensino somente no nível racional e logo o esquece” (p.17).

Adotamos como eixo norteador o processo de elaboração simbólica e o curso con-
sistiu basicamente na criação e proposição de recursos facilitadores da mesma.
Compreendemos a elaboração simbólica como um processo que acontece na relação
dinâmica entre o símbolo, o self e a consciência, onde cada um afeta, constitui e é
constituído pelo outro. Consideramos no trabalho aqui comentado também a arti-
culação entre o self grupal e os indivíduos envolvidos. A elaboração simbólica refe-
re-se a um processo dinâmico de convivência e relação com os símbolos, que é
transformador da personalidade. O símbolo, segundo Jung (1928/1977), é um fato
complexo ainda não claramente apreendido pela consciência que, no entanto, traz a
possibilidade de ampliá-la. Esta concepção, em seu caráter intrinsicamente dinâmico,
é central quando se trabalha com processos psíquicos e de transformação.

Para tanto, escolhemos transitar pelo universo cultural dos mitos e contos, como
recursos culturais facilitadores da elaboração simbólica. São culturais por consti-
tuírem produções disponíveis na cultura, que fazem parte da consciência coletiva e
podem auxiliar no processo. Segundo Halpern-Chalom (2001), são obras disponíveis
no acervo cultural que, através de sua trama simbólica, apresentam trajetórias que
refletem processos psíquicos ordinários. “Neles a imaginação criadora articula
valores essenciais dos seres humanos, ao mesmo tempo em que acorda no ouvin-
te imagens que lhe são próprias” (p.39). Usamo-los, na maioria das vezes como
matriz e continente, gerador e contorno, a partir do qual os conteúdos individuais
e grupais foram trabalhados. Já a música, outro recurso cultural, foi usada na maior

o conhecimento [...]
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individuais pela possibilidade de expressão e seu reconhecimento. Cada um pode sair de
sua solidão existencial e é favorecida a troca, a quebra de preconceitos e o contato com
a diversidade e com o diferente. Ao ser compartilhado, aquilo que foi expresso e
reconhecido ganha pertinência social, ampliando-se sua possibilidade de significa-
ção e re-significação. Por outro lado, amplia-se o campo de compreensão do vivido
quando são oferecidas visões diferentes diante de estímulos comuns. Começamos a
vivenciar e perceber a elaboração simbólica se dando e a focalizar a consciência no
processo sendo vivido. Percebemos que expressão, reconhecimento e comparti-
lhamento formam um tripé importante do processo.

Usamos também músicas, outro recurso cultural que escolhíamos em função do
que a atividade mobilizava. Costumávamos pôr a tocar as mais introspectivas nos
momentos de confecção das produções e as mais eliciadoras de movimentação nos
aquecimentos; alternávamos entre as mais suaves e as mais intensas, dependendo
do que desejávamos mobilizar. Percebemos que a música pode criar um continente
facilitador da entrega para o trabalho.

No final da aula pedimos que, como “lição de casa”, os alunos trouxessem para o pró-
ximo encontro algo a partir do que havia sido mobilizado ali. Esse foi outro recurso
desenvolvido para trazer consciência ao processo de elaboração simbólica. Como
nossas aulas mobilizam processos que não terminam quando o encontro finda, ado-
tamos tal prática buscando dar expressão e trazer consciência à vivência da conti-
nuidade, que é característica da elaboração simbólica. Ao fazer a “lição de casa”, era
comum que se aprofundasse a compreensão do vivido em sala e que se desse uma
associação com conteúdos pessoais de forma mais ampla. Tempo e espaço ganha-
vam múltiplas dimensões, o que caracteriza os processos psíquicos. Estendem-se os
laços no grupo ao abrangerem-se também os momentos em que as pessoas não
estão juntas concretamente.

UMA FORMA DE OLHAR E ESCOLHER AS ATIVIDADES
Durante o curso, várias propostas foram se seguindo: narramos contos, propusemos
desenhos, esculturas de argila, representações dos espaços mencionados nos contos,
pinturas, criação de sons, movimentos corporais, etc. Usamos técnicas diversas para
ajudar os participantes a reconhecer e expressar, ou vice versa, e então se apro-
priar do que o conto mobilizara. Exploramos recursos variados, com o intuito de
facilitar a elaboração dos símbolos e tramas simbólicas apresentados. Às vezes
mudávamos o recurso, buscando outra maneira de expressão; em outras, mantí-
nhamos o recurso, mas inovávamos na maneira de utilizá-lo.

Pretendemos nessa forma de trabalhar, manter a fluidez da elaboração simbólica,
trazendo o novo tanto no conteúdo quanto na forma. Privilegiamos o elemento
surpresa, procurando não deixar que o ego fosse tomado pela inércia e se acomo-
dasse ao já conhecido. Tal diversidade serve também para instrumentalizar profis-
sionais no uso de diferentes recursos, além de possibilitar a exploração e experi-
mentação de formas distintas de se ampliar a consciência.

Como coordenadoras, buscávamos o tempo todo acompanhar o processo do grupo
e os processos individuais, postura que nos colocava numa posição inquieta, pois
aberta e disposta a interagir com o momento específico sendo vivido pelo grupo.

trazendo o novo
tanto no conteúdo
quanto na forma
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por causar aversão nas pessoas ao andar nua pela cidade. A outra personagem do
conto, a Parábola sugere-lhe que use roupas para melhorar suas interações. O conto
trata, dentre outros aspectos, da busca de canais expressivos que melhorem a inte-
ração, as possibilidades de relacionamento e a perspectiva de vida. Dá-se o foco nas
formas de humanizar o potencial arquetípico da personalidade e desenvolver a cria-
tividade da persona. Era isso mesmo que pretendíamos favorecer com o curso.

Esse conto, assim como outros que narramos em aulas posteriores, ajudou a cons-
truir a qualidade de continência do grupo, na medida em que se ofereceu como
recurso que toca a todos, trazendo o conforto de compartilhar uma realidade exis-
tencial comum, já elaborada culturalmente, para além das diferenças individuais.

Muitas vezes, narrarmos um conto ou mito e a seguir oferecemos recursos variados,
com a intenção de facilitar o contato com o que foi sensibilizado e sua expressão.
Em alguns momentos, usamos movimentos corporais e de imaginação para que o
conto possa ser sentido e percebido sensorialmente. Em outros, fornecemos material
gráfico ou plástico. Em outras ocasiões ainda, associamos os dois.

Retomando a seqüência da primeira aula, pedimos que, ao escutar a narrativa, os
participantes deixassem o conto se movimentar dentro deles e atentassem às sen-
sações, emoções e imagens que se apresentassem. Solicitamos que percebessem
também como se sentiam em relação ao curso e que relembrassem como tinham
chegado até ali. Conduzimos dessa forma a atenção dos participantes para o que
fora mobilizado pessoalmente. Sugerimos então que deixassem emergir um movi-
mento corporal e que o manifestassem no espaço. Oferecemos a seguir papel e lápis
colorido e a consigna de fazer um desenho. Expressão e reconhecimento cami-
nham juntos e se complementam no processo de tomada de consciência.

Ao longo do curso, alternamos entre usar recursos efêmeros – aqueles que se man-
têm na consciência apenas graças à memória, e recursos fixos – os que podem ser
revisitados em sua concretude. Exemplos dos primeiros são recursos corporais, movi-
mentos e coreografias; sonoros, músicas, produção de sons e falas; dramáticos, e
puramente imaginativos. Eles permitem expressões de momentos únicos e resultam
em um registro diferente dos segundos. Estes, por sua vez, consolidam-se em obras,
que podem ser plásticas, como desenhos, esculturas e pinturas; ou textuais, sejam
teóricas ou literárias.

A seguir, sentados em roda, pedimos que compartilhassem os desenhos e a expe-
riência vivida, e que então se apresentassem como desejassem. Compartilhar os
desenhos, que têm forma e presença concreta, favoreceu um diálogo em alteridade,
uma vez que outros participantes mencionavam aspectos da produção que o criador
não havia percebido. Os participantes também falaram sobre compreensões, inten-
ções, processos de realização, desejos e medos. Percebemos que as apresentações,
feitas apenas nesse momento da aula, foram singulares. Cada um se apresentou já a
partir de um fazer, mobilizado e em pleno processo de elaboração de algo já sendo
vivido no âmbito do curso. Acreditamos que se houvéssemos começado o curso
com as apresentações, estas seriam mais formais e ligadas a um fazer cotidiano
independente do grupo, provavelmente mais estereotipadas. O momento de com-
partilhar é importante no processo. Por um lado, confere autenticidade às vivências

alternamos entre usar
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A TEORIZAÇÃO COMO RECURSO FACILITADOR DA ELABORAÇÃO SIMBÓLICA
Enveredamos também por um caminho teórico conectado com o vivido nas aulas.
Propusemos, em uma das aulas, que se fizesse uma apresentação em subgrupos,
como se estivessem em um congresso, de conceitos que havíamos definido previa-
mente: elaboração simbólica, recursos facilitadores da elaboração simbólica, recursos
culturais, recursos individuais, recursos fixos, recursos efêmeros, recursos plásticos,
recursos corporais, e recursos teóricos. O “congresso”, realizado na penúltima aula,
foi uma vivência bastante significativa, tendo colaborado com a realização de arti-
culações teóricas sobre esse tipo de aprendizagem. O foco acabou não sendo nos con-
ceitos junguianos básicos, mas na continuidade da elaboração, agora numa lingua-
gem mais habitual à teoria, do que havia sido vivenciado nos encontros.

O respeito à individualidade que foi se constelando no grupo construiu um caldeirão
fértil para muitos pratos diferentes. As possibilidades de vibrar, envolver-se, mos-
trar-se, esconder-se, gostar, não gostar, participar, etc, foram frutos do encontro
que ali aconteceu. Essa disposição foi um dos elementos-chave no trabalho desen-
volvido e é central na elaboração psicológica tal qual a compreendemos: abertura e
disponibilidade para o novo, o diferente, o singular, bem como para o igual, o
comum. Da parte da coordenação, atenção para o processo que se desenvolve no
grupo, compreendendo-o como uma totalidade, o self grupal sem, no entanto, per-
der a consideração de cada participante individualmente.

Vivenciamos assim a riqueza e contribuição de trabalhos em grupo com a utilização de
recursos diversos, permitindo expressões autênticas e constitutivas da personalidade e
da relação com o mundo, quando propostos com um eixo, simultaneamente consis-
tente e poroso, aberto aos símbolos que vão emergindo no processo. Pudemos acom-
panhar transformações e, contrariamente à alienação e à passividade tão comuns nos
dias de hoje, vivenciamos um ambiente de envolvimento e troca, que favoreceu rela-
ções criativas e vitais de cada um consigo, com os outros e com o conhecimento.

Esse curso de difusão, que repetimos em quatro diferentes semestres, trouxe-nos a
perspectiva de pensar e explorar formas de ensino-aprendizagem diferentes das
tradicionais, e aponta também para a possibilidade de um trabalho terapêutico nos
mesmos moldes, ampliando as possibilidades do fazer do psicólogo.
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A cada vez, planejávamos o encontro seguinte norteadas por esse fluxo dinâmico e
contínuo. Percebíamos um ego grupal se constituindo mais nitidamente à medida
que o trabalho ia se desenvolvendo. Procurávamos facilitar a exploração pela cons-
ciência dos símbolos que estavam emergindo, e sua interação com ela. A partir dessa
base, escolhíamos as próximas consignas a dar e os mitos ou contos a usar. Depois
de cada aula, trocávamos as impressões e emoções em nós suscitadas, as quais, ora
comuns ora complementares, serviam como matéria-prima para esboçarmos a aula
seguinte. Pelo fato de estarmos realizando um curso cujo eixo era a elaboração sim-
bólica, buscávamos respeitar e dar atenção a esse processo em todos os envolvidos,
tanto em nós, coordenadoras, quanto nos alunos, na definição de cada passo, aten-
tando às manifestações individuais e considerando sua inserção no self grupal.
Trabalhamos, desta forma com a “co-contra-transferência” grupal, o que o trabalho
de coordenação em dupla permite. Cuidamos da formação e continência do grupo,
dispondo-nos a acolher as experiências manifestas e compartilhadas. Ficamos atentas
buscando discriminar as falas porta-vozes do grupo e as que expressavam movimentos
individuais, procurando favorecer que cada uma delas pudesse ter seu espaço.

Uma vez, numa vivência com tecidos, surgiu um desentendimento entre dois parti-
cipantes. Para o encontro seguinte, resolvemos levar um conto que abordava o tema
da discórdia e preparamos uma aula que suscitasse incômodo. Separamos o grupo
em duas metades e cada coordenadora ficou responsável por uma delas. A primeira
pediu que os alunos, individualmente, fizessem uma colagem em papel, bem íntima.
A outra levou o restante dos participantes para o jardim e pediu que cada um esco-
lhesse uma árvore e a explorasse sob vários ângulos, interagindo com ela; a seguir
conduziu-os de volta à sala e deu-lhes a consigna de escolher uma colagem, para
ali expressar graficamente sua vivência no jardim, interferindo ativamente no tra-
balho plástico do colega. Como a diretriz em sala havia sido fazer algo bem íntimo,
imaginamos que assim surgiria conflito e sensação de estar sendo invadido. A
seguir, narramos um conto que descrevia duas pessoas brigando por obra de uma
terceira, que lhes armara uma cilada. A vivência anterior havia sido mobilizadora de
fortes emoções e eles mal se lembraram do conto, quando sentamos para compar-
tilhar experiências. Cada um pôde expor o que sentiu, ouvir e ser ouvido pelos
outros e o conflito pôde ser perspectivado na dimensão grupal.

Constatamos que no trabalho em grupo as vivências individuais encontram resso-
nância no contato com outras pessoas. O contexto grupal potencializa a capacidade
constitutiva de identidade a partir das relações interpessoais, na medida em que as
diversas singularidades multiplicam as condições de elaboração individual e coletiva.
Freqüentemente os participantes se identificavam com a fala e a compreensão de
outros e revelavam o quanto elas haviam ampliado a sua própria elaboração.
Quando algo novo é compartilhado e reconhecido pelos outros, inauguram-se pos-
sibilidades de estar no mundo de formas diferentes.

E os contos e mitos, recursos culturais, também provocam esse efeito, uma vez que
favorecem o encontro entre realidades arquetípicas e pessoais. Em ambos os casos,
há a possibilidade de serem compartilhadas realidades existenciais e humanas que,
quando reconhecidas e acolhidas colaboram para o desenvolvimento da personali-
dade. Dessa forma, aproveitamos a consciência coletiva para favorecer a ampliação
da consciência individual, e vice-versa.

Percebíamos um ego
grupal se constituindo

mais nitidamente
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Este artigo ocupa-se da Psicoterapia Familiar com Crianças. Para a

autora, esse sistema terapêutico opera como uma teia relacional

complexa, na qual, do Inconsciente, afloram conteúdos muitas vezes

trazidos pelas crianças através dos vários recursos comunicativos que

lhes são próprios. Os símbolos que emergem pela força criativa do

Inconsciente criam aberturas que geram novas perspectivas, compe-

tências e ações positivas transformadoras.
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Crianças e adultos em maior sofrimento físico e emocional buscam aqueles recur-
sos que estão mais próximos de si. Como LATOJO (2001), também acredito que as
crianças, até que achem a voz, algumas o grito, o choro e muitas até que encon-
trem o sintoma ou as metáforas que falem por ela, ficam muitas vezes confinadas
a uma posição no discurso dos adultos. Por não ocupar a primeira pessoa, a crian-
ça é impedida de assumir o lugar de sujeito e passa a ser um ele/ela nos discursos
alheios. Cabe, então, ao terapeuta, a inclusão e a legitimação das crianças, conside-
rando que seus recursos comunicativos são diferentes dos adultos.

Ao pensar a psicoterapia como um espaço relacional criativo, queremos criar, em
primeiro lugar, a possibilidade de novas compreensões, o que só ocorre na recipro-
cidade da comunicação. Sabemos que a busca pela compreensão produz um efeito
diferente de uma explicação causal. Deixamos de ser monopolizados pela procura
de uma explicação, para incluir a busca da elucidação.

A criação do contexto terapêutico que inclui crianças requer a ativa participação do
terapeuta, gerando e mantendo o processo interativo. Para isso, ele necessita estar
atento ao fio condutor, que não se desenrola de forma linear. Focados na flexibilidade
e na simplicidade autêntica, podemos valorizar o não dito, tanto quanto o que é dito.
Assim, estabelece-se a espontaneidade e a liberdade para atentar inclusive para o
óbvio, podendo tornar comum o que é excêntrico, e exótico o que é apenas comum.

Quando nos colocamos nessa posição, a criança é o melhor cicerone do caminho.
Ao legitimá-la como nosso guia deixamo-nos conduzir, já que somos os “estrangeiros”
em sua terra natal. Não conhecemos a língua, os costumes, as regras, seus acordos
implícitos ou explícitos. Nossa chegada, como terapeutas, nem sempre é desejada
por todos. Não podemos visitar vários “lugares” porque estão fechados, guardando
às vezes dores ou segredos. Enquanto outros têm aparência de terem sido recém
arrumados para o novo visitante.

O aparente “non sense” da criança traz riquezas inestimáveis para o sistema tera-
pêutico, pois está sempre recheado e pleno de sentido. Muitas experiências trans-
cendem as possibilidades de representação. É necessário ter ouvidos, olhos e pele
disponíveis, tanto para o incomum como para o exótico. Estar junto de famílias com
crianças é dar muitas voltas; é passear pelo entrelaçamento de uma teia relacional.

A posição do terapeuta, alimentada pela curiosidade, abre o olhar para paisagens
possíveis, inimagináveis ou improváveis, oferecidas pelo inconsciente – são dese-
nhos, pinturas, esculturas, sonhos ou eventos sincrônicos que, certamente, nos
levam longe o bastante de um sistema lógico focado em causas e efeitos.

A idéia de que em um sistema terapêutico, estamos incluídos numa teia relacional
complexa, que inclui o Inconsciente, possibilita a construção de uma multiplicidade
de compreensões, que amplia o conhecimento e, principalmente, o poder criativo e
transformador desse sistema.

Na complexidade do sistema terapêutico, observamos que vários relacionamentos
ocorrem simultaneamente entre consciente e inconsciente, entre os inconscientes,
assim como entre os conscientes. JUNG e posteriormente MEYER, elaboraram uma

Estar junto de famílias
com crianças

é dar muitas voltas
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para o encontro criativo
[...] nenhum dos

envolvidos chega vazio

Muitas crianças me ajudaram, nestes últimos anos, a refletir sobre a minha atuação
como psicoterapeuta, especialmente aquelas crianças que questionaram a razão
pela qual quando estávamos juntas, seus pais não estavam conosco.

Sentindo-me provocada com o questionamento de algumas delas, ao me atrever a
reuni-los, esse encontro revelava oportunidades terapêuticas de valor inestimável
para todos. Muitas crianças necessitam e se beneficiam, preferencialmente, da psi-
coterapia individual. Nela encontram o espaço propício para o desenvolvimento,
organização, expressão e fortalecimento da individualidade. Contudo, muitas delas
necessitam que as relações familiares e seus conteúdos sejam cuidados.

Na Terapia Familiar, adultos e crianças chegam trazendo uma questão, um problema,
um sofrimento, que, não raramente, está focado sobre um de seus membros.
A família encontra-se impedida, por diferentes motivos, de atentar para como se
afetam uns aos outros. Ao atendê-los separadamente, nós, terapeutas, também
ficamos algumas vezes privados dessa compreensão, apesar de todos os nossos
esforços. Cada um traz consigo suas próprias explicações do problema, idéias e
emoções que são a soma de muitas vivências. Buscam, sem dúvida, a solução, a
transformação, que sabemos encontra-se no conhecimento uns dos outros e no
próprio relacionamento que constroem.

Para VOLK (1979), o fator pessoal do terapeuta produz um efeito decisivo no rela-
cionamento e no esforço empreendido por todos. Cada terapeuta não tem apenas o
seu método. Ele mesmo é o método e atua pela sua pessoa, como um instrumento
terapêutico. Como referiram HEYER (1963) e CRAIG (1978), criamos na Terapia um
campo de força no qual o que cada um pensa, a imagem que carrega dentro de si
de um fato, uma questão, certamente influenciará este fato, esta questão e criará de
novo o seu ser. O conhecimento que cada um tem de si próprio, do problema, do
que o faz sofrer, é o ponto de partida. No sistema terapêutico, todos, inclusive o
terapeuta, que dele faz parte, lançam-se numa aventura.

Para JUNG (1985), cada pessoa é um sistema psíquico, que, atuando sobre outra
pessoa, está em interação com outro sistema psíquico. Assim, para o encontro cria-
tivo, que é a Psicoterapia, nenhum dos envolvidos chega vazio. Adultos e crianças
chegam para a Terapia Familiar trazendo muitas explicações, idéias, emoções e crenças.
Trazem suas histórias, fruto de suas vivências particulares e da convivência que
criam. Sabemos que não existe uma história oficial, já que cada um possui uma que
acredita ser verdadeira, geralmente defendida com disposição suficiente para que
seja privilegiada em detrimento da dos demais.

Não podemos nos esquecer que a família, mesmo na terapia, continua muitas vezes, ope-
rando de forma hierárquica, o que poderia deixar a criança no lugar passivo da escuta.

Como terapeutas, ao nos afastarmos do conhecimento genérico, das metanarrativas
que compõem nossas bases teóricas e do que possa definir a essência última de um
fato, de uma história e de um ser, podemos abrir a possibilidade para que o sistema
opere em bases heterárquicas. Assim, através de inúmeros recursos comunicativos,
construiremos compreensões abrangentes com a inclusão e a participação ativa e
efetiva de todos, inclusive das crianças.
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festações que ocorrem. Elas são capazes de entender de forma pré-verbal o signifi-
cado das emoções. Esse entendimento fica impresso no corpo e na psique.

WICKES (1986) já apontava para a extraordinária força contagiante das reações
emocionais, que se encarregava de que todos numa família estivessem envolvidos
e enfatizava que as reações mais fortes sobre as crianças não provêm do estado
consciente dos pais, mas de seu fundo inconsciente.

JUNG (1986), em uma das conferências proferidas em Londres, descreveu a situação
de uma família, com filhos já adultos, referindo-se ao efeito salutar que teria pro-
duzido para todos a conscientização das afetações conscientes e inconscientes
entre eles. Podemos testemunhar a força dessa “contaminação” em diferentes con-
textos, inclusive na clínica, no atendimento individual de crianças, adolescentes e
adultos, na psicoterapia de casal e na psicoterapia familiar.

A criança, por encontrar-se mais próxima do Inconsciente devido às características
do desenvolvimento da psique é, muitas vezes, quem “traz” um símbolo que con-
duzirá todo o sistema terapêutico em direção ao novo. Sabemos que o símbolo
emerge antes das palavras. Um símbolo não traz explicações: ele impulsiona para
além de si mesmo na direção de um sentido ainda distante, inapreensível, obscura-
mente pressentido. Nenhuma palavra da língua falada poderia exprimir de maneira
satisfatória todo o conteúdo de um símbolo, pois ele também é uma linguagem
universal, capaz de exprimir por meio de imagens. Quando com uma linha inventamos
formas e criamos espaços, a mão torna-se uma extensão da emoção, como vemos
nos desenhos, pinturas e esculturas.

Também na Terapia Familiar o símbolo é um mensageiro que cuida para que não
fiquemos em posições unilaterais e, geralmente, emerge quando é necessário que
haja uma ampliação e uma reorganização na psique individual e também nas relações
familiares. Os conteúdos inconscientes emergem na terapia, toda vez que é neces-
sário, o que nos isenta de persegui-lo.

O terapeuta deveria estar disposto a acompanhar o Inconsciente. Ao acreditarmos
na psique como um sistema auto-regulador que se equilibra e se ajusta quando
necessário, sabemos que o Inconsciente ou complementa ou compensa o consciente,
procurando o equilíbrio. Um símbolo age, portanto, ou de maneira compensatória
ou complementar. Expressa uma área negligenciada e a traz à atenção da cons-
ciência, promovendo uma mudança na atitude consciente. Daí a força transforma-
dora de um símbolo. No entanto, ele muitas vezes refere-se a algo tão profundo e
complexo que a consciência não capta o seu significado de uma só vez.

Considerando que o que falamos não é representacional, a linguagem não é um
artefato com o qual a mente retrata o que está nela ou fora dela. Ela é tão corpo-
ral quanto qualquer coisa corpórea. A mente, muitas vezes ainda não está capaci-
tada para compreender algo, mas o corpo sim. Muito antes de sermos capazes de
escolher palavras, as emoções escolhem contrações e descontrações musculares,
desencadeiam reações orgânicas, algumas bem perceptíveis. PETHÖ SÁNDOR, con-
siderando a Integração Fisiopsíquica, em suas aulas no curso de Cinesiologia
Psicológica no Instituto Sedes Sapientiae de São Paulo (1985-1990), chamava a

A criança [...]
é, muitas vezes,quem

“traz” um símbolo
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figura simplificada para aludir, segundo CRAIG (1978), à complexidade do efeito de
uma pessoa sobre a outra. FARAH (1995, pg.58) ampliou-a com o propósito de refletir
sobre a dinâmica grupal. É a essa figura que recorro para ilustrar o que denominei
Teia Relacional Complexa. Ela, segundo creio, é o que se constela na Terapia Familiar,
quando observamos esse sistema terapêutico sob a ótica da Psicologia Analítica de
C.G. JUNG.

Todos concordamos que somos capazes de nos comunicar e de nos afetar mutua-
mente por meio de uma diversidade e quantidade de expressões dimensionáveis em
palavras, em gestos e movimentos do corpo, bem como através de metáforas e de
símbolos. No período que antecede o uso da fala, já participamos e co-criamos a
teia relacional em que vivemos. Os bebês aprendem algo sobre a força das palavras,
muito antes de estarem aptos a entender o que elas querem dizer. Criamos, nas pri-
meiras relações, uma forma de interação e exercitamos a construção de uma reali-
dade compartilhada.

Esta compreensão é importante principalmente quando o sistema terapêutico inclui
crianças. Há muitas vivências que não conseguimos expressar com palavras e frases;
são as experiências não verbais ou aspectos não verbais da experiência que já exis-
tem, mesmo quando ainda não somos capazes de nos fazer comunicar, utilizando-as.
As crianças, antes mesmo de falarem, manifestam reações e são sensíveis às mani-

C

C

C

C

II

I

I

C

C

C

C

II

I

I

C

C

C

C

II

I

I

C- Consciente
I - Inconsciente

06.Na Psicoterapia Familiar com Crianças  15.10.06  22:32  Page 50



Hermes 11 - 53

Para WINNICOTT (1975), brincar é uma experiência criativa na continuidade
espaço/tempo; uma forma básica de viver. A área do brincar não é a realidade psíquica
interna. Está fora, mas não é o mundo externo. Uma criança traz para a área do brincar
fenômenos oriundos da realidade externa, usando-os a serviço de alguma amostra da
realidade interna ou pessoal. Expõe uma amostra do potencial inconsciente e vive com
essa amostra num ambiente escolhido de fragmentos oriundos da realidade externa.
Ela manipula fenômenos externos a serviço dos conteúdos do inconsciente e veste
fenômenos externos escolhidos com significados inconscientes. Há todo um interjogo
do que é subjetivo e do que é objetivamente percebido e compartilhado.

A Clínica Familiar também constitui um espaço em que pequenos detalhes inco-
muns ou grandes crises podem receber legenda, o que é diferente de interpretação
ou tradução. Entendemos que a legenda é assinada pelo autor, enquanto que a tra-
dução ou a interpretação é uma oferta nem sempre pedida ou esperada, portanto,
poucas vezes bem recebida. Embora para muitos especialistas isto constitua seu
campo de atuação, o lugar do terapeuta fica ampliado quando ele está coligado a
uma curiosidade genuína e disposição para ajudar o próprio autor, adulto ou criança,
a significar suas emoções e ações.

AYUB (2000) observa que quando uma família é um sistema fechado e rígido em
suas rotinas, seus movimentos, uns em relação aos outros, são repetitivos e há uma
forte tendência de não discriminar detalhes do todo. Quanto mais comum uma cena
diária menor a possibilidade de observar algo incomum, a não ser que seja algo que
cause grande alteração ou impacto. A família perde, muitas vezes, os conteúdos de
significados que pequenos detalhes podem ter. A crise numa família, ou momentos
mais ou menos freqüentes e cíclicos de sofrimento, raiva, agressividade e angústia,
são momentos que guardam detalhes com significados não compartilhados.

Somos chamados a contextualizar um sintoma, um choro, uma crise. Um sintoma
não conta só de seu autor, mas do seu entorno. Quando, como, com quem, para
quem são questionamentos que constituem aberturas para novas compreensões e,
portanto, novas convivências. Cada sensação, à medida que é registrada a margem
de um afeto ou emoção, ou enquanto não se compreende sua conexão com o com-
portamento, permite que a comunicação permaneça em desequilíbrio.

Crianças diagnosticadas como portadoras de Transtorno do Desenvolvimento,
comunicam-se também através dos sintomas que, afetando todo o sistema fami-
liar, geram ações que produzem reações. Quando entramos nesse sistema, temos a
oferecer um novo olhar a cerca dos significados e seus efeitos.

Famílias com crianças portadoras desses e de outros transtornos muitas vezes se
isolam até mesmo das famílias de origem. Afastam-se ou são afastadas do convívio
de muitos contextos sócio culturais. Como AYUB (2000), acredito que uma família
isolada perde seu referencial de competência e fica empobrecida. Ela se exaure em
si mesma, se sufoca e se afoga. Com a inclusão do terapeuta, experimenta uma pri-
meira ressocialização em que poderá se agenciar e criar novas formas da adaptação
entre seus membros, depois com as famílias de origem, amigos mais próximos e
assim por diante. Muitos pais que buscam a terapia “por causa” de uma questão ou
“problema” com a criança, limitam o sistema e excluem-se de uma participação ativa.

Um sintoma não conta
só de seu autor,

mas do seu entorno.
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freqüentemente
o diálogo não começa

com palavras

atenção para que observássemos que nada entrava na consciência sem que antes
tivesse passado pelo corpo.

Assim, entendo que de fato não há como separar a linguagem da ação, a linguagem
do corpo. A linguagem também está no corpo. ANDERSEN (1991), referindo-se à nossa
característica humana, observa que mesmo não sendo claro o significado, o agir pros-
segue. O corpo trabalha sem que a mente, muitas vezes, o note. A mente pode não
estar capacitada para compreender algo que o corpo está. Na Terapia Familiar com
crianças esta compreensão abre um importante leque de recursos para o terapeuta.

Há uma variedade de manifestações e expressões que caracterizam o que chama-
mos de experiência subjetiva. O corpo e o prazer de brincar tentam, por muitos
caminhos, sobrepujar as barreiras do que é útil e religam todo o sistema terapêutico
às possibilidades de sua criatividade. Nos desenhos, na pintura, na escultura, nas
atividades lúdicas, nos sonhos, nas fantasias e nos eventos sincrônicos, como o que
será relatado a seguir, os símbolos afloram. O sistema terapêutico quando deles se
apropria, pode construir novos recursos para todos.

A ênfase que o adulto coloca numa ou noutra questão na Terapia Familiar, está
conectada com sua percepção da realidade, por uma dada escala de valores e moti-
vado por necessidades e emoções muito diferentes das da criança. Na Terapia
Familiar com crianças, o terapeuta precisa transitar entre o repertório de comuni-
cação e expressão da criança com suas peculiaridades e o mundo dos adultos, na
maioria das vezes, cheio de palavras que desejam ser diálogos.

O diálogo com as crianças, na terapia familiar, não só é possível como é natural. Mas
freqüentemente o diálogo não começa com palavras. O que uma criança diz,
mesmo as palavras que saem soltas, frases aparentemente desconexas, convidam o
terapeuta ao desconhecido. A criança reage a uma situação com uma das formas
que tem em seu repertório. O velho cede lugar ao novo, seja emoção, pensamento
ou ação, seja pelo dito como pelo não dito.

Referindo-se especificamente à criança, ESCHENBACH (1975) considera que ela,
através da atividade lúdica, desenvolve a consciência de si, comunica suas vivências
internas, apresenta seu contato com o mundo e com as pessoas, tentando solucionar
conflitos. Essa forma primordial de atuação criativa ocupa um espaço já relativa-
mente pequeno na escala de valores dos adultos. Já a criança, por não dominar o
mundo verbal, faz uso das modalidades analógicas da comunicação que configu-
ram o principal veículo de comunicação. As crianças utilizam em especial o corpo,
o comportamento, para “conversar” acerca de suas vivências e sentimentos.

Como entendo a terapia familiar com crianças, o lúdico deve ser particularmente valo-
rizado como um recurso natural, mediante o qual expressam-se emoções. Exerce um
importante papel na linguagem relacional, pois relata analogicamente a vida familiar.
Para FORDHAM (1994) a criança dá pistas sobre sua capacidade de lidar com as situa-
ções que vivencia. Ao expressar-se, associa passado e presente. Indica ou esconde as
realidades sofridas. A expressão criativa e espontânea da criança é capaz de colaborar
para que ela possa dominar a ansiedade que não consegue ser administrada no coti-
diano, mas que encontra no contexto terapêutico espaço de expressão.
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como afirma GERGEN (1998, pg. 214). As palavras e as expressões usadas pelos
membros de uma família têm como referentes o significado que possuem para eles,
assim como as sensações corporais, os gestos, as relações do corpo com o espaço e
com o tempo. O significado depende, portanto, da experiência. Nasce do uso e
emerge continuamente de um processo relacional: inclui o contexto, as emoções e
tudo o que podemos comunicar e expressar com o corpo; incluem o inconsciente e
suas manifestações, como a que passo a relatar.

Um menino de 9 anos, chegando com sua mãe para uma sessão de Terapia Familiar,
trouxe-nos um pássaro preto ferido que tinha encontrado, embaixo de um carro,
estacionado em frente do consultório. Quis que cuidássemos do pássaro e enquanto
isto indagava sobre o que teria acontecido com o filhote: Caiu do ninho? Foi abando-
nado pela mãe? A mãe morreu? Perdeu-se de seu bando? Alguma doença o impedia
de voar? Sobreviveria? Estas eram suas preocupações, enquanto analisava a situa-
ção, procurando aconchegá-lo numa caixa de papel que tinha encontrado na caixa
de sucatas. Minha principal curiosidade era o que aquele filhote ferido trazia para
nós? Qual o significado que estaria impresso para eles e que clamores guardavam
de suas vivências, as palavras: abandono, descuido, ferimento, doença, sobrevivên-
cia, cuidados, morte? A que vivências estavam acopladas?

Na sessão seguinte, mãe e filho chegam com a notícia que o pássaro não conse-
guira sobreviver, apesar de toda a dedicação deles e traziam um folheto sobre os
pássaros da nossa cidade. O filhote era um Chopim – uma ave parasita – que não
tem o hábito de fazer seu próprio ninho, preferindo pôr seus ovos no ninho de
outras aves para que estas criem seus filhotes. Ele me surpreendeu ao afirmar que
precisava que eu soubesse o que ele tinha descoberto sobre o pássaro, porque a his-
tória deles era parecida.

De fato a mãe havia me procurado alguns meses antes, para que eu os ajudasse,
pois o pai estava nas últimas etapas do reconhecimento de paternidade e ela não
sabia como apresentá-los. Seu filho acreditava, até pouco tempo, que o pai estava
constantemente em viagens. Já haviam me contado que desde o nascimento, quan-
do a mãe entrou em depressão, ambos tinham sido cuidados e sustentados pela avó
materna e uma irmã da mãe. Apesar do longo tratamento, ela ainda não se sentia
capaz de trabalhar.

O pai, depois de ter reconhecido a paternidade, esteve conosco nas primeiras sessões,
mas depois passou a visitá-los esporadicamente, nos finais de semana. Até aquele
momento, nosso dedicado salvador do filhote ferido vinha fazendo um grande esforço
para emagrecer, porque queria melhorar seu desempenho no futebol. Sofria para
fazer as lições até o fim e lutava para não esquecer de levar os materiais da escola.
Tentava pensar em outra resposta que não fosse “não sei”, quando lhe faziam per-
guntas. Não gostava de ter que obedecer a sua tia; queria que a mãe cuidasse dele
e das coisas da casa. Apesar de desejar muito, desistia de ir aos acampamentos da
escola para “não deixar a mãe sozinha”. Já tinha nos contado sobre a raiva que sen-
tia todas as vezes que o pai não comparecia aos encontros marcados.

A ligação entre acontecimentos, em determinadas circunstâncias, pode ser de natu-
reza diferente da ligação causal e exige um outro princípio de explicação. JUNG

O significado
depende, portanto,

da experiência.
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É papel do terapeuta focar na relação que compõem, em como cada um contribui
para aquela questão ou “problema”, e como se afetam mutuamente. Não estamos
ali por causa da criança ou dos pais, mas para ajudá-los a construir novas com-
preensões que geram novos recursos, novas ações e perspectivas mais positivas.
O envolvimento dos adultos precisa ir além de falar da criança, descrevê-la ou inter-
pretá-la. O espaço terapêutico está aberto para que possam cuidar de seus próprios
sentimentos, sua compreensão e suas dificuldades. Alguns colegas se preocupam
em proteger a criança da psique dos pais e de certos conteúdos. É claro que cabe
ao terapeuta delimitar o território da Terapia Familiar e desta forma ajudá-los a pre-
servar o espaço de cada um e a integridade de todos. Também é responsabilidade
do terapeuta a criação de um lugar de conforto e confiança para que a criança não
se transforme em um objeto do qual se fala e sobre o qual se intervém. Isto signi-
fica que todos devem se conectar à capacidade cognitiva da criança, seu momento
evolutivo, sua capacidade de comunicação, expressão e elaboração.

Observamos que a criatividade, quando encontra espaço de expressão, é o que muitas
vezes movimenta genuinamente o sistema terapêutico em direção ao novo.
Algumas expressões estão na fala, mas muitas informações estão no tom de voz, no
corpo das crianças e adultos. São informações que não encontram palavras e outras
que contradizem aquelas que são ditas e para as quais teremos de percorrer cami-
nhos até construirmos uma compreensão.

Na Teia Relacional Complexa em que estamos todos sendo afetados em nossos
conscientes e inconscientes, como podemos promover novas compreensões, amplas
e compartilhadas, a fim de que todos se tornem co-autores da transformação?
Haveria de fato uma fronteira entre o dito e o não dito? Ou deveríamos procurar
pelo “território” em que ambos se unem e amalgamam-se?

“Arqueólogos escovam ossos... pensei em escovar palavras... li em algum lugar que
palavras eram conchas de clamores antigos... eu queria ir atrás de clamores antigos
que estariam guardados dentro de palavras... palavras possuem no corpo muitas
oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas”; diz-nos MANUEL DE
BARROS (2003) em “Memórias Inventadas – A Infância”.

GERGEN e KAYE (1995), que se ocuparam da Terapia Familiar sob o enfoque do
Construcionismo Social, consideram que as palavras obtêm seu sentido não através
de sua capacidade de retratar a realidade, mas pelo seu uso na convivência.
Segundo ele, estaríamos engajados nas nossas relações em “Jogos de Linguagem”
(WITTGENSTEIN, 1953). É em virtude de seu uso dentro desses jogos, que as palavras,
um de nossos veículos de comunicação, adquirem significado.

“Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam, do que pelo que elas
informam. A emoção é o que as palavras entoam. A criança sempre entoa as pala-
vras porque não sabe engavetá-las como os adultos”. Lembra-nos, mais uma vez,
Manuel de Barros.

Os Jogos de Linguagem estariam incluídos dentro de formas de vida mais amplas
ou jogos de vida. O que significa dizer que “as formas de troca nas quais as palavras
estão embutidas, e que lhes dão valor, não estão limitadas somente ao lingüístico”,

Haveria de fato
uma fronteira entre
o dito e o não dito?
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de seu processo terapêutico, permitindo-nos testemunhar uma das inúmeras pos-
sibilidades de como atua o campo de força que criamos e no qual estamos todos
imersos, na psicoterapia familiar. Alçamos vôos rumo ao imponderável e ao impre-
visível, contatando aquilo que traz as aberturas para as novas compreensões de nós
mesmos e de nossas relações. A Terapia Familiar tem sido um território para que
muitas famílias se lancem para novos vôos e se apropriem de novos recursos.
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(1971, pg.465), ao ocupar-se dessa questão, referiu-se à “coincidência significativa”.
Escolheu o termo sincronicidade devido à relatividade do tempo e do espaço con-
dicionada psiquicamente. Para ele, o fenômeno da sincronicidade é constituído de
dois fatores: uma imagem inconsciente alcança a consciência de maneira direta
(literalmente) ou indireta (simbolizada ou sugerida), sob a forma de sonho, associa-
ção ou premonição, e uma situação objetiva coincide com este conteúdo.

Nesse episódio de sincronicidade há uma coincidência significativa de um estado
psíquico com um acontecimento objetivo externo e simultâneo que corresponde ao
estado ou conteúdo psíquico. O espaço terapêutico familiar construído por todos
nós permitiu que esse e outros episódios ocorressem. Muitas vezes, novas com-
preensões e apropriações dependem de que realizemos novas ações comunicativas,
que, como nesse caso, ocorrem espontaneamente sob a força catalisadora e criativa
do Inconsciente. Para essa família, o evento sincrônico do “Chopim ferido”, trouxe a
abertura para que o abandono, a solidão, os ferimentos, a dor e o medo, que per-
meava a convivência, pudessem ser compreendidos e cuidados.

Os símbolos, quando emergem do Inconsciente, trazem para o foco da consciência
uma questão, auxiliando o movimento de toda a psique, pois carrega elementos do
desconhecido, do novo e do até então inexplicável. Libera a energia psíquica incons-
ciente permitindo que ela flua até um nível natural, o que constitui seu efeito trans-
formador. Com mais energia psíquica disponível e fluindo, a família e o terapeuta,
antes focados em uma dificuldade, um sofrimento e uma dor, têm a possibilidade
de, com os novos elementos trazidos pelo Inconsciente, para a consciência, trans-
cender “o problema”.

A dor e o sofrimento, quando não mais possuem e paralisam os membros de uma
família, os tornam mais livres e mais capazes para as novas possibilidades de ser e
conviver. Jogos de segredos ou mentiras, jogos de reconhecimento e abandono,
jogos de esquecer ou de não saber, ocorrem na reciprocidade da relação. Necessitam
de um esforço colaborativo de todos para um ajuste contínuo do entendimento,
além de uma observação cuidadosa das necessidades, desejos e recursos de cada
um, para serem transformados.

Como seres vivos, estamos em contínua mudança disparada pelo dinamismo interno,
assim como pelas interações com o meio, também em constante mudança.
Reuniremos nossa inteireza, conectando-nos com nossas vozes internas e estare-
mos prontos para o vir a ser, quando expostos ao que os nossos corpos, nossas emo-
ções, o fazer e o brincar comunicam.

Dentre as especificidades da Terapia Familiar, os diferentes recursos comunicativos
que crianças e adultos utilizam, quando legitimados e incluídos pelo terapeuta,
criam oportunidades e aberturas que colaboram para que todos sejam atendidos em
suas necessidades, muitas vezes tão diferentes, mas tão pertinentes durante o pro-
cesso terapêutico. Ao priorizar o foco na complexidade e na força criativa do
Inconsciente, observa-se que determinadas posições terapêuticas têm papel valio-
so na construção das novas possibilidades transformadoras.

Mais uma vez sou grata a essa família por me autorizar a expor esse breve recorte

estamos em contínua
mudança disparada

pelo dinamismo interno
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Pai-Filho:
por uma Relação
de Alteridade

Tendo em vista a importância do pai em sua função pessoal e arque-

típica na estruturação psíquica do filho, este trabalho ressalta a pre-

sença da afetividade e subjetividade paternas como favorecedoras

do desenvolvimento da alteridade. Observações clínicas têm permi-

tido conferir o quanto ter uma base de conexão consigo próprio,

associada à capacidade para a diferenciação e transgressão, são pré-

condições para o desenvolvimento ético e o processo de individuação.

Tais reflexões são ilustradas com dois casos clínicos de jovens que se

ressentem da falta de um relacionamento saudável com o pai e que

desenvolvem comportamentos defensivos opostos em busca de

reconhecimento paterno. 
Foto: CDr. Nomad
<http://www.flickr.com/photos/60507635@N00/103849761/>
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pessoal, confirmando-o e ajudando-o a nomear suas experiências subjetivas que
ocorrem ainda com muito pouco discernimento, e lançando as bases para a sua
capacidade de introspecção. Tal atitude já não se pode esperar do pai no seu estrito
desempenho do papel patriarcal, quando orienta toda atenção do filho para a exte-
rioridade, na intenção de promover-lhe a adaptação social.

Conforme se observa, na prática as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, já
que o pai contém em si o padrão de alteridade que o permite olhar para o filho em
sua diferença, assim como também já assimilou o padrão matriarcal e pode acolher
o filho em suas errâncias, experimentações e descobertas – tudo isso sem esquivar-
se de exercitar sua autoridade característica do padrão patriarcal. Só assim ele pode,
ao mesmo tempo, orientar o filho segundo os parâmetros do mundo externo e con-
firmá-lo nas primeiras manifestações do seu mundo interno. De fato, são essas
ambigüidades que humanizam a relação.

Com isso, não se permite que a predominância do papel patriarcal venha a ofuscar
essa riqueza interior, fonte dos próprios sentimentos e de tudo o que venha a ser
auto-referido. O asseguramento desta outra polaridade – mundo interno – que está
aí para contracenar e dialogar com o mundo externo em suas fontes agora multi-
plicadas, é o passo fundamental para a humanização do pai em seu papel, humani-
zação do filho através da descoberta de si mesmo como sujeito, bem como huma-
nização da relação que acabam de inaugurar.

Dentro dessa perspectiva que destaca a importância de um pai pessoal, encontramos
interlocução com autores pós-junguianos atuais como SAMUELS (1986) que, na
coletânea The Father por ele organizada, traz o conceito de pai amoroso para ser
reexaminado. Também algumas pesquisas têm sido desenvolvidas na Universidade
na mesma direção, como a dissertação de mestrado de DONHA (1998) e a tese de
doutorado de FARIA (2001), que enfocam justamente a paternidade em transfor-
mação e os reflexos da relação pai-filho na subjetividade do homem atual. DONHA
nos dá algum suporte para falarmos das funções estruturantes da figura paterna na
personalidade dos filhos, bem como sobre as mudanças que estão ocorrendo na
maneira do arquétipo paterno constelar-se em nossa sociedade atual: um pai mais
justo, mais pessoalizado e menos distante. Como nos lembra FARIA (2003) em sua
tese posteriormente publicada, as transformações que encontramos na sociedade
com relação ao papel do pai e ao que se espera dele hoje, pedem uma leitura psico-
lógica deste movimento histórico e cultural para se desvelar o sentido da mudança
da paternidade. O mesmo se observa na tese de LIMA FILHO (2002), também publi-
cada, onde questiona o restrito papel atribuído ao pai como transmissor da tradi-
ção e da lei, e se propõe a verificar as contribuições e significado do pai, ao lado da
mãe, para a constituição do homem e da mulher, tanto como uma das colunas bási-
cas do inconsciente, como na estruturação da consciência.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA: O PAI FERIDO
Este ensaio nasceu de reflexões a partir de uma prática clínica, particularmente no
que diz respeito ao atendimento de pacientes do sexo masculino, cuja dedicação à
revisão da relação com o pai na análise tem sido digna de nota em inúmeros casos.
O relacionamento com o pai tem se revelado como um fator central no enfrenta-
mento dos próprios conflitos e, portanto, fonte de tensão para esses homens, com

um pai mais justo,
mais pessoalizado 
e menos distante
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É a pessoa do pai [...]
que verdadeiramente 

pode atingir 
o interior do filho

A psicologia, por mais de um século, empenhou-se em demonstrar a importância
do relacionamento com a mãe no desenvolvimento psicológico da criança, enquanto
o pai recebia menos atenção por parte dos pesquisadores. Entretanto, nos últimos 15
anos, o tema da paternidade tem suscitado vários estudos e se multiplicado em
publicações, possivelmente em decorrência das concepções de masculino e feminino
que, nas últimas décadas, vêm sofrendo questionamentos e promovendo transfor-
mações sociais que atingem o interior da família, pondo em xeque desde o modelo
de relação conjugal até padrões de relação pai-filho.

Tradicionalmente, o espaço reservado ao pai, pela psicanálise, em relação ao pro-
cesso do filho, tem sido definido basicamente em duas funções: em primeiro lugar,
a de interditar o prolongamento da natureza simbiótica da relação dual, que visa
preponderantemente a obtenção do prazer na satisfação das necessidades; e, em
segundo lugar, concomitante com a primeira função, a de introduzir o filho no
mundo da Lei, desenvolvendo com isso a linguagem, a noção de limites e o recurso
da discriminação.

Esta foi uma grande contribuição da psicanálise para a nossa compreensão do lugar
do pai na família e na sociedade. Tornou-se praticamente um consenso considerar o
pai como um elemento também determinante no crescimento do filho, por inseri-
lo no mundo mais amplo e promover sua adaptação social. É certo que a psicaná-
lise não reduz o assunto a um desempenho de papel no plano da exterioridade, pois
o substrato psíquico dessa interação pai-filho diz respeito à estruturação do supe-
rego, que adentra outras esferas mais complexas, como a dos dinamismos psíquicos
e a constituição do sujeito. Arriscando uma analogia, o lugar reservado ao pai, nessa
concepção, pode ter alguma correspondência com o que, na conceituação junguia-
na, seria apontado como constelação possível do arquétipo paterno, onde o pai, o
desempenho das funções arquetípicas, estaria cumprindo o seu papel dentro do
dinamismo patriarcal propriamente dito.

Mesmo reconhecendo a importância desta etapa do desenvolvimento que se dá num
diálogo com o desempenho da função paterna de introduzir a Lei, neste trabalho
procuro abordar outro aspecto da relação pai-filho que costuma ter seu registro apenas
nas entrelinhas do discurso clássico sobre o papel do pai, por ser usualmente consi-
derado de menor importância. Trata-se do pai pessoal, no exercício das sínteses que
conquista ao longo de seu processo de individuação, pessoalização esta que interfe-
re profundamente, ao meu ver, na estruturação do filho como sujeito. Tais sínteses
fazem reverberar, de modo pessoal e subjetivo, as várias vivências arquetípicas que
se atualizam na trajetória de vida deste pai, sendo algumas delas esperadas em fases
mais ou menos definidas e caracterizadas como a matriarcal, patriarcal e de alteri-
dade (BYINGTON, 2003), quando então passam a se apresentar como modos de ser,
ou dinamismos, possivelmente presentes em qualquer momento de vida das pessoas.

É a pessoa do pai, com seu amor, suas emoções e complexos, que verdadeiramente
pode atingir o interior do filho, a medida em que se vinculam afetivamente, cativando-
o para a jornada que o espera diante do mundo mais amplo e que inclui, daí sim, os
limites e a Lei, próprios da vida coletiva. Sendo assim, a relação com o pai pode
favorecer o desenvolvimento em direção ao processo de individuação do filho, através
da disponibilidade paterna para sintonizar o mundo interno deste filho, também
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Ele apostou
tudo em mim,

não posso
decepcioná-lo.

identidade é, muitas vezes, a realidade psíquica do indivíduo que cresceu numa
relação com um pai ainda bastante marcado por uma sociedade patriarcal, pouco
propícia ao desenvolvimento da introspecção.

Neste sentido, procuro discutir a figura do pai, em sua função pessoal e arquetípica,
como fator determinante na estruturação psíquica do filho, pela sua participação
nos processos de identificação e diferenciação. Destaco que, conforme já mencio-
nado anteriormente, no processo de diferenciação, a conexão consigo é base para
o desenvolvimento de uma ética individual (ética da alteridade), além de ressaltar,
ainda no processo de diferenciação, a importância da transgressão, do ponto de
vista intrapsíquico, como um impulso a serviço do Self.

CASOS CLÍNICOS
Passo agora a apresentar dois casos ilustrativos dos dinamismos e conceitos pre-
sentes nessas reflexões. O caráter resumido da exposição dos casos chega a torná-
los, até certo ponto, típicos, característicos de tantos outros jovens.

Antonio, 21 anos, considera-se um filho muito desejado pelo pai, que nele teria depo-
sitado as melhores expectativas. Vê seu pai como um profissional muito bem sucedido,
motivo pelo qual se tornou pouco disponível em seu cotidiano para conviver e brin-
car. Nas suas palavras: “Sinto que fui abandonado pelo meu pai, eu estava sempre em
segundo plano. Não podia entender porque ele tinha que trabalhar tanto e não brin-
cava comigo. Eu preferia meu pai aos meus amigos e perdi muito tempo esperando
por ele”. No entanto, a predisposição do pai para orgulhar-se dele compensava par-
cialmente sua ausência, levando-o por vezes a conotar paradoxalmente de forma
positiva e conformada suas faltas, como investimento paterno: “vejo seu esforço para
ser realmente bom no que faz e poder me oferecer este exemplo de vida”.

Antonio compreendeu desde cedo que estava predestinado a “ser muito especial”,
mas que teria que pagar caro por isto: “seguir os valores do pai”. Educado sob rígida
disciplina, era projetado para ser “o melhor” e não igual aos outros. As amizades,
entendidas como relações entre iguais, na qualidade de simétricas e horizontais,
assim como a sociabilidade de um modo geral, foram muito pouco alimentadas,
estimulado que fora a se tornar competitivo; a meta era destacar-se, resultando
sempre na verticalidade das relações – motivo do orgulho do pai. Tal investimento
paterno rendeu-lhe uma dívida – ter que fazer por merecer tamanha admiração –
e uma dúvida – seria capaz de agradar?

Desta forma, passa a vida “tentando acertar”, tentando presentear seu pai, afi-
nal, como ele mesmo diz: “Ele apostou tudo em mim, não posso decepcioná-lo.
Sou grato a ele por tudo que eu tenho”. Sua idealização da figura do pai faz com
que ele se proponha a crescer na trilha dos seus valores para ser admirado por ele,
mas sempre com a seguinte cautela: “Crescer sim, mas não com tanto brilho a
ponto de superá-lo. Tenho medo que ele pense que estou disputando com ele e se
ofenda”. Manifesta também o medo de expor suas diferenças de gostos ou opiniões,
que poderiam ser interpretadas como insubmissão, petulância, afrontamento e,
acima de tudo, ingratidão. O objetivo de corresponder às expectativas faz com que
ele eleja a obediência como a sua atitude básica, e, acima de tudo, como um valor.
Diante dessa dívida afetiva, torna-se um rapaz cotidianamente irritado e tenso,
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idade entre 18 e 60 anos, que insistem na necessidade de elaborar a relação com o
pai – seja o atual, seja o pai das memórias.

A observação clínica tem me permitido levantar hipóteses sobre quanto a relação
com o pai interfere na estruturação geral da psique do filho, na construção da iden-
tidade e da estabilidade emocional. No entanto, o que se nota nas narrativas é que
são as características pessoais do pai, muito mais do que o papel patriarcal por ele
desempenhado, que realmente afetam (no sentido de “afeto”) o filho na construção
de sua subjetividade: o pai humanizado, com direito a sentimentos, que percebe o
filho também em sua subjetividade, que lhe dá retorno e o confirma em seus aspectos
também pessoais.

Esta persistente motivação entre os pacientes para se fixarem no tema da relação com
o pai revela o dilema da busca da própria identidade, do reconhecimento dos próprios
desejos, do direito a sentir-se confortável consigo mesmo, em conflito com a neces-
sidade de ser aceito e reconhecido pelo pai. De qualquer modo, a busca de alguma
confirmação paterna – seja reconhecimento, apoio ou admiração – parece ser algo de
que não se pode abrir mão, a ponto de nortearem-se (ou se desnortearem) por esse fim.

Este impasse entre “ser o que sou ou ser o que meu pai espera de mim” os coloca
freqüentemente diante de um dilema ético: “Qual a minha verdade? Como ser
autêntico comigo mesmo?” O conflito entre fazer-se objeto do desejo do outro ou
assumir-se com seus próprios desejos pode ser desdobrado em priorizar a adaptação
social e sentir-se aceito, ou priorizar o encontro consigo mesmo, que pode ou não
gerar adaptação social. Enquanto a primeira opção aponta para a moral, a segunda
assinala a ética. Mas a ética, por sua vez, pressupõe condições psicológicas um tanto
exigentes, como disposição para: o confronto com padrões parentais, a ruptura que
caracteriza a passagem da identificação para a diferenciação, a coragem para alguma
experiência de solidão, não como isolamento ou abandono, mas em sua interiori-
dade. Enquanto a opção pela moral insinua-se como segurança, a opção pela ética
oferece-se como risco.

Isto nos remete ao cenário mais amplo da crise ética da sociedade contemporânea,
marcado de um modo geral por uma perda de referências e indefinição de valores,
geradora de sentimentos de desamparo e desorientação. Há uma crise generalizada
de credibilidade: em que deus acreditar, que mestre seguir, em que governo depo-
sitar o voto, em que se pautar para tomar decisões? Diante do enfraquecimento das
instituições que antes representavam a autoridade – família, igreja, poder público –,
e diante da multiplicidade de alternativas que as sociedades complexas oferecem,
como saber realmente o que é que pode nos fazer bem? Enfim, que fazer com essa
tal “liberdade de escolha”, diante de tamanha falta de critérios e de tamanho mal-
estar? Mal-estar físico, mal-estar social, mal-estar psicológico, mas também um
mal-estar ético. O homem contemporâneo sente-se como que “mal-parado” diante
da incerteza que o acompanha, enquanto tem que ocupar algum lugar frente a si
mesmo, ao outro, ao mundo, tomar decisões, escolher uma profissão etc. Como
estabelecer relações, como ver o outro, se não pode ver a si mesmo? As percepções
auto-referidas são muito tênues: quem sou, o que desejo, o que valorizo?

No caso do sujeito da nossa clínica, o vazio de significado encontrado no lugar da

fazer-se objeto 
do desejo do outro
ou assumir-se com 

seus próprios desejos
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De onde se depreende, 
então, a importância

do pai na confirmação 
do sujeito

ele, desdobrou-se em reforçar suas qualidades. Cresceu convencido de que não havia
limite para sua inteligência, confirmada através de seu excelente desempenho escolar.
Era para ele um grande prazer, desde pequeno e ainda nessa idade, exercitá-la no
confronto com o pai para provar ser melhor que ele. Seu orgulho transformou sua
carência em vontade de vingança: desdenhar, humilhar, desqualificar para não pre-
cisar. No entanto, o comportamento de transgressão que desenvolveu, sem base na
confiança, tornou-se, acima de tudo, o indicativo da necessidade de impressionar o
pai. Como Antonio, apostou tudo no desempenho, mas, ao longo da análise, deu-se
conta da ilusão: “Eu achava que iam gostar de mim pela minha competência, pelo
meu talento, mas desmoronou”. Entretanto, se por um lado sentia-se quase sempre
capaz de conquistar tudo a que se propunha, acreditando em seu “perfeito controle
das situações”, por outro, via-se às vezes tomado por uma angústia: “Vivo à procura
do meu limite – que não encontro. Busco a perfeição para sentir que mereço existir,
para provar para ele (meu pai) que valeu a pena eu ter nascido...” Ou seja, com seu
desempenho conquistava quase tudo, mas não a confiança no amor paterno.

Ambos os rapazes se ressentem da carência de relacionamento com um pai huma-
nizado e próximo que ofereça regras com as quais eles possam dialogar. Enquanto
um pai é bastante autoritário e diretivo a fim de se orgulhar do filho que o espelhe,
o outro se mostra frágil em sua autoridade e desinteressado. Em função disso, os
filhos desenvolveram comportamentos defensivos opostos – obediência e enfrenta-
mento –, mas com a mesma finalidade de obter reconhecimento por parte do pai.
Ambos têm consciência disso e, cada um a seu modo, chega a dizer: “Quero que
meu pai me ame e que demonstre isso”.

No caso de Antonio, a atitude básica é a submissão. As regras existem para serem
seguidas e é extremamente perigoso não fazê-lo. Sente que depende da aprovação
do outro, portanto vive se adequando. Obedece para sobreviver e para ser amado –
mas nunca se sente suficientemente querido, pois não o é em sua subjetividade.
Inconformado e exasperado se expressa: “E nunca chega o dia de eu nascer!”

Já no caso de Pedro, a atitude básica é a competição. As regras – como todos os
limites – existem para serem transpostas. Nas suas palavras: “A regra me desafia, e
eu a venço, sempre! Tudo para impressionar meu pai, e para que ele me admire”. A
vingança, nesse contexto, manifesta-se na seguinte afirmação: “Você, que não me
desejou, um dia ainda vai se orgulhar de mim e de ser meu pai”.

Tanto a insegurança e submissão em Antonio quanto a arrogância e competição em
Pedro os têm tornado presas dessa cilada, enquanto perseguem ainda o consenti-
mento para existir. Enquanto Antonio não pode superar o pai, porque tem com ele
uma dívida impagável que o aprisiona, Pedro tem que superar o pai, por este não
ter lhe “dado o mínimo”, não tê-lo visto como especial, não ter projetado nele algo
de que pudesse se orgulhar. De onde se depreende, então, a importância do pai na
confirmação do sujeito, na construção de sua identidade, na formação de sua auto-
estima, uma vez que a afeição por parte do pai representa, em primeira instância,
uma antecipação da aceitação de sua pessoa por parte do mundo mais amplo. Meu
argumento é que faltou a ambos assegurá-los de que a afeição do pai não depen-
deria de seus desempenhos. Basicamente, faltou aos pais a ética da alteridade, pre-
sas que são do modelo patriarcal em que se estruturaram. Ao que tudo indica, um
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a busca da individuação 
passa a ser uma luta 

contra o pai

estressado e com fantasias persecutórias recorrentes, principalmente em sonhos
que não pode evitar. Sempre pronto a sentir raiva diante de seus limites, desejaria
controlar tudo. Surpreso e indignado, diz: “Meu inconsciente não está me respei-
tando, não está me obedecendo; eu não quero isso”.

Cabe aqui um comentário emprestado de KAST (1997, p.191) a respeito do Complexo
Paterno positivo e negativo, quando afirma que a ilusão está em “supor que a par-
ticipação que lhe foi negada no nível emocional pudesse ser oferecida no nível do
desempenho”. Aliás, esta é uma opção inconsciente corrente nos dias de hoje, que
aprisiona muitas pessoas que estruturam indefinidamente seu cotidiano num ritmo
extremamente fatigante, baseadas na crença, nem sempre inconsciente de que é
preciso desempenhar muito para obter amor, felicidade e reconhecimento. Este é um
padrão típico de homens e mulheres dominados pelo complexo paterno, onde se
medem resultados pela produtividade e eficácia, e não pela qualidade das relações
que se constrói. Preserva-se internamente a imagem positiva do pai que espera
muito dele e persegue-se uma meta externa para tornar-se digno deste pai.

A ilusão de que fala KAST seria a ilusão que dá suporte à neurose defensiva que aqui
se desenvolve. No caso específico, a participação no nível emocional nem era pro-
priamente negada – já que o filho tinha sempre em conta a predisposição do pai
para se orgulhar dele – mas sentia-a como condicional, o que acabava gerando
sempre a ameaça (ou fantasia) de ser negada. Para Antonio, qualquer pisada em
falso poderia lhe custar o afeto paterno.

Ao longo do processo de análise, Antonio revela com sensibilidade e crítica suas
novas percepções a respeito do pai e de si mesmo, quando diz: “No fundo ele é um
grande vaidoso, gosta de ser melhor em tudo, sua ambição é de poder e para isso
deixou muita coisa que ele gosta de lado”. Pensa um pouco mais e completa: “O pior
é que eu vou pelo mesmo caminho. Quero fazer parte do ‘clubinho’ dele, ser aceito
entre a ‘nata’, entre os melhores”. Reconhecendo-se freqüentemente insatisfeito
com os resultados colhidos no seu dia a dia diante dos esforços adaptativos, expressa:
“Tenho medo de mudar e tudo virar o caos”. Nota-se que ele capta o risco embuti-
do na guinada ética.

Em momentos de contato mais profundo consigo, diante dessa luta que tem sido
conquistar alguma intimidade, revela sua angústia: “Tudo me limita. Onde há cor na
minha vida? Nada tem graça. Não dou uma boa risada com alguém há muito
tempo. Sinto que me escondo de mim mesmo. Nem sei bem qual é o meu desejo”.
Enquanto Antonio evitar qualquer confronto por temer ser arrogante e ingrato com
o pai, não pode se desenvolver eticamente, pois não se sente autorizado à própria
individualidade e autonomia. Sem consentimento para a autenticidade, a busca da
individuação passa a ser uma luta contra o pai!

Vejamos agora o caso de Pedro, 30 anos, que desde cedo sentiu não ter sido dese-
jado pelo pai, tendo com ele um relacionamento ríspido e competitivo desde o iní-
cio. Na adolescência soube que seu pai não teria participado da decisão de ter filho,
o que só veio a confirmar seus sentimentos.

Constituiu-se afetivamente a partir de um intenso vínculo com a mãe que, segundo
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amor e dignidade” (KAST, 1997, p.14). Mas, ainda citando KAST, enquanto não se
ultrapassa o padrão de relação de dominação-sujeição, não pode haver qualquer rela-
ção-do-nós com base na solidariedade e no amor (KAST, 1997, p.191). Completando,
não pode haver alteridade.

À parte a importância do apoio paterno, a tarefa do herói ninguém pode fazê-la
senão o próprio, e não há como ser poupado de riscos e sofrimentos inerentes à con-
quista da autoria dos seus gestos. Mas espera-se que o pai não multiplique as difi-
culdades, como tantas vezes faz, agregando aos inevitáveis desafios os obstáculos
que decorrem das próprias fragilidades paternas, suas inabilidades afetivas e aspectos
mal resolvidos como: insegurança com relação ao seu desempenho como pai, anseio
de poder, narcisismo e – por que não? – até o prazer perverso em submeter.
Identificar a fraqueza do pai e nomeá-la é um passo decisivo para a libertação do
filho, à medida que quebra com idealizações e humaniza o pai de quem se diferencia.
O resgate da auto-estima por parte do filho é o indício de que a ruptura se deu.

Esta conquista heróica é amparada pela atitude ética individual, que proporciona ao
ego, simultânea e paradoxalmente, o gratificante sentimento de autenticidade e o
duro reconhecimento dos próprios limites.

A ENTRADA DO PAI E O NASCIMENTO DO EU
Deixando de lado esses casos, por ora – mesmo sem perdê-los de vista – passamos
a observar a entrada do pai na vida do filho, através de dinamismos básicos que se
fazem presentes desde o momento em que ele se inicia na função de interferir no
vínculo com a mãe, chamando-o para si e para o mundo.

Em termos saudáveis, espera-se que o pai amplie o mundo do filho, proporcionando-
lhe a saída da simbiose. Voltando-se para o mundo externo, o filho descobre o
outro, a começar pelo pai, que se projeta com uma força sobre o eu, ainda incipiente
em sua construção. É na relação com o outro que a construção da identidade segue
se dando num longo processo do qual participam, com peso substancial, a confir-
mação inicial materna e paterna, e, posteriormente, a confirmação advinda do
outro no mundo mais amplo.

Em etapas que se sucedem com alguma ordem, ao mesmo tempo em que se super-
põem e se reciclam rompendo com a linearidade cronológica, observa-se a passagem
das relações caracterizadas pela simbiose para os conhecidos processos de identifi-
cação e diferenciação, sendo estas conquistas tão custosas quanto gratificantes.

Se a confiança básica é fundamental nas primeiras etapas, fornecendo os elemen-
tos primários constituintes da auto-estima, em momentos posteriores, como no
processo de diferenciação, essa confiança terá de ser reconfirmada, no plano do
ego. Essa é a etapa por excelência em que se instala com toda a importância a figu-
ra do pai, tanto em sua função pessoal como arquetípica. Como terceiro, o pai traz
a necessidade definitiva de distinção entre o eu e o outro, donde se desdobra a con-
fiança agora em duas experiências subjetivas, distintas em suas fontes: a confir-
mação paterna, da qual o filho depende para o desenvolvimento psíquico, como
fonte de um alimento novo e diverso da confirmação materna; e a autoconfiança,
que gradativamente vai sendo tecida, em parte com base nessas confirmações

o pai traz a necessidade 
definitiva de distinção 
entre o eu e o outro

07.Pai-Filho por uma Relação  15.10.06  22:33  Page 67

66 - Hermes 11

a busca do próprio 
caminho, sem a benção 

do pai, é prioritária

dos pais se fixou na polaridade Senex e o outro no pólo de Puer, restringindo-lhes
a mobilidade em relação ao próprio crescimento.

Em sua tese, FARIA (2001, pp.76-81) apresenta uma boa descrição das características
do pai identificado com as polaridades Senex e Puer. Olhando para os alusivos pais
dos dois casos aqui apresentados e recriando-os a partir das imagens trazidas pelos
filhos, baseio-me em trechos dessas descrições segundo Faria e as reapresento
entremeadas de alguns comentários meus, de tão bem que se encaixam nas repre-
sentações desses pais.

O pai de Antonio – o ‘pai-Senex’ –, que reprimiu em si a ‘criança’, ou o direito a
vivenciar seus aspectos afetivos mais característicos da infância, também tem difi-
culdade de se relacionar com a ‘criança’ do filho. Idealiza, se orgulha e tem grandes
expectativas em relação ao seu filho, que tem que satisfazer seus desejos narcísicos.
Isso o leva a exercer uma grande pressão sobre o filho, passando-lhe a mensagem
inconsciente de que o seu amor está condicionado à adequação do filho aos pre-
ceitos que o pai valoriza. Esse pai não vê o filho como um indivíduo e também não
se apresenta como tal, de tão inflado que é seu ego. O filho, Antonio, se identifica
com o seu ‘agressor’, idealizando-o e reprimindo em si o lado ‘criança’, tornando-se
ele também um Senex. Inclusive chega a falar algumas vezes que morre de medo
que seu lado infantil apareça, porque “daí seria o caos”.

O pai de Pedro, por sua vez – identificado com Puer –, sempre aventureiro, a se
esquecer dos limites, vê possivelmente no filho o surgimento de um rival que quer
todo o amor da sua companheira. Esse pai estabelece uma relação filial com a esposa,
permite-se ser irresponsável e se omite frente ao seu papel patriarcal, sem, contudo,
transformar este modelo. Ao se afastar de Pedro, cria um ciclo interminável em que a
criança fica presa à mãe, e o pai se torna uma figura ausente. Como a identificação
não é propriamente o que mais caracteriza a relação entre esse pai e esse filho, é o
lado Senex inconsciente do pai (sua sombra) que é projetado no filho, que assim se
torna bastante exigente consigo mesmo, preso a regras e deveres, ajuizado antes do
tempo, não podendo viver seu lado ‘criança’. Soa como se a imaturidade fosse cono-
tada pejorativamente até para os mais jovens, talvez uma assimilação inconsciente da
mensagem emitida pela mãe que teria desqualificado o pai pela sua infantilidade. Por
outro lado, a atitude competitiva com que Pedro desde cedo se relacionou com o
pai parece uma reação à proposta feita pelo próprio pai, já que ele o via como rival
e, portanto, indesejável.

Chega um momento em que, como conclui KAST (1997, p.193), a busca do próprio
caminho, sem a benção do pai, é prioritária para o desenvolvimento. Isto nos faz
pensar na solidão característica da trajetória do herói. A busca da singularidade é o
próprio trabalho heróico: sair do mundo endogâmico das identificações para tornar-
se si mesmo. Só abdicando da necessidade de aprovação paterna, pode abraçar os
próprios sentimentos, projetos e o próprio destino, rumo ao significado de si mesmo.

Por outro lado, não se pode negar a importância de “uma certa solidariedade com
os pais” (KAST, 1997, p.14). Soa como um paradoxo, mas, como diz Kast, “precisa-
mos dos pais dos quais nos desligamos” (KAST, 1997, p.14). Caberia ao pai, nesse
momento, apoiar o desligamento, a diferenciação, sem ameaças com “perda de
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pensamento e de ação. Transgressão é a luta pela sobrevivência do indivíduo como
sujeito. É a tentativa de ser capaz de destruir para construir, romper para criar e ser
capaz de contar consigo para transformar o mundo, atribuindo-lhe sentido.

ALTERIDADE: O LUGAR DO PAI – PARA ALÉM DA FUNÇÃO PATRIARCAL
Há quase um consenso em relação à imagem do pai – da qual a psicanálise foi
porta-voz – concebida na função de apresentar a Lei ao filho. De forma simplificada,
na visão do senso-comum, ao pai é delegada esta árdua tarefa, enquanto para a
mãe ficam reservadas todas as vivências de intimidade que significam prazer e aco-
lhimento. A mãe que é “mole”, o pai que “endurece”. A mãe que só visa o bem estar
imediato do filho, o pai que, visando o futuro, o coloca para sofrer e enfrentar as
responsabilidades da vida.

Esta dura tarefa que o pai de fato cumpre, é também importante e bela. Sim, porque
promove crescimento. O pai, no exercício de sua função arquetípica, apresenta o
filho ao mundo da Lei, ampliando-lhe os horizontes para além do ambiente materno,
e introduz a discriminação como uma habilidade e como um valor – o que, frente
ao estado simbiótico característico da relação dual com a mãe, é uma evolução. Mas
a diretividade característica deste novo padrão de relações (padrão patriarcal) tende
a orientar a consciência do sujeito, que se inicia nessa nova fase, para uma posição
de tal maneira polarizada, que o leva com freqüência à prática de eleger o bem e
eliminar o mal, limitando assim o universo que acabara de ampliar.

O discernimento é um avanço da consciência contra o alastramento da indiferencia-
ção e da inconsciência, acompanhado da valorização da racionalidade, tendo como
importante ferramenta a capacidade de julgamento. Entretanto, a predominância e
supervalorização de tais habilidades recém-adquiridas (desenvolvimento intelectual e
julgamento), quando em detrimento de outras dimensões psíquicas, como o senti-
mento e a intuição, promovem defensivamente o embrutecimento das riquezas
humanas, o recrudescimento do brilho do sujeito e o controle sufocante das emoções.

Mas nem tudo são defesas, pois o pai não se restringe, no exercício da paternidade,
ao desempenho da chamada função patriarcal. Ele é, como já vimos, uma síntese
singular das várias fases pelas quais passou. Se a tarefa do pai se reduzisse à discri-
minação e polarização, e se o nosso processo ali se encerrasse, estaríamos todos
condenados a uma brutal limitação da nossa capacidade para elaboração simbólica.
Portanto, para que contribuam de fato para o desenvolvimento saudável da pessoa,
tais conquistas deverão coexistir em equilíbrio com os outros lados: sentimento,
intuição, incerteza, ambigüidade.

De acordo com esta revisão da idéia de paternidade, cujo foco recai na pessoa integral do
pai e não apenas na dimensão patriarcal de sua função arquetípica, o que esperar
do pai? Que apresente o filho ao mundo, orgulhando-se dele, a priori, independen-
temente da performance que ali venha a se delinear. E que apresente o mundo ao
filho, com suas formas, seus espaços, suas possibilidades e limites.: com suas leis e
normas, que valem para ele e para toda a coletividade, destilando assim, junto com
essas leis, a mensagem de que ele, o filho, está sendo inserido nessa comunidade,
presenteando-o dessa maneira com o sentimento de inclusão e pertencimento. Se
a mãe sempre foi associada à palavra acolhimento, agora vemos o pai propiciando

o que esperar do pai?
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Num primeiro momento,
o respeito às regras é

cego e irrefletido

anteriores, alimentos que continuarão a ser necessários por muito tempo, mas que se
funda na capacidade para se diferenciar do outro – seja ele pai, mãe ou sociedade –
num gesto que inaugura sua experiência de independência psíquica, mesmo que na
condição de semente, lançando desse modo as bases para tudo o que venha a ser
chamado no futuro de autoconfiança, auto-referência e auto-estima.

Este belíssimo momento, que chamamos de nascimento do eu ou nascimento psí-
quico, é o segundo nascimento – desta vez da pessoa e não do bebê, da psique e
não do corpo, a partir do pai e não da mãe, neste caso, também arquetípico e não
só pessoal. Assim como o bebê, o eu vem também sendo gestado por todo esse
período precedente, com a participação de todos esses elementos citados, com
pesos e determinações tão intrincados e surpreendentes quanto a própria determi-
nação cromossômica.

O PAI, A LEI E A TRANSGRESSÃO
Vejamos agora como se dá a vivência do filho ao ser introduzido no mundo da Lei,
desde as primeiras etapas.

Todos sabemos da importância das regras na construção de uma cultura, bem como
na estruturação de uma rede de sociabilidade possível, com convenções que orga-
nizam a vida social e tornam viável a convivência entre os homens. Sabemos que,
para os pequenos, as primeiras regras são “sagradas”, porque representam seus
“superiores” ou “o Grande Bem”. Num primeiro momento, o respeito às regras é cego
e irrefletido, e é bom que seja assim porque revela a confiança que a criança depo-
sita na sabedoria e generosidade daqueles de quem ela depende. Quanta nostalgia
provoca a idéia de se deixar conduzir por alguém maior, que sabe mais, que quer o
nosso bem. É quase a única chance de, reconhecendo-se pequeno e incapaz, mesmo
assim não se desesperar com isso. Esse é o alimento da confiança básica: é quando
não há o que questionar, é só receber.

Entretanto, por mais positiva que seja a experiência de confiar e obedecer, gerando
recursos pessoais para mover-se dentro de uma noção de mundo bem estruturada,
essa postura não pode se prolongar pela vida afora, sob pena da confiança excessiva,
depositada no outro, roubar-lhe a oportunidade de conquistar autoconfiança.

Longo e delicado é o processo através do qual se atinge relativa independência na
definição de sua própria trajetória de vida e personalidade, identificando seus pró-
prios desejos, sentimentos, valores e projetos. Aprender a pensar, a opinar, a se sen-
sibilizar com os problemas ao seu modo decorre de um sutil consentimento para o
desenvolvimento da interioridade, que resulta na oportunidade de, por ensaio e
erro, descobrir por si mesmo sua capacidade para conferir sentido às coisas – em
vez de aprender sempre de fora para dentro.

Isso caminha junto com o desenvolvimento intelectual. A partir daí, a inexistência de
qualquer questionamento ou transgressão é que se torna preocupante. É quando a
obediência, cristalizada como um modo de relação, já não expressa apenas confian-
ça, mas revela o caráter de dependência e submissão da relação, muitas vezes acom-
panhado de medo, aprisionando o menor em seu posto, numa atitude anacrônica
com relação à capacidade já existente para começar a exercitar sua autonomia de
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É para prover e viabilizar este encontro que existe a Lei na sociedade. A Lei rege as
relações dentro da ordem do possível, e não do ideal – daí o filho sentir-se, muitas
vezes, como que impedido pelo pai de realizar seus desejos, castrado em suas ideali-
zações. Os papéis de interventor e censor com que se define freqüentemente o pai
decorrem da visão pequena e ainda limitada daquele que sofre a ação da censura,
decorrem do equívoco de quem não pode ainda ver o horizonte que dá sentido ao
gesto, ficando reduzida assim a função do pai à sua ação e não ao seu propósito.
É como definir o mundo a partir de sua aparência e imediatez, e não a partir de uma
interioridade e finalidade.

Restringir a função patriarcal a esta ação fiscalizadora, controladora e policialesca é
ficar apenas com “os mais negativos subprodutos do arquétipo paterno” (LIMA Fº,
2002, p.18), perdendo de vista seu maior legado que é o de contribuir em grande parte
para o processo de humanização. Nas palavras de LIMA (2002, p.18), “O passaporte
para a alteridade é carimbado com as marcas positivas da função paterna”.
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outra qualidade de acolhimento, distinta e maior que a do berço, que é o sentido
de pertencimento (continência) ao seu grupo social.

E, mais que tudo, espera-se do pai que ele saiba olhar para o filho não como algo
que lhe pertence ou como um prolongamento seu, mas como quem busca as sur-
presas que o filho lhe reserva, já que ele tem seu próprio Self. Partindo do pressu-
posto de que todo filho tende a superar o pai à medida que dele se diferencia, que
o pai então saiba esperar pelo momento certo de ver o filho ‘desobedecer’ ou não
corresponder às suas expectativas. E ainda valorizar – consigo mesmo – este
momento, por significar a conquista da exogamia, através de uma transgressão
criativa e libertadora.

Que saiba, ainda, o pai – de si para consigo – discernir os próprios sentimentos,
desenvolvendo continência às próprias ambigüidades, a fim de permitir-se, a um só
tempo, ficar triste em sua subjetividade quando um filho não realiza suas expectativas,
e, como pai, feliz por colher naquele gesto ousado a autonomia de um novo ser, o
nascimento do filho como pessoa, centrada em seu potencial ético. Exercita-se assim
num duplo acolhimento: do filho através da alteridade e de si mesmo através da
tolerância para com a própria ambivalência afetiva.

É neste conceito de Pai que se assenta sua profunda importância na construção da
interioridade e da ética: o pai que promove as qualidades do outro, que orienta sendo
uma referência, que não se esquiva da função paterna de oferecer a Lei, mas que não
se deixa reduzir, como pessoa, à função patriarcal, já que ele contém em si a expe-
riência, o registro e os ganhos das outras fases pelas quais atravessou – matriarcal e
de alteridade (BYINGTON, 2003). A pessoa que vem construindo sua trajetória de vida
em direção ao processo de individuação, tende a aceitar o filho como “o outro”, a
aceitar o filho que “desobedece”. É o pai que acolhe (como mãe – dinamismo matriar-
cal), orienta (como pai – dinamismo patriarcal), respeita a diferença do outro (como
adulto – dinamismo da alteridade) e assim se oferece ao filho, humanizado.

Do ponto de vista do filho, a Lei mais interessante não é certamente aquela a que
se submete por vir do pai, que é mais forte. Esta também existe e pode até ser, às
vezes, necessária ou mesmo inevitável. Mas a Lei mais interessante é aquela que ins-
pira a confiança do filho, que é sentida por ele como uma regra que veio para e pelo
seu bem, para viabilizar-lhe os desejos e o crescimento. É a Lei que faz sentido,
mesmo que imponha certa disciplina ou exija dele um esforço. É algo como o esforço
promissor do gozo. É a Lei que dialoga com o interior do filho – e que o considera
em seus desejos, necessidades e sentimentos –, mesmo que tenha vindo de fora,
aprendida, assimilada ou herdada, como algo pronto e não tecido por ele.

A Lei é como o leite do pai (embora não tenha sido feito por ele, individualmente, pois
nesse caso seria puro arbítrio, como a lei tirânica). Leite que vem também para saciar
uma fome – não mais corporal, mas uma fome do espírito, de comungar com os
outros homens, de viver em comunidade. Fome que nasce com a perda da simbiose,
da relação dual, que brota do sentimento de vazio a que se foi deixado – o germe da
solidão – quando se descobre um, uno, separado, apartado da mãe, mais por interven-
ção do pai do que como resultado de um processo interno e espontâneo de diferen-
ciação. Fome de encontro, de comunhão com o outro, de pertencer e de participar.

que ele saiba 
olhar para o filho 
não como algo 
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A Arte Consciente do
Movimento “Como-Um”:
Exercícios Cooperativos e
Dança Espontânea

A compreensão da organização do movimento humano nos diz que o

corpo possui uma inteligência própria, que normalmente é limitado

pelos hábitos. Resgatar os movimentos naturais do cotidiano e des-

pertar esta consciência pelo movimento, através de um processo de

aprendizagem simples e natural, leva o indivíduo a expandir suas pos-

sibilidades, bem como apropriar-se dignamente de suas ações, perce-

bendo inclusive sua capacidade de escolha diante da pergunta: como

desejo viver minha vida?
Foto: CPulpolux
<http://www.flickr.com/photos/pulpolux/51782507/>
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A CONSCIÊNCIA PELO MOVIMENTO
Todas nossas ações são governadas pela nossa auto-imagem, que, como diz
Feldenkrais (1977): “é condicionada em graus diferentes por três fatores: heredita-
riedade, educação e auto-educação. O processo de auto-educação nos permite
fazer mudanças significativas no nosso desenvolvimento pessoal e social. É pela
auto-educação que transformamos nossa auto-imagem, através das ações e rea-
ções da experiência cotidiana, tendo atenção ao quanto nos apegamos aos nossos
hábitos como muletas que ao mesmo tempo nos apóiam também nos restringem.
Tal processo de auto-educação acontece através da exploração de exercícios com
movimentos lentos, delicados, prestando o máximo possível de atenção em cada
gesto, e principalmente não fazendo ligações inconscientes entre os gestos.”
Segundo Feldenkrais, é esta a maneira de estabelecer a comunicação fluente entre
cérebro e corpo. Este processo de aprendizado sensoriomotor, embora natural, devido
às dificuldades do cotidiano, fica esquecido, tornando-nos rígidos.

A retomada do movimentarmo-nos fazendo uso dos nossos sentidos: visão, audição,
equilíbrio e tato, nos recoloca em conexão com este aprendizado. O resultado disto
é que podemos encontrar vários caminhos para fazer algo novo. É o resgate da inte-
ligência natural, própria do corpo, que havia ficado aprisionada em nossos hábitos,
confinando-nos em ações e gestos limitados, que comprometem nossa qualidade
de vida, trazendo problemas de saúde de um modo geral. Quantos de nós não estão
por aí com sua mobilidade restringida, cheios de dores e limitações? Apegamo-nos
a hábitos, inicialmente, como resposta protetora contra dificuldades reais, o que
acaba por se fixar no corpo como rigidez. Nós nos acostumamos aos hábitos, per-
mitindo que o processo de envelhecimento se acelere. Desistir destes hábitos nos
torna vulneráveis e provoca o medo de enfrentar o novo, limitando nossas escolhas.

Na medida em que nos exercitamos e vamos percebendo o que estamos fazendo, a
consciência se amplia, desmistificando o medo. Desta forma, esta consciência
ampliada vai melhorando nossa fluência de movimento e qualidade de gesto. Isto
amplia nosso olhar para a vida enriquecendo nossas possibilidades criativas. Desta
forma resgatamos a natureza em nós, ampliando a conexão com nossa sabedoria
orgânica. Este é um trabalho que se retroalimenta constantemente. O processo de
crescimento e transformação começa de dentro para fora. É na escuta interior, com
atenção em nossas sensações e na conscientização e aceitação de nossos limites
que abrimos caminho para o aprimoramento pessoal. Este processo de reconheci-
mento e aceitação refina nossa percepção. É o exercício de nos observarmos, per-
cebendo a dinâmica desta linguagem corporal que nós dá autonomia para o cres-
cimento e aprimoramento.

Somos todos naturalmente capazes de ampliar nosso repertório de movimento, de
estreitar nossa comunicação com nosso organismo, de criar um vínculo mais pro-
fundo com o corpo, de ouvir mais atentamente nossas sensações. O exercício destas
possibilidades gera consciência e ferramentas para revitalizar a espontaneidade de
nossa inteligência biológica. A movimentação de uma parte do corpo reflete no
todo. A reeducação dos movimentos parte desse princípio orgânico de interdepen-
dência. Qualquer movimento já modifica o todo. Esse insight é a chave para nos
libertar dos hábitos, melhorar a saúde e deixar mais fluente a relação com o mundo
à nossa volta.

nos acostumamos
aos hábitos, permitindo
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Este trabalho é resultado de minha experiência de vida pessoal e profissional, onde
dou prioridade ao movimento “como-um”, caminho para integração psicofísica. Sou
apaixonada pela linguagem corporal, movimento e dança. Esta forma de ver o
mundo levou-me a desenvolver os Exercícios Cooperativos que conduzem a uma
Dança Espontânea, como possibilidade de um caminho dinâmico para a tomada de
consciência e soltura do corpo. O corpo humano possui um amplo repertório de
movimentos que vêm dos nossos impulsos interiores, e se expressam através do
gesto numa sintonia com nosso ritmo, sentimentos e intenções. O homem está em
constante movimento e é através do movimento que acontece sua evolução. O
movimento corporal constrói e conta a história do homem. Nosso padrão de movi-
mento, no cotidiano, é o resultado de todas as nossas sensações, percepções, intui-
ções e pensamentos ao longo de nossa história pessoal e coletiva.

O homem se diferencia de outros animais por ter conquistado uma autonomia de
movimentos que lhe dá liberdade de escolha em suas ações. Somos o nosso corpo
e não há processo de transformação que não passe por ele. O corpo é a nossa casa,
nossa realidade mais presente. É através da consciência corporal, com suas noções
de volume, limite (fronteira) e dinâmica, que nos adaptamos ao mundo e adapta-
mos o mundo a nós, organizando-nos e a ele para o nosso crescimento e evolução.
Habitar essa casa com consciência abre a possibilidade de amadurecermos para
melhor explorar a grande contribuição da pluralidade humana. Nosso corpo possui
uma inteligência própria. Isto nos foi dado pelo refinamento da percepção, que nos
fez aprimorar movimentos, estimulados pela necessidade de sobrevivência e pelos
desejos humanos. E é a percepção do movimento, principalmente no cotidiano, que
nos vem dando este aprendizado. Para ampliação desta consciência é de funda-
mental importância o exercitar-se com a percepção do corpo e do aprendizado de
como funciona sua estrutura.

Outro fator importante é a compreensão de que o movimento corporal possui uma
linguagem tão rica e complexa quanto a linguagem verbal. Estas duas linguagens,
embora distintas, enriquecem-se mutuamente. Fomos educados a priorizar a lin-
guagem verbal em detrimento da expressividade do nosso corpo. Perceber a impor-
tância da parceria destas linguagens é um recurso fundamental para que possamos
nos educar, desenvolver nosso potencial e dar mais fluência à nossa comunicação,
vivenciando a unidade corpo-mente-espírito.

No dia a dia, cada vez nos mexemos menos, e em função das facilidades tecnológicas
acabamos por tornar nossos gestos mecanizados, cerceando-os e roubando deles
suas possibilidades de comunicação e expressão. Observar com atenção os gestos
cotidianos é uma alternativa para a reconquista dos movimentos expressivos, de
uma comunicação mais fluente e do prazer de ser dono do próprio corpo. Assim, é
possível o resgate da fluência pessoal, da originalidade e da compreensão dos
mecanismos mentais e motores humanos, tanto em si próprio, como nos outros.
Observar pequenos gestos no cotidiano, tendo o cuidado de respeitar o ritmo pró-
prio, com paciência e afeto, acordando a percepção através do movimento nos pos-
sibilita novas formas de expressão e de possibilidades na construção cotidiana de
uma integração mais plena do indivíduo e conseqüente melhor relação entre os
homens. Isto é presentificar a vida dando melhores condições ao homem, como um
todo, de modificar o mundo à sua volta.

O movimento corporal
constrói e conta a

história do homem.

08.A Arte Consciente do Movimento  15.10.06  22:34  Page 74



Hermes 11 - 77

em conseqüência organizando o todo, construindo o conforto dado pela sensação
de unidade. É desta forma que desamarramos nossos corpos e desembotamos nossa
alma. Não há aprendizado de fora para dentro. O despertar do potencial humano
passa pelo limites do corpo.

JOGOS COMO ARTE DE CONVIVÊNCIA
O Jogo na sua essência é um caminho lúdico de comunicação. É um espaço impor-
tante para que novas possibilidades surjam na construção de uma sociedade mais
justa e solidária. É um instrumento valioso para exercitar a arte da convivência que,
vivenciada através do jogo desenvolve as formas individuais e coletivas de expressão,
comunicação, criatividade e cooperação promovendo assim os relacionamentos
interpessoais. O exercício da convivência é vivenciado primeiramente em nós mesmos.
Este movimento é essencial para em seguida encontrarmos o outro. Quando encon-
tramos o outro, o jogo se amplia rumo a um caminho fluente, de integração e de
conquista de valores éticos. Como diz Bertazzo (2004, p. 35): “... acreditamos que o
autoconhecimento não deve ser conquistado no isolamento, mas na relação com
o mundo e com os nossos semelhantes.”

A DANÇA E O JOGO COOPERATIVO
A vida é, antes de tudo, movimento. Através do movimento nos mostramos de uma
maneira mais íntegra e profunda. É através dos gestos e dos movimentos que se
expressa a linguagem corporal. Em suas relações e dinâmicas, esta linguagem flui
em forma de dança. A dança, através do ritmo, sincroniza a respiração, os movi-
mentos e o espírito de quem dança, e desta forma o indivíduo pode se perceber uno
com seu próprio eu, com o outro e com o mundo exterior. Dançando, o indivíduo
transcende ludicamente a fragmentação – o espelho partido, cujos pedaços repre-
sentam as peças dispersas do todo – e se insere no espírito da cooperação.

A unidade do instinto com a razão, do espírito com o corpo e do sagrado com pro-
fano está presente na dança e, de forma consciente ou não, os indivíduos acabam
impregnados deste jogo harmônico, dos opostos complementares. Os opostos com-
plementares correspondem às estruturas observadas na natureza (dia/noite, inverno/
verão, terra/céu...) Dançando, esta unidade se faz ritualisticamente, influenciando
aquele que dança, tanto em seu imaginário social como espiritual. Dançando, a uni-
dade dentro/fora é vivenciada, pois o homem está inteiramente presente no que faz.
Isto é meditação.

Dançando, o indivíduo exerce uma forma dinâmica de estar, atuar e se reconhecer
no mundo. Encontra o seu próprio jeito de dançar o se abre para se encontrar com
o jeito de dançar dos outros. Esta sincronia se revela numa dança harmônica, sin-
gular e diferenciada – ludicamente rica em movimento e expressão. É na sincronia
dos ritmos de todos que surge a força transformadora. É a coesão da comunidade
superando a ação solitária. É a comunhão do ritmo dos gestos, nascida do grupo,
que anima e estimula a transformação do mundo. Assim, a dança, além de ser um
caminho de integração psicofísica e transcendência, é um canal aberto para a
comunhão espontânea entre os homens; para a vivência da cooperação.

O Jogo é um caminho de crescimento e aprimoramento pessoal e coletivo, pois
desenvolve de maneira dinâmica a percepção de si mesmo e do outro, o olhar crítico,

a dança [...]
é um canal aberto
para a comunhão
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os homens
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Exploremos intencionalmente e com consciência suas formas de movimentar-se, e
nelas encontremos seus limites e os exploremos, testemos, brinquemos com eles,
para que através deles mesmos encontremos novos caminhos de aperfeiçoamento.
Este processo desperta o gosto pela busca prazerosa de novas maneiras de movi-
mentar-se na vida; proporciona a descoberta de maneiras mais gratificantes de
movimentar-se com a sabedoria natural do corpo. O melhor resultado deste método
é aprender a aprender. Aprender a fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes.

A ARTE DO MOVIMENTO
A arte do movimento é um trabalho que nos dá a consciência do que vivemos com o
próprio corpo, levando-nos a mudanças físicas e psíquicas que geram novas formas
de expressão, propondo uma ampliação criativa da fluência de movimentos tanto
consigo mesmo como com os outros.

Rudolf Laban, em seu método “A Arte do Movimento”, identificou que a alienação
nascida dos movimentos mecânicos do cotidiano impostos por papéis sociais cul-
turalmente aprendidos, estava empobrecendo a expressividade gestual do homem.
Compreendeu que a solução viria através da consciência corporal. A modernidade
propôs uma valorização da racionalidade em detrimento do universo sensorial do
corpo. Principalmente nas grandes cidades, devido ao ritmo vertiginoso, ficamos sur-
dos para a linguagem corporal e desconectados da unidade corpo-mente-espírito.
Vivenciar uma movimentação mais completa estimula uma relação mais fluente
entre as pessoas. Através do movimento, desperta a consciência corporal, tanto em
si como no grupo, e assim desenvolve formas individuais e coletivas de criatividade,
expressividade, estimulando uma profunda interação do indivíduo e um relaciona-
mento mais fluente entre os homens.

Laban partiu de princípios universais da ação, movimentação humana e da percep-
ção de suas relações. Como diz Solange Arruda (Arruda, 1988, p.35): “As dinâmicas
do movimento se assemelham às cores básicas da pintura. É possível restringir-se
ou entregar-se aos elementos do movimento. Combinando os 3 elementos do
movimento; energia, tempo e espaço, temos as oito dinâmicas do movimento que
são: deslizar, flutuar, sacudir, esvoaçar, pressionar, socar, torcer, talhar.” Vivenciar
estas dinâmicas explorando-as em suas combinações possíveis amplia o repertório
e a expressividade dos movimentos.

MOVIMENTO – UM CAMINHO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Recuperar a expressividade e criatividade do gesto despertando a essência de cada
um pode acontecer num caminho inovador: Em sua origem motora, o movimento
natural e espontâneo, desvinculado do psíquico ou mental, ajuda a construir a iden-
tidade, pessoal e social. Esta idéia de que os movimentos são definidos pela nossa
personalidade pode ser revista olhando-se pelo outro lado da margem, ou seja: o
movimento como recriador e atualizador, espontaneamente, usando as riquezas das
possibilidades gestuais e a riqueza das intenções internas que motivam os gestos,
pois as partes do corpo que estão em movimento, e a relação entre elas, traduzem
as atitudes internas de quem se move.

O fio condutor deste processo é indubitavelmente a percepção cotidiana do que vive-
mos corporalmente. No exercício desta percepção as sensações vão se organizando e
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deslocarmos. No espaço pessoal podemos nos movimentar dentro das diferentes
direções, eixos, planos, níveis e trajetórias do movimento. É preciso lembrar que o
espaço pessoal tem sua correspondência no espaço pessoal interno. Quando se
amplia as possibilidades no espaço pessoal externo, amplia-se também no interno.

ESPAÇO GERAL
É o espaço onde, além de deslocarmos nosso corpo, compartilhamos também com
os outros. O espaço geral é onde a criatividade compartilhada pode acontecer.

PERCEPÇÃO CORPORAL: O CORPO É COOPERATIVO E SOLIDÁRIO
A percepção de cada parte do corpo nos leva à consciência do todo. O corpo é uma
unidade funcional que nos leva a uma percepção mais integrada de nós mesmos.
Este trabalho corporal tem como foco central o refinamento da percepção para que
o corpo possa ser percebido como um todo e reeducar-se a cada momento. Através
do refinamento da percepção podemos mudar e ampliar as mensagens que o corpo
transmite, libertar-nos de hábitos que nos limitam e aprisionam, e, finalmente,
mudar o corpo e aquele que anima o corpo.O corpo é cooperativo. Quando traba-
lhamos uma parte do corpo, esta parte está trabalhando o todo. A percepção do
movimento corporal desperta nossa consciência cinestésica. Desperta a presença
corporal e o corpo ganha vida. O refinamento da percepção traz renovação que
passa pelo corpo e mexe com a nossa auto-imagem. Sabemos que crescimento não
é um processo linear, mas de experiências antagônicas, e é neste caminho que
acontece nossa transformação e individuação.

Na movimentação do corpo humano percebemos simultaneamente o mundo inte-
rior e exterior de quem se movimenta. Na fluência do movimento esta dinâmica é
fundamental. É na expansão/recolhimento que se constroem as relações intra e
interpessoais. O corpo humano é cooperativo! Vivenciar com consciência o seu fun-
cionamento é um caminho para a experiência da cooperação. A percepção e enten-
dimento do quanto os órgãos e sistemas de nosso corpo atuam cooperativamente
para o bom funcionamento do todo é uma experiência que embasa em muito o des-
pertar para a cooperação.

O ser humano distanciou-se de sua essência cooperativa no processo educativo.
Fazemos parte de uma sociedade que enfatiza a competição e o individualismo e as
escolas e as sociedades atuais refletem essa tendência. Isso gerou inversões de valo-
res e distorções que chegam a beirar o patológico no exercício da convivência (vide
as incongruências que vemos nos sistemas econômico e político). O caminho de
entendimento da Consciência Grupal é o processo da conscientização de que todos
somos parte de um mesmo organismo e cada um de nós contém em si, potencial-
mente o outro. A proposta da cooperação é estimular o encontro dos indivíduos em
direção à consciência grupal, abrindo possibilidades para o exercício da solidarieda-
de, solidariedade aqui entendida como sinônimo de corpo em sua integração com
mente, emoção e espírito. E é no corpo que nasce a possibilidade do gesto solidário
que alimenta a cooperação numa Dança Espontânea. Os Exercícios Cooperativos e
a Dança Espontânea estimulam a reeducação corporal, o desenvolvimento pessoal
e o autoconhecimento em grupo, favorecendo assim, o desenvolvimento da ética
universal, a mesma ética que podemos perceber se observarmos as relações parceiras
que há entre os órgãos de nosso corpo.

A percepção
do movimento corporal
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a criatividade no exercício de convivência. Promove uma atuação mais consciente
no exercício da nossa cidadania. Como, por exemplo, a utilização do círculo como
uma microssociedade onde todos os participantes ficam eqüidistantes de um ponto
chamado centro, que significa a busca de um objetivo comum, inclusão e a demo-
cratização de oportunidades.

O Jogo como exercício de Cooperação e Convivência é um aprimoramento da nossa
experiência. É um processo infinito de aprendizado que tem como foco a autono-
mia e alternomia gerando encontros significativos para que possamos juntos trans-
formar a nossa realidade pessoal e social. Para Brotto (2002, p.95): “Cooperação e
Convivência são princípios do Jogo da Interdependência, no qual tudo e todos
estão envolvidos. Praticar a Convivência e a Cooperação é um exercício para o coti-
diano. Como tal, é necessário que seja aprendido, aperfeiçoado, incluído como uma
experiência interior, compartilhado com o mundo exterior e, então, reaprendido...
num ciclo permanente de ensinagem.” Este ciclo infinito de ensinagem pode ser
nutrido por diferentes abordagens. Neste caso, sustento a idéia de que através do
Jogo e do Esporte, podemos vitalizar a Convivência e a Cooperação de uma forma
simples, complexa, desafiadora, divertida e, fundamentalmente, inclusiva.

Tendo os Jogos Cooperativos como eixo desse processo, destaco dois de seus princi-
pais focos de abordagem: autonomia e alternomia. “Através do Jogo e do Esporte,
a sinergia entre autonomia e alternomia é sintetizada e ganha proporções extraor-
dinariamente educativas e transformadoras” (BROTTO, 2002, p. 95). Através dos Jogos
Cooperativos estamos em constante exercício de evolução e co-evolução, numa jor-
nada de aprendizado formando uma teia transformadora, promovendo crescimento,
evolução e melhorando nossa qualidade de vida pessoal, social e ecológica.

PERCEPÇÃO ESPACIAL
Nosso corpo ocupa um lugar no espaço e todo movimento acontece quando o
corpo, ou algumas partes dele passam de uma posição espacial para outra. Há rela-
ção de criação entre nós e o espaço. Segundo Arruda (1988, p24): “O corpo huma-
no ocupa espaço e é envolvido por ele. O movimento humano é a transferência do
corpo ou de suas partes de uma posição a outra. O espaço é vivo. Ele é meu com-
panheiro de dança. Sinto o espaço me envolver, me achatar, me expandir. Perfuro
o espaço. Me apoio nele. Recolho-me. Percebo suas linhas, planos e seus volumes.
Crio linhas, planos e volumes com o meu corpo. O espaço e eu somos escultores-
dançarinos“ (ARRUDA, 1988, p.24).

Eu danço no espaço e o espaço me dança, na mesma medida que eu o invado e ele
a mim. Não nos referimos ao espaço como noção abstrata, mas o lugar ocupado
pelo corpo, isto é, espaço pessoal; o espaço ao redor do nosso corpo: espaço par-
cial; o espaço onde nosso corpo se movimenta: espaço geral e o espaço social, isto
é, o espaço que dividimos com os outros. Perceber a concretude dos espaços inter-
nos e externos é tomar consciência de que eles são parceiros de todos nós, no exer-
cício do movimento e na criação de cada gesto.

ESPAÇO PESSOAL
O espaço pessoal, também chamado de kinosfera, é o espaço que nos rodeia e é
demarcado fisicamente pelo limite estabelecido pelo movimento corporal sem nos

Há relação de criação
entre nós e o espaço.
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as percepções sensoriais: ouvir, sentir, explorar movimentos, refinando nossos jul-
gamentos mentais nas avaliações e vivências no dia a dia. Esse processo desperta
nossa consciência, resgatando o dom que nos foi dado: a sensibilidade e a fluência
de movimentos, vitalizando nossa vida.

Qualquer movimento, cada gesto realizado com consciência e atenção é a oportuni-
dade de entrarmos em contato com o nosso guia interior (Self) e de resgatar a sabe-
doria natural do nosso corpo. Esse processo gera uma gama de escolhas e nos dá a
possibilidade de selecionar aquela que mais gratifica, estimula o aprimoramento, o
desenvolvimento e crescimento pessoal e a qualidade de nossa vida. Esse processo de
verificar as opções aprimora nossa inteligência criando movimentos prazerosos, nos
tornando mais flexíveis de corpo e alma e reabilita nosso instinto de preservação.

Na medida em que nos libertamos dos gestos automáticos e dos condicionamentos,
podemos resgatar a ousadia que tínhamos enquanto crianças: a necessidade saudá-
vel de experimentar, explorar, correr riscos, enfim, dar valor novamente ao impulso
interno de aprender, criar e recriar; essa ousadia que foi perdida em uma espécie de
“lavagem cerebral” ocorrida durante o processo de educação em que pais, professo-
res e orientadores, mesmo no intuito de nos proteger, acabaram por restringir os
nossos movimentos naturais, sempre nos lembrando que tudo é muito perigoso: cui-
dado, não faça isso, não faça aquilo; não mexa; não corra; você vai se machucar, etc.

Movimentar-se é vida: o movimento do corpo no espaço é o caminho mais fácil de
se observar, sentir e mudar; mais do que qualquer outra forma que expresse a cor-
porificação da vida cotidiana. O movimento do ser humano no espaço é a relação
da comunicação do movimento intencional resultante da escolha consciente e da
inteligência natural para a reorganização eficiente e espontânea de si próprio. A
Dança Espontânea desperta a criatividade vinda do universo interior do ser humano
e desenvolve simultaneamente a capacidade de expressão, estimulando um caminho
mais fluente de comunicação e relacionamento entre os homens.

Este trabalho tem como objetivo resgatar, abrir caminhos e ampliar o livre fluxo da
movimentação. O movimento consciente e o gesto consciente levam ao intelecto
consciente. Assim, abre-se um leque de escolhas que vêm de dentro de suas pró-
prias sensações e movimentos, gerando autonomia, autoconhecimento com discer-
nimento. Como aprimoramento deste trabalho, podemos aperfeiçoar nossa auto-
imagem trabalhando com o efeito do movimento imaginado sobre o movimento
real, ampliando os efeitos do trabalho.

Citando Feldenkrais: “... o efeito do movimento imaginado sobre o movimento real
e o inibir da verbalização do movimento imaginado – tudo isto leva a uma com-
plementação da imagem do corpo. Você será capaz também de transferir a melho-
ra obtida ativamente por um lado do corpo para o outro lado, inativo, que não
toma parte do movimento, por meio de visualização ou pensamento apenas” (FEL-
DENKRAIS, 1977, p.169).

Entendendo que os Exercícios Cooperativos e Dança Espontânea podem vir a atua-
lizar o homem em seu cotidiano, com seu olhar aberto para o momento presente,
a vida presente, finalizo com Drummond:

nos tornando mais
flexíveis [...] reabilita

nosso instinto de
preservação.
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Nas relações interpessoais perdemos esta ética da cooperação espontânea que
ocorre no corpo. Na tentativa de exercermos controle e poder sobre o destino nos
refugiamos num mundo limitado e egoísta, que acaba por sobrecarregar nossos
corpos físico, mental, emocional e espiritual, comprometendo a fluidez de nossas
relações. E acabamos por nos impor o castigo de carregar o mundo nas costas. Este
castigo nasce do engano imaginário de acharmos que podemos realizar tarefas
impossíveis, arcando com tudo sozinhos.

Vale a pena citar o que Hugo Assmann e Jung Mo Sung (2003, p.17): “falam sobre o
que eles chamam de “Síndrome de Atlas”: Era, sem dúvida, bem menos complexo o
campo de referências experienciais da mitologia grega, quando ela inventou os
Titãs. Mesmo assim, foi um salto ético impressionante, pois este mito se refere à
elasticidade da liberdade possível sob a forma de uma revolta de semideuses contra
a arbitrariedade dos deuses definidores do destino. Mas é, sobretudo, a figura de
um dos Titãs, de nome Atlas (de quem herdamos o nome aplicado ao globo terres-
tre e aos planisférios), que revela a consciência aguda dos gregos de que seus mitos
estavam mexendo com vários problemas. Por um lado, o mito alude à crucial res-
ponsabilidade humana, e não de deuses arbitrários, por aquilo que acontece neste
mundo. Mas, por outro lado, fica a impressão de que, sob um certo ponto de vista,
a ousadia era prematura, porque o peso do globo nos ombros de Atlas era aparen-
temente quase insuportável. Mediante o símbolo de um castigo divino mantém-se
a suspeita de que, enquanto persistir a arbitrariedade neste mundo o peso dela se
incorpora de certo modo ao próprio peso da terra.

Também aqui, como em tantos outros mitos, o castigo se refere, antes de tudo, a
uma lição ainda não inteiramente aprendida e não necessariamente a um destino
inarredável. Atlas, como sabemos, foi castigado por Zeus e obrigado a carregar o
mundo às costas. Quem não se lembra de alguma imagem relacionada com esta
figura ereta, com um pé no chão é outro tateante, acabrunhada pelo peso? A relei-
tura deste antigo mito nas circunstâncias de hoje nos obriga a dar um passo além
do dilema entre destino ou liberdade que o mito equaciona”

Concluindo, o objetivo principal e inicial desta pesquisa era investigar e analisar os
Exercícios Cooperativos no desenvolvimento de uma qualidade específica de apren-
dizagem, que é o refinamento da autopercepção. Ou seja, a capacidade de perceber
diferenças sutis, e sua importância para aumentar o repertório gestual, resgatando
movimentos naturais e ativando a inteligência corporal de forma que o indivíduo
reconheça e atue harmonizado com seu ritmo próprio. E mais, se esta recuperação
da expressividade do gesto próprio leva o sujeito a desenvolver a criação de uma
dança espontânea, individual e coletiva.

Verifiquei que os Exercícios Cooperativos resgatam a habilidade do corpo através do
aprendizado sensoriomotor, transformando nossa maneira habitual de movimentar-
se no nosso cotidiano, melhorando nossa qualidade de vida. Esse processo de trans-
formação atua também em um nível mais profundo, estimulando o organismo a
buscar aquilo que lhe proporciona bem estar, conforto e segurança. A proposta
desse processo é dar apoio ao nosso organismo, nossa maneira de funcionar para
improvisar movimentos que sejam mais eficientes e saudáveis para a nossa vida,
acabando com hábitos arraigados. Quanto mais nos exercitamos, mais aprimoramos
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estimulando
o organismo a buscar

aquilo que lhe
proporciona bem estar
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Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.

Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, do tempo presente,

os homens presentes, a vida presente.

Carlos Drummond de Andrade

E concluo que os resultados obtidos com os Exercícios Cooperativos e Dança
Espontânea me fazem crer que as relações humanas podem ser vitalizadas, aproxi-
mando os homens e favorecendo a transformação da sociedade em que vivem.
Movimento é vida, vida é relacionamento, relacionamento em ação. Cada um de
nós é semelhante a todos os seres humanos, onde quer que eles vivam. Nós somos
o mundo e o mundo somos nós, portanto, temos uma tremenda responsabilidade.
Buscando a criança que há em cada um de nós e inspirando-nos em sua forma de
explorar e aprender de si e do mundo, através do processo de tentativa e erro,
vivenciamos o processo de aprendizado sensoriomotor.

relações humanas
podem ser vitalizadas,
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Novas Idéias
em Resiliência

Resiliência é capacidade universal que permite à pessoa, grupo ou

comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos danosos da

adversidade. O comportamento resiliente pode surgir em resposta à

adversidade na forma da manutenção do desenvolvimento normal da

pessoa, apesar da adversidade vivida ou pode promover crescimento

para além do presente nível de funcionamento. Atualmente, a resi-

liência é uma área já definida no estudo do desenvolvimento humano.

Consciência do outro, altruísmo e reverência pela vida são caracterís-

ticas do ser resiliente. Comportamentos resilientes conduzem a resul-

tados positivos para todos. Respeito pelo outro e respeito por si

mesmo são condições determinantes para a resiliência.
Foto: C /nfectedProject
<http://www.flickr.com/photos/sci7071/158305314/>

09.Novas Idéias Em Resiliência  15.10.06  22:35  Page 8509.Novas Idéias Em Resiliência  15.10.06  22:35  Page 84



Hermes 11 - 87

A primeira organização não governamental a considerar a resiliência foi a Fundação
Van Leer, dos Países Baixos, durante um Seminário em Lesotho, em 1991. O BICE –
Bureau International Catholique de L’Enfance, na sua Assembléia Geral em Genebra
(1992) adotou a resiliência como tema de trabalho.

Se as pesquisas pioneiras em resiliência colocaram o foco no indivíduo, posterior-
mente surgiram perspectivas sistêmicas e ecológicas que ampliaram muito a com-
preensão do fenômeno da resiliência, passando essa a ser considerada como um
constructo multidimensional e multideterminado, devendo ser entendida como um
produto de múltiplos níveis sistêmicos ao longo do tempo. O indivíduo e seu
ambiente constituem sistemas de formação mútua, pois a vida mental é uma co-
criação. A mente se estrutura na interação entre os processos neurofisiológicos e as
experiências dos relacionamentos interpessoais. Fatores ambientais têm sido consi-
derados essenciais ao entendimento dos fatores de resiliência. 

A literatura atual sobre resiliência mostra uma preocupação com a precisão dos
conceitos que são usados e mesmo com a linguagem. Ao surgirem os estudos sobre
resiliência, conceitos como risco, vulnerabilidade, estresse, proteção, enfrentamento
e competência passaram a fazer parte dos relatos empíricos dos estudiosos do fenô-
meno da resiliência e precisam ser bem esclarecidos.

FATORES DE RISCO
Yunes e Szymanski (2002) verificaram que o conceito de risco tem suas origens no
campo do comércio em vias marítimas de séculos atrás. Em virtude dos desastres
constantes, os mercadores precisaram estimar o risco de perda de suas mercadorias, o
que desencadeou uma indústria de seguros. Relatam ainda que, quanto à pesquisa
científica, os primeiros estudos foram feitos na área da epidemiologia.

Riscos psicossociais sempre existiram ao longo da história da humanidade e os estu-
dos relativos aos fatores de estresse, como riscos significativos, ganharam muita evi-
dência nos últimos tempos. Os fatores de risco estão relacionados a todos os even-
tos adversos da vida, mas sabe-se que a proporção do risco é extremamente variável
de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo. Rutter (1999) fez uma distinção
entre indicadores de risco e mecanismos de risco, salientando que risco deve ser pen-
sado sempre como um processo e não como uma variável isolada. Os riscos não são
estáticos, pois variam em função das circunstâncias de vida. Os riscos de hoje são
diferentes dos de anos atrás. Vive-se em uma época de alta tecnologia, em uma cul-
tura neo-narcisista, em uma sociedade hedonista, em uma época de um novo tipo
de moral. Vive-se o Hipermodernismo, na denominação de Lipovetsky (2004).
Observa-se a intensificação da tecnologia, do mercado, da individualidade. É uma
cultura do excesso, que faz o elogio da moderação. Reina a urgência, que se impõe
ao importante, a ação imediata impede a reflexão e o acessório é privilegiado às cus-
tas do essencial. Atualmente, queixa-se mais de falta de tempo, que de falta de
dinheiro ou de liberdade. Adultos e crianças vivem sob uma paixão consumista, sob
o desejo de intensificar e acelerar o cotidiano. O desejo do novo é o simulacro da
aventura, de uma aventura onde nem sempre os riscos são conscientizados.

O homem na época hipermoderna é um indivíduo que tem um perfil diferente nas
relações consigo próprio, com o outro, com o mundo e com o tempo. Sua angústia

a proporção do risco é
extremamente variável
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quanto mais feridas,
com mais força

se afirmam no mundo

... não penso na angústia, mas penso na beleza de ainda viver”.
Diário de Anne Frank

Resiliência pode ser definida como “a capacidade humana para enfrentar, vencer e
ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade” (GROTBERG,
2005:15). Resiliência é um potencial humano, presente nos seres humanos em
todas as culturas e em todos os tempos, é parte de um processo evolutivo e pode
ser promovida desde o nascimento. Atualmente a resiliência é uma área já definida
no estudo do desenvolvimento humano. Quase quatro décadas se passaram desde
o surgimento do conceito nas ciências humanas e muitas descobertas e interpreta-
ções relativas à resiliência aconteceram nesses anos.

Hoje, na era de tantas aquisições tecnológicas, da comunicação em tempo real, da
ultrapassagem da barreira das línguas, crianças continuam a passar fome, a conhecer
o sofrimento do abandono, da violência, do abuso, da pobreza crônica. Crianças nas-
cem já vivendo a marginalização e a discriminação por pertencerem a minorias radi-
cais e étnicas. Crianças experimentam dor, desde idades muito precoces, por serem
filhas de pais severamente neuróticos, deprimidos, drogadictos ou delinqüentes.
Crianças vivem altos níveis de estresse, por serem filhos de famílias que viveram
separações litigiosas e traumatizantes, que sofreram severos problemas econômicos.
Crianças se sentem desorientadas, perdidas numa época tão rica de estímulos, mas
tão pobre em ética, princípios e valores. Entretanto, desses grupos emergem crianças
altamente resilientes. São crianças que confrontaram adversidades, que transfor-
maram perdas em desafios, que lutaram e venceram e que se curaram sozinhas.
Parecem ser crianças que, quanto mais feridas, com mais força se afirmam no
mundo e crescem como adultos resilientes.

Araújo (2001) mostrou que a capacidade de resiliência faz como que algumas crian-
ças, que nascem com malformações ou alterações sensoriais importantes ou desor-
ganização no padrão do desenvolvimento do sistema nervoso ou com doenças auto
imunes, evoluam muito melhor que outras crianças com patologia semelhante e cui-
dados iguais. É também a capacidade de resiliência que explica porque algumas pes-
soas, que sofreram muitas adversidades em suas vidas, ao invés de submergirem no
desespero e se tornarem apáticas, deprimidas, revoltadas, agressivas, ao contrário, se
capacitam para superar as adversidades e se convertem em pessoas ainda melhores
e mais saudáveis. É o potencial de resiliência que pode se atualizar nas vivências de
situações de estresse pós-situação traumática, transformando-as em situações de
crescimento pós-traumático. Os fatores de risco, expressos em termos de prejuízos,
podem paradoxalmente criar no indivíduo uma espécie de escudo – sua resiliência.

As primeiras pesquisas em resiliência tiveram como foco a identificação das carac-
terísticas de crianças, que viviam em condições adversas e que eram capazes de
superá-las com êxito e se tornavam mais fortalecidas. Segundo Anthony e Cohler,
foi Redl, em 1969, quem introduziu o conceito de resiliência, no qual incluiu dois
aspectos: a capacidade de resistência a pressões patogênicas e a habilidade de se
recobrar rapidamente de um colapso, retornando para o funcionamento normal, ou
superior ao inicial. No estudo das crianças resilientes foram importantes as contri-
buições de Garmezy (1985); Anthony e Cohler (1987); Rutter (1981, 1983); Werner
e Smith (1982) e Flach (1991). 
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Resiliência é mais
que sobrevivência,

pois significa ganhos

A Resiliência
O “Projeto Internacional sobre Resiliência”, coordenado por Grotberg em 1997, con-
ceituou resiliência como uma capacidade universal, que permite à pessoa, grupo
ou comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos danosos da adversidade.
O comportamento resiliente pode surgir em resposta à adversidade na forma da
manutenção do desenvolvimento normal da pessoa, apesar da adversidade vivida
ou pode promover crescimento para além do presente nível de funcionamento.

Resiliência é mais que sobrevivência, pois significa ganhos com o enfrentamento
ativo e efetivo dos eventos estressantes e acumulativos. Resiliência está ligada à
capacidade de confronto. É também diferente de invulnerabilidade, porque a ênfase
não é colocada apenas em uma dotação biológica, mas implica em uma capacidade
de adaptação flexível e competente sob circunstancias ameaçadoras, destruidoras
ou desfavoráveis.

Do ponto de vista da ação, a resiliência compreende dois elementos: a atitude de
resistir à destruição, isto é, preservar a integridade em circunstancias difíceis; e a
atitude de reagir positivamente, apesar das dificuldades.

Habilidades, características e tributos creditados aos indivíduos considerados com
bom nível de resiliência foram estudados por diversos autores. Job (2000) estudando
testemunhas do Holocausto – e com base em uma revisão da literatura científica
sobre resiliência –, descreveu as seguintes características comuns às pessoas resi-
lientes, classificadas de acordo com quatro padrões:

1) Padrão disposicional – características que o indivíduo tem à sua disposição, os
recursos pessoais que pode fazer uso em qualquer tempo. Divide-se em:

- Atributos físicos, herdados e influenciados pelo meio ambiente. Características de
resiliência: inteligência; maior aptidão escolar; história prévia de boa saúde; boa
aparência física e competência atlética.

- Atributos psicossociais relacionados com o “eu”, a instância psíquica onde se
funda a competência pessoal e o senso de si mesmo. Características de resiliência:
senso de domínio e consciência do próprio valor; auto-estima; autoconfiança, crença
na própria eficiência; autonomia; auto-realizaçao e humor.

2) Padrão relacional – características dos papéis individuais frente aos relaciona-
mentos. São aquelas espelhadas em papéis e relacionamentos que influenciam a
resiliência.

- Aspectos intrínsecos – ter a capacidade de espelhar-se de modo positivo em outra
pessoa e daí derivar bem estar, ter a liberdade de identificar e de se relacionar com
modelos de pais de forma positiva, ter a habilidade de contar com relações pessoais
mais intimas ou com confidentes.

- Aspectos extrínsecos – ter interesses e hobbies múltiplos, ter compromisso constan-
te com educação, trabalho e atividades sociais, suporte social, interações positivas
com a família, amigos e outros companheiros.
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existencial tem outras roupagens; a agitação, a voracidade, a insatisfação, o estresse
e a tensão estão entre os mecanismos dos riscos psicossociais sob os quais ele vive.
Assim, atualmente o estresse é um aspecto inevitável da condição humana. Além do
nível de estresse elevado por viver nos dias de hoje, condições como doença crônica,
doença crônica dos pais, conjugue ou filhos, morte de familiares, litígio, separação,
abuso, violência, discriminação, exclusão social, dependência de drogas e desem-
prego podem determinar elevação importante nos níveis de estresse. 

Entretanto, diante de uma situação estressante, as pessoas têm diferentes reações.
Como mostraram Lazarus e Folkman, 1984, é o enfrentamento que faz a diferença nas
conseqüências do estresse. Nos últimos anos, vêm sendo levantadas questões a respeito
da relação entre o fenômeno da resiliência e o enfrentamento ou coping frente a situa-
ções de estresse. Um enfrentamento bem sucedido seria uma resposta resiliente? 

FATORES DE PROTEÇÃO
Fatores de proteção foram confundidos com fatores de resiliência em muitos dos
estudos pioneiros sobre resiliência. Atualmente percebe-se a busca de uma precisão
terminológica maior. A consideração dos fatores de resiliência que enfrentam o risco
foi substituída pela consideração dos fatores de proteção ao risco. Segundo Grotberg
(2005) os fatores de proteção que funcionam para neutralizar o risco são identifica-
dos como imunidade ao perigo. Um indivíduo suficientemente protegido em uma
determinada situação seria imune ao risco e não necessitaria desenvolver resiliência.

Rutter (1983) definiu fatores de proteção como influências que modificam, melho-
ram ou alteram respostas pessoais a determinados riscos de desadaptação. O autor
descreveu quatro principais mecanismos de proteção:

1) redução do impacto dos riscos;
2) redução das reações negativas em cadeia que seguem a exposição da pessoa ao risco;
3) estabelecimento e manutenção da auto-estima e da auto-eficácia, mediante a
existência de relações de apego seguras e incondicionais e o sucesso no cumpri-
mento das tarefas da vida;
4) criação de oportunidades para que se possa transformar uma trajetória de risco
em um caminho com possibilidade de um final feliz.

Surgiram, na última década, trabalhos que dão significativa importância à competência
social, como fator promotor de um desenvolvimento adequado e, portanto, como
fator de proteção. Dentre esses trabalhos, salientam-se os de Hunter (1998) os de
Luthar e Cicchetti (2000) e os de Sandler (2001) mostrando que o efeito das adversi-
dades e os fatores de proteção têm mecanismos comuns. Tais mecanismos estão rela-
cionados às necessidades e às competências do indivíduo. Uma condição adversa é uma
relação entre o indivíduo e o ambiente, que ameaça a satisfação das necessidades
básicas e a aquisição das competências para desenvolver papéis sociais de valor. O
bem-estar e o crescimento são decorrentes de um processo de desenvolvimento, onde
existiu um entendimento e um atendimento às necessidades básicas de nutrição, pro-
teção, segurança, valorização e amor, desde idades muito precoces, favorecendo a
possibilidade de aproveitar os recursos do ambiente, para treinar as competências
necessárias em cada fase da vida. O inverso, estresse elevado e distúrbio, decorrem do
não atendimento a estas necessidades básicas e da não aquisição de habilidades.

é o enfrentamento
que faz a diferença
nas conseqüência

do estresse.
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desenvolvendo atitudes e motivações sociais. Inclui também comunicação, que é a
habilidade de trocar mensagens, informações, idéias e opiniões, com o intuito de
um relacionamento proveitoso para si e para o outro. Adaptação é outra habilida-
de englobada, entendida como a habilidade para ajustar-se com flexibilidade ao
meio, buscando ser querido e respeitado pelos outros, inserindo-se nos seus grupos
de referência.

- Habilidade para resolver problemas – definida como a capacidade para imple-
mentar soluções eficientes na resolução de conflitos.

Reivich e Shatté (2002) descreveram sete fatores para ultrapassar com êxito e ganhos
os inevitáveis obstáculos que fazem parte da vida, enfatizando o lado profissional:

1) Regulação das emoções – capacidade de permanecer calmo sob pressão, o
que influencia a sociabilidade, o sucesso no trabalho e a manutenção da saúde.
A expressão das emoções é saudável, sejam elas positivas ou negativas, pois é cons-
trutiva e contagiante. A ansiedade, a tristeza e a raiva precisam ser trabalhadas para
que se garanta sua elaboração e controle, com o objetivo de conseguir um enfren-
tamento eficiente aos problemas e às adversidades.

2) Controle dos impulsos – controle dos impulsos e a regulação das emoções são
inter-relacionados. Entreter impulsos significa tolerar a tensão interna, para que se
consiga adiar a satisfação da necessidade, buscando melhor elaboração interna e
melhor planejamento da ação. 

3) Otimismo – otimismo é esperança no futuro, crença nas boas intenções alheias.
Implica na crença de possuir habilidades para enfrentar as adversidades que inevi-
tavelmente ocorrerão no futuro. Não se trata de otimismo irrealista. Otimismo e
auto-eficácia estão relacionados.

4) Análise causal – habilidade para identificar as causas dos problemas. Isto evitará
a repetição dos mesmos erros. Ser capaz de assumir a responsabilidade pelas ações,
inclusive pelos erros.

5) Empatia – capacidade para inferir os estados emocionais alheios, para decodificar
os sinais da comunicação humana. Aprimorar os recursos da intersubjetividade,
entendida como a capacidade psicológica inata para reconhecer e comunicar-se
com os estados psicológicos de outros indivíduos.

6) Auto-eficácia – ligada à sensação de ser eficiente no mundo. Representa a
crença de que se é capaz de resolver os problemas que surgem com sucesso. A auto-
imagem, a auto-estima, a auto-apreciação e a noção da própria competência estão
na base da identidade da pessoa.

7) Exposição – relacionada à capacidade de auto-afirmação. As dificuldades de se
expor, em geral, decorrem de superestimar a possibilidade de fracasso, do medo de
conseqüências antecipadas como catastróficas e do medo do ridículo. Muitas vezes
é necessário que se confronte com o fato de que não se é bom o suficiente, mas
isto não pode justificar, a priori, a fuga à exposição.
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3) Padrão situacional – características que se manifestam nas diversas situações
comuns ou frente a estressores e que aparecem como: habilidade para avaliações
cognitivas; habilidade para a resolução dos problemas; habilidade para julgar e agir,
ciente das expectativas e das conseqüências da ação; consciência do que pode ou
não ser levado a cabo; capacidade de adequadamente limitar os objetivos; perceber
as mudanças no mundo; aprender com a prática; refletir sobre as situações, apre-
sentar flexibilidade, perseverança, engenhosidade; apresentar autocontrole, senso
de curiosidade, exploração da natureza , criatividade.

4) Padrão de crenças pessoais, filosóficas e religiosas – consiste na crença de que
o auto-conhecimento, a reflexão sobre si e sobre a natureza dos fatos que ocorrem
consigo são plenos de significados pessoais, que motivam o existir, sendo exemplo:
convicção de que o futuro será melhor, percepção dos fatos ocorridos como experiên-
cias ricas em sentido pessoal; crença de que a vida tem sentido, valor e propósito;
crença de que cada pessoa tem um caminho, pessoal e único.

Sauaia, 2003, ao discutir o valor de uma psicoterapia junguiana para crianças víti-
mas de violência, sob o paradigma da resiliência e sob a perspectiva da psicosso-
mática, ampliando as categorias propostas por Hunter (1998) criou duas categorias
para englobar as diferentes habilidades de resiliência:

1) Percepção de si, avaliada através de:

- Autonomia – que é referida a um senso de independência, particularmente frente
a si mesmo. Inclui: auto-estima positiva, entendida como atribuição de valores
positivos si mesmo, sabendo-se que a auto-estima pode ser positiva ou negativa, na
dependência das experiências e dos vínculos estabelecidos durante a vida; auto-efi-
cácia, que é a habilidade para atender às demandas que gerem resultados positivos
na construção da própria identidade e autocontrole, entendido como a habilidade
para agir independentemente e exercer certo controle sobre o ambiente.

- Senso de objetivo e futuro – proposta como habilidade para ter expectativa positiva
quanto ao futuro. Inclui: aspirações e expectativas positivas, compreendidas como a
idéia de que as coisas possam funcionar de acordo com o esperado e motivação para
alcançar metas, que é o sentir-se estimulado para agir em função de um objetivo.

- Habilidade cognitiva – que envolve o pensar reflexivo e flexível, necessário para
implementar soluções alternativas diante de problemas.

- Percepção corporal – envolvendo a percepção da imagem corporal e do esquema
corporal como aspectos interligados no processo de construção da identidade.

2) Percepção do outro, avaliada através de:

- Competência social – definida como o conjunto de condutas sociais que levam a
criança a se encontrar e se manter próxima de pessoas que possam lhe facilitar o
crescimento. Inclui empatia, definida como a capacidade para levar em consideração
o outro, seus motivos e necessidades. É no campo dos relacionamentos que a criança
se diferencia do outro, reage a seu semelhante de maneira cognitiva e emocional,
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“Venho em primeiro lugar, em segundo e em terceiro. Depois disto, ninguém. Em
seguida, ainda eu e depois todos os outros” – Ena Weiss, sobrevivente em Auschwitz
(apud Job, 2000).

É um discurso centrado no eu, onde possivelmente a autonomia, acrescida à auto-
afirmação, ao autocontrole, à inteligência, à iniciativa e à astúcia determinava a
preservação da vida.

Utilizado como um dos mitos de resiliência, o mito de Sísifo mostra que a obstina-
ção à vida é mais forte que o próprio destino. Sísifo, rei de Corinto, não quis deixar
de permanecer aquecido sob o sol e não admitiu retornar ao mundo de Hades e con-
seguiu por duas vezes se livrar da morte. Para isso, recorreu à astúcia e a mentira.
Na primeira vez, enleou Tânatos de tal forma a conseguir encadeá-lo, e na segunda
enganou Hades, propositalmente chegando ao mundo dos mortos sem ser um eidolon,
isto é, sem o revestimento habitual dos mortos.

Atualmente, discute-se ética em resiliência. A literatura dos primeiros estudos nas
ciências humanas sobre resiliência salientava a astúcia como fator importante para
um comportamento resiliente. Porém, atualmente, quando se considera a resiliência
como processo, pode acreditar que para um processo de vida resiliente, a astúcia, o
logro, a esperteza e a mentira não possam ser admitidos, pois tal processo não se
manteria em longo prazo. Comportamentos resilientes conduzem a resultados posi-
tivos para todos. Enfrentar uma adversidade não pode prejudicar outras pessoas.
Ética, respeito pelo outro e respeito por si mesmo, condições recíprocas, são deter-
minantes para um crescimento resiliente.

Existem pessoas que ultrapassam e continuam a saltar por sobre os altos riscos e
adversidades que enfrentam, pessoas que nunca deixam de ter esperança, que se
agarram a seus ideais, muitas vezes, adquirindo uma filosofia de vida ou perspectiva
religiosa e que, na interação com seus semelhantes, conseguem se desenvolver
como seres resilientes.

CONCLUSÃO: IMAGENS DE RESILIÊNCIA
O herói é um símbolo e força marcante sob a capacidade de resiliência. Não é coin-
cidência a permanência de inúmeros mitos de heróis em todas as mitologias anti-
gas e modernas. As atitudes heróicas: coragem, força de afirmação, vontade, capa-
cidade de luta, perseverança, obstinação etc., atravessam as tradições e se perpe-
tuam nas gerações.

Além da constelação do herói, pode ser necessário, também, um símbolo que carregue
a antecipação de futuros desenvolvimentos em se tratando de resiliência. A futuridade e
a criatividade são traços essenciais do motivo criança. Para Jung, 1949, a criança eterna
no homem é um símbolo que une opostos, é um mediador, portador de cura, ou seja,
aquilo que torna o homem íntegro, hígido. Representa a mais forte e a mais inelutável
necessidade em cada ser, a necessidade para realizar-se a si mesmo.

Como uma alegoria a esse aspecto da resiliência, que se relaciona ao novo, à pros-
pecção, à futuridade e à criatividade, pode citar um mitologema. Agostinho da Silva,
(apud Florido, 1957) se referiu ao mito lusitano do Espírito Santo, atribuindo-lhe o

a obstinação à vida
é mais forte que o

próprio destino
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A resiliência encontra
suas raízes no processo

do desenvolvimento

Pertence a essas autoras um questionário que avalia o quociente de resiliência frente
a cada um dos sete fatores. Isto permite à pessoa – ao saber quais são suas áreas
de maior fragilidade – investir em um aprimoramento pessoal. Esse questionário foi
traduzido para o português e validado por Barbosa (2006).

Grotberg (2005) relatou o crescente interesse em considerar resiliência como pro-
cesso e não como uma simples resposta à adversidade. É um processo que incorpora
diferentes aspectos:

a) promoção de fatores resilientes;
b) compromisso com o comportamento resiliente, isto é, identificação da adversi-
dade e seleção do tipo e do nível de resposta adequada;
c) avaliação dos resultados de resiliência, isto é aprendizado com a experiência, esti-
mativa do impacto sobre os outros e reconhecimento do incremento da sensação
de bem estar e melhoria na qualidade de vida.

A resiliência encontra suas raízes no processo do desenvolvimento humano. Uma
boa auto-estima é o alicerce fundamental para que o processo de resiliência se ins-
tale. Sabe-se que a auto-estima não é inata. Ela é adquirida e se desenvolve na
inter-relação com os outros significativos na vida do indivíduo. No início da vida, a
condição para uma boa auto-apreciação é o sentir-se amado, reassegurado pelo
olhar valorizador dos seus cuidadores. Na primeira infância, além de se sentir
amado, a eficiência das habilidades motoras e o prazer advindo do uso eficiente do
corpo no espaço colorem positivamente a noção de si mesmo. Na segunda infância,
além dos requisitos anteriores, soma-se a necessidade do êxito escolar, sentir que se
é competente na escola, sem grandes esforços. Na adolescência, o sucesso social
passa a ser a condição mais essencial para uma boa auto-estima. Na vida adulta, a
auto-estima só se mantém valorizada caso haja o êxito profissional aliado ao êxito
nas relações amorosas. Ganho de competências e consciência dessas competências
aliados à habilidade para realizar trocas amorosas nutridoras, que trazem a sensação
de ser amado, garantem uma boa auto-apreciação ao longo da vida adulta. 

Uma auto-estima valorizada pode ser considerada a base para que o processo de
resiliência não apenas se instale, mas se mantenha ao longo da vida. O amor a si
mesmo dá fé na vida, dá força e suporte para viver com significado, para agarrar-se
aos próprios sonhos, lutar e ganhar das adversidades. Permite que o indivíduo tenha
esperança na bondade dos outros, na bondade do destino e permaneça otimista em
relação à sua possibilidade de enfrentamento das situações difíceis que certamente
virão. O amor a si próprio deve, também, trazer o compromisso com a reflexão,
noção de princípios e valores.

ÉTICA E RESILIÊNCIA
A vontade muito forte de viver pode fazer com que a pessoa procure se proteger
acima de tudo. Job (2000) na lista que elaborou a respeito das características dos
sobreviventes do Holocausto, entrevistados no Lar Golda Meir em São Paulo, verifi-
cou que, ao lado de esperança, saúde, crença, fé, sentido de vida, suporte social,
humor, autodeterminação e sorte, a esperteza era sempre referida. O autor verifi-
cou que também na literatura especializada, ao lado da inteligência, a esperteza e
a astúcia eram descritas.
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valor de um símbolo atemporal e transcendente. As festas do Divino Espírito Santo
ou do Império do Espírito Santo, celebrando o Pentecostes, simbolicamente anun-
ciavam o advento da Terceira Idade do mundo. Elas teriam sido institucionalizadas
pela Rainha Isabel e pelo Rei D. Dinis, em Alenquer, Portugal, em 1323. A principal
cerimônia consistia na coroação com três coroas – uma imperial e duas reais – do
Menino imperador, e dos dois reis: um idoso, o Pai; e um jovem, o Filho. Mestre
Agostinho da Silva vê, no Culto do Espírito Santo, mais do que uma festa religiosa,
acreditando que seu ritual aparentemente ingênuo mostra o indício de uma idade
que se avizinha, onde a “Criança”, ao ser nomeada ”Imperador do Mundo”, faz lembrar
aquele estado primordial que tem de ser alcançado: o nascer de novo. Na maioria das
tradições religiosas há a idéia de uma infância de futuro, que corresponde a um
estágio final de regeneração. O Pai do Velho Testamento é o que reina, é o ordena-
dor. O Filho, mais que a figura do sacrifício, é o consolador dos homens, o miseri-
cordioso, e é a outra face. O Espírito Santo é a alegria, a libertação do homem, o
possuidor do imprevisível e é, verdadeiramente, o criador.

O culto popular do Espírito Santo contém as linhas de força do Novo Evangelho: a
criança, imperador do mundo, a aliança do paganismo com o cristianismo, expressa
na alegria de viver, manifestada nas folias e nas danças, o ideal de caridade, revelado
na distribuição do bodo aos pobres e a liberdade, simbolizada pela pomba e pela
libertação dos presos. Todos esses valores se reúnem no princípio fundamental de
que o homem deve ser, cada vez mais, ele próprio, pela comunhão profunda do ser.
“Pois só há uma lei, diz Agostinho da Silva, “ser-se o que se é”, ou, na dúvida, “ser-se
o que se vai sendo”. Para cumpri-la, fortalecer-se por dentro e ir afastando – com
jeito ou com força – todos os obstáculos que se levantam” (carta de 14.3.84)

Restaurar a criança interior, que foi coroada imperador, pode ser o primeiro passo
para a formação do império que está sempre no espírito dos homens, o império da
liberdade interna.

O arquétipo do herói é a força propulsora sob a capacidade de resiliência. É neces-
sária uma força heróica para sobrepor-se à adversidade e para aprender e crescer
com ela. O arquétipo da criança constela a possibilidade de sempre nascer de novo
e é, como diz Jung (1946) a prerrogativa divina no indivíduo. A jornada em busca
da criança interior é uma jornada do herói. Tornar-se uma pessoa que funciona ple-
namente é uma incumbência heróica.

Na postura resiliente frente ao mundo e frente a si mesmo é preciso que se tenha
um espírito que acredite, uma mente que imagine e um corpo que viva a ação cria-
tiva. É importante também que se tenha um psicopompo que dê suporte e guia para
o desenvolvimento e se, possível, um mito para viver.

O arquétipo do herói
é a força propulsora
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Os mitos representam e descrevem padrões arquetípicos que podem

explicar a natureza da psique, portanto seu estudo é de interesse dos

estudiosos da psicologia analítica. Os temas mitológicos estão no núcleo

arquetípico dos complexos, fazendo parte da rede dos arquétipos da

psique objetiva. Os mitos dos orixás presentes da cultura do povo iorubá

chegaram ao Brasil através dos escravos e são a base das religiões afro-

brasileiras como o candomblé. Torna-se importante seu estudo, tendo

em vista que o povo brasileiro tem na sua formação a cultura africana.

O feminino é representado nestes mitos através dos orixás femininos, as

iabás. Os mitos de cada orixá têm determinadas características femini-

nas que se refletem no comportamento da mulher. Neste artigo, tenta-

se estabelecer uma relação entre a mitologia dos orixás femininos e as

características psicológicas que possam existir na mulher brasileira.
Estátua de Iemanjá
Foto: CClaudio Drews
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A psicologia do homem, portanto, é determinada por vários graus de predominância
de Yang – ou princípio masculino – e por um princípio feminino recessivo. Já a da
mulher, por uma manifestação do Yin – ou princípio feminino – e uma recessividade
do Yang. Esses princípios ou conceitos abrangentes de Yang e Yin estão contidos nas
formas estruturais arquetípicas, constituindo modos básicos típicos que serão
expressos no mundo pelas representações sociais do feminino e do masculino.
(Whitmont, 1995)

O universo social feminino passou por grandes e transformadoras mudanças durante
o século XX, acompanhando a trajetória de desenvolvimento do mundo. O modelo
feminino passou da dona-de-casa exemplar, mãe dedicada e esposa fiel, para a
mulher dinâmica, intelectual, profissional, bem vestida e maquiada dos dias atuais,
sempre pronta para qualquer evento. Perdida nos meandros de várias exigências
externas, a mulher pode sentir-se incompleta, percebendo que não existe plenitude
em sua condição de feminilidade, pois deixa de considerar outros aspectos também
importantes de sua estrutura psíquica. Em face da constante presença dos estereó-
tipos femininos, sua imagem fica aprisionada em padrões de comportamento que
excluem outras possibilidades de vivências. Assim, o feminino pode ser representado
e marcado por sinais redutores de sua condição, cuja figura feminina corre o risco
de ser transformada num ser humano esvaziado e distante de si mesmo.

Em seus estudos sobre a individuação na mulher, Toni Wolff aponta quatro formas
de estruturas psíquicas correspondentes à sua natureza própria, emanadas na
medida em que essa mulher é mais ou menos consciente de seu processo de desen-
volvimento. São formas encontradas na historia da cultura, provavelmente estruturas
arquetípicas, que também correspondem à anima do homem: a mãe, a hetaira, a
amazona e a medium. (WHITMONT, 1995).

Na mitologia dos povos encontram-se outros modelos de feminino, representado
em diferentes dimensões e experiências. As deusas da mitologia grega, Demeter,
Perséfone, Hera, Afrodite, Ártemis, Atena e Héstia são modelos de desenvolvimento
psíquico ou modos de estar no mundo. (Bolen, 1990). Tendo em vista o fato de que
os negros fazem parte da formação e diversidade do povo brasileiro, o tema que
versa sobre a mitologia dos orixás merece um estudo atento por parte dos pesqui-
sadores, tanto quanto dedicam-se aos estudos de outras mitologias. 

Refletindo acerca dessas questões e justapondo-as com os conceitos junguianos,
não existiriam matrizes culturais de origem africana na psique objetiva do brasileiro?
Não estariam imersos no inconsciente coletivo os deuses e deusas africanas, os orixás,
seus mitos e histórias? 

A relação entre os tipos psicológicos formulados por Jung e a mitologia dos orixás
pode ser encontrada na obra de Zacharias (1998). Mostra ainda os modelos arque-
típicos contidos nos mitos e como essas imagens podem aparecer na psique do
homem. Na mitologia dos orixás, que guarda o saber ancestral dos povos de origem
ioruba, trazido pelas religiões africanas, a mulher está representada pelas iabás, os
orixás femininos. Sua gênese e histórias estão contadas nos mitos que os escra-
vos vindos da África para cá transmitiram oralmente. No Brasil, os mitos foram re-
significados e fundamentam as práticas religiosas do candomblé. (Prandi, 1991)

No Brasil, os mitos
foram re-significados
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Para a psicologia analítica, o estudo da mitologia dos povos pode contribuir para
um maior entendimento dos processos inconscientes da psique humana e, portanto,
para uma compreensão mais ampla do comportamento do ser humano. Os mitos são
processos inconscientes de um determinado grupo humano ou racial, projetados no
mundo externo – em que os elementos pessoais foram eliminados – e permanecem
os temas gerais, que são comuns a todos os indivíduos. Os mitos não representam
apenas histórias de conteúdo religioso ou explicações para fenômenos da natureza,
mas descrições de padrões que explicam a natureza da psique.

Os temas mitológicos encontram-se nos núcleos arquetípicos dos complexos. A
transformação dos complexos destrutivos e perturbadores em construtivos torna-se
possível quando esses núcleos arquetípicos são atingidos e caminha-se da dimensão
pessoal para a dimensão universal. Portanto, arquétipo é o elemento central do
complexo e que consiste de um padrão humano universal do inconsciente coletivo
ou da pisque objetiva, que pode ser entendida como a totalidade da psique, que
gera conceitos e símbolos imagéticos autônomos. Os arquétipos podem ser consi-
derados correspondentes aos instintos por sua tendência pré-formada para modos
típicos de reação. Eles são expressos no seu aspecto formal – fantasias e imagens
oníricas – e no aspecto dinâmico – atitudes emocionais e respostas de ação.
(Whitmont, 1995)

O arquétipo masculino-feminino é uma das formas vivenciais do conflito das pola-
ridades que, para Jung, foi relacionado ao conceito de Logos-Eros. Neste caso, Eros
é caracterizado no consciente da mulher por sua qualidade conectiva e, Logos, pela
discriminação e cognição. O masculino-feminino pode também ser expresso pelos
conceitos Yang e Yin, que se referem não apenas como características de masculi-
nidade ou feminilidade do homem e da mulher, mas como princípios gerais ou ima-
gens simbólicas das energias que costumamos chamar de masculinas ou femininas. 

O principio Yang é representado como arquétipo que contém o elemento criativo,
simbolizando a energia nos seus aspectos impulsivos de força, agressividade, rebe-
lião e impulsividade. Tem características de calor, estímulo, luz, divisor fálico como a
espada e poder de penetração. Tem força centrífuga e move-se de fora para dentro.
O principio Yin é representado como receptivo, dócil, retraído, frio, úmido, escuro,
concreto, envolvente, continente, doador de forma, que dá luz aos impulsos e
anseios de sexualidade. É negativo, indiferenciado e coletivo. Por positivo entende-se
a energia assertiva e iniciadora. Por negativo, energia receptiva ou passiva.

O Yang manifesta-se no consciente no homem e nos traços inconscientes da
mulher, e o Yin age na orientação consciente feminina e na anima do homem.

“O interesse pela psicologia dos primitivos, pelo folclore,
mitologia e história comparada das religiões abre nossos

olhos para os horizontes amplos da psique humana e, além
disso, fornece aquela ajuda indispensável que

precisamos para compreender os processos inconscientes.”
(JUNG – na Introdução do livro

“Mistérios da mulher” – M. Esther Harding)

Os arquétipos
podem ser considerados

correspondentes
aos instintos
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Iemanjá viveu no espírito da amorosa ama de leite africana que acolhia o filho
branco alheio e retorna, atualmente, nas mulheres brasileiras que dela herdaram a
facilidade em “adotar” as pessoas necessitadas de um lar. São as mães de famílias
numerosas, constituídas por sobrinhos, primos, enteados, noras e genros. Iemanjá
está presente nas mães que reúnem a família em torno da mesa do almoço de
domingo, quando as pessoas compartilham não apenas a refeição, mas também as
histórias de vida, o dia-a-dia e as dificuldades de cada um. Iemanjá mora no resgate
da história familiar, de suas origens e raízes, quando são feitas pelos seus descen-
dentes, e no respeito que se tem para com os que viveram muito e deixaram sua
marca naqueles que aqui estão. Essa grande mãe dá ao brasileiro uma alma aco-
lhedora, fazendo dele um povo generoso. E, do Brasil, um país que recebe pessoas
de nações diferentes e os trata como filhos de uma mesma família. 

EUÁ
Riró!
Iyewá, ou Euá, é a dona do rio e da lagoa Iyewá situada na Nigéria. É também Ye
Wá, a mãe do segredo, senhora do silêncio. Considerada em alguns mitos filha de
Oxalá – Obatalá – e Odudua, e em outros, filha de Nanã, babá anciã e irmã ou esposa
de Oxumaré, o arco-íris que brilha no céu depois da chuva. Oxalá e Odudua são res-
pectivamente o Orum – espaço sagrado, o céu – e o Aiê – a terra –, as duas meta-
des da cabaça que juntas formavam o mundo. Como filha de Obatalá e Odudua, Euá
separa e faz a distinção entre o céu e a terra, entre o claro e o escuro, entre as pola-
ridades. Como senhora da percepção, estabelece a diferença entre o masculino e o
feminino, o que a faz dona do saber dos dois mundos, responsável pela percepção da
passagem de um para outro estado. Ao mesmo tempo suaviza as passagens e men-
sagens com toques poéticos impedindo que a consciência – aiê – entre em choque,
em contato com o mundo paralelo do Orum, ao qual pertence a inconsciência, o
mundo dos sonhos. Isso a torna dona dos sonhos humanos. Em alguns mitos ela
mora no cemitério, guardando o solo onde os mortos descansam. Em outros, mora
na fontes e nascentes dos rios de água limpa. Transformou-se em fonte de água
para dar de beber aos filhos que estavam morrendo de sede. É ainda nevoeiro, água
condensada que, transformada em nuvem, produz a chuva. É a senhora da trans-
formação, da magia, do encanto, dos mistérios, da sofisticação. É caçadora e prote-
tora da caça. Senhora dos venenos e das poções e protetora contra doenças infecto-
contagiosas e picadas de serpente. (Martins, 2001)

Euá age sobre o espírito humano, levando-o à percepção do belo, uma vez protetora
das artes em geral e dos artistas. Em noites de lua cheia, Euá repousa nas raízes da
árvore sagrada Iroco, onde fica horas a contemplar sua luz prateada e a apreciar o
silêncio da noite. Ninguém ousa interromper a contemplação de Euá! Senhora dos
sonhos, da fantasia e da esperança, é responsável pelo transe nos cultos. Governa o
sono dos mortais, a quem concede sonhos alegres ou pesadelos. Para castigá-los,
pode impedi-los de sonhar ou levá-los à loucura e à perda do bom senso. É também
regente da música, produto dos sons da natureza, o que permite que os ouvidos
humanos percebam a diferença entre um som harmônico e um desafinado. Um
mito revela que ela se transformou em galinha e espalhou as sementes pela terra,
reproduzindo a vida. (Martins 2001)

Outro mito dá conta de que Euá vivia enclausurada em seu palácio, prisioneira do

Essa grande mãe
dá ao brasileiro uma

alma acolhedora
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IEMANJÁ
Adodô Iemanjá! Odo Iá!
Originalmente, Iemanjá era uma divindade de água doce, do rio Ogum, na Nigéria,
oeste da África e que, na América, tornou-se o orixá do mar. Iemanjá surgiu do mar
pela ação de Oludamaré, o deus supremo, de quem foi auxiliar na criação dos demais
orixás; em seguida criou-se a terra povoada pela humanidade. Nos mitos de criação
do universo, Iemanjá, considerada a grande mãe, é a representação do princípio
feminino. Nos templos africanos é representada por uma mulher de estrutura larga
e seios fartos, que ela segura com as duas mãos. Associada à desembocadura dos
rios, à fertilidade da mulher, à criação do mundo e à continuidade da vida, seu culto
está ligado ao cultivo do inhame e à pesca dos peixes, de onde vem seu nome
Yemojá (Yeye Omo Eja), Mãe-dos-filhos-peixes. Na cabeça, leva uma tigela onde
estão seus objetos sagrados, que, após os sacrifícios propiciatórios, serão portadores
de seu axé. (Vallado, 2002)

Além de ser a grande mãe, Iemanjá é também a protetora das cabeças dos mortais,
presente dado por Oludamaré em razão de sua generosidade, respeito à hierarquia
divina e grande poder de justiça. Ganhou a guarda da cabeça – ori – de Oludamaré
porque foi a única que, antes de falar com o deus supremo, levou-lhe uma cabeça
de carneiro como oferenda. Olodumaré retribuiu-lhe o presente entregando a ela o
cuidado de todas as cabeças, mesmo antes de o homem ter sido criado. Isso faz com
ela represente a consciência, o equilíbrio emocional e a personalidade.

Em outro mito, Iemanjá teve uma relação incestuosa com seu irmão Aganju, da qual
nasceu Orugã, filho encantado pela beleza e inteligência de sua mãe, que, apaixo-
nado, tentou violentá-la na ausência do pai. Desesperada, Iemanjá fugiu, mas caiu
desmaiada. Seu corpo cresceu imensamente e dos seios enormes surgiram os rios e
o mar, e do seu ventre nasceram todos os orixás.

Vallado (2002) relaciona as várias qualidades de Iemanjá. Assim, temos: Iemanjá
Sabá ou Iyásabá, que é esposa de Orunmilá, divindade do oráculo. Iemanjá Sessu,
divindade das águas profundas, frias e escuras dos rios e mares, metódica e fria, ciu-
menta e possessiva. Iemanjá Ogunté, que luta ao lado de Ogum, tem espírito obsti-
nado, é ardilosa e guerreira. Em alguns mitos é considerada esposa de Ogum; em
outros, sua mãe. Iemanjá Aoiô ou Awoyó é divindade do alto mar e da beira das
lagoas, de águas calmas, e temperamento também calmo, mais voltado para as causas
familiares. Iemanjá Acurá ou Akurá é a mais jovem, de caráter infantil, alegre e, por
isso, associada aos cultos dos Ibejis, divindades crianças gêmeas. Protege as crianças
contra a morte e as doenças. Participa de rituais em que é pedida a cura, junto com
Ossaim e Omolu, que têm o poder de afastar os males e dar continuidade à vida.
Iemanjá Ataramabá é vaidosa, sensual e de beleza madura. Tem espírito tranqüilo,
benevolente. Vive na água doce e na confluência de dois rios, às vezes confundida
com Oxum. É conquistadora de seus amantes. Iemanjá Maleleo é velha, vingativa,
introspectiva. Seus rituais são feitos de madrugada, na floresta; parte deles é colo-
cada nas águas, e parte, nas matas. Prepara banhos, ungüentos com ervas que reti-
ra das matas para a cura de doenças. Pode se apresentar como um Iyá Mi Oxorongá,
a velha feiticeira. Iemanjá Conlá também é associada às águas profundas e frias dos
rios. Mora nos recifes cobertos de corais e algas, suas vestimentas. Ciumenta e pos-
sessiva, fica colérica quando seus devotos a deixam em segundo lugar.

Iemanjá é também a
protetora das cabeças

dos mortais

10.A Representação do Feminino  15.10.06  22:36  Page 100



barulhentas, bem como de pedreiras, local favorito de Xangô. Obá é a grande chefe
da sociedade feminina de Elecô, formada por mulheres guerreiras, feiticeiras ambi-
destras e sem os dedos polegares. Elas sabem manejar qualquer arma com as duas
mãos e moram em cavernas, nas florestas, onde se reúnem à noite. (Martins, 2002)

Obá e Oxum competiam pelo amor de Xangô. Para agradá-lo, Obá copiava as receitas
de Oxum, o que a aborrecia muito. Um dia, Obá perguntou a Oxum qual era a comida
favorita do amado. Ardilosa, Oxum chamou Obá para ver a sopa que havia feito para
Xangô. Nela boiavam dois grandes cogumelos. Disse a Obá que havia cozido suas
próprias orelhas. Obá fez como disse Oxum: cortou uma orelha e a cozeu para seu
amor. Ao comer, Xangô espantou-se com a orelha boiando no prato e perguntou do
que se tratava. Contente e orgulhosa, Obá contou que havia cozinhado sua orelha
para agradá-lo. Enojado, Xangô jogou fora a comida e expulsou Obá, que passou a
odiar Oxum pela mentira e engodo da qual foi vítima. (Prandi, 2003)

Obá vive no espírito das mulheres brasileiras, líderes dos movimentos sociais e pre-
sidentes das associações comunitárias de bairro, que convocam as moradoras para
fazerem “panelaços” na frente do posto de saúde reivindicando mais médicos e
remédios para sua comunidade. Está presente nas mulheres que vão protestar na TV
e jornais por mais creches e vagas nas escolas para seus filhos. São mulheres, chefes
de família, que passaram por muitas perdas: perderam maridos, filhos, e algumas
vezes a cidadania. São também as nordestinas migrantes que deixaram sua terra e
sua gente, expulsas pela fome e, esperançosas, vão tentar uma nova vida em outras
terras. São as moradoras das periferias das grandes cidades, que levantam antes do
nascer do sol para que possam estar no horário em seu trabalho, nos escritórios do
centro da cidade. São as catadoras de papel e latinhas de alumínio, cuja renda
garante a comida diária de seus filhos e aquelas que puxam carrinhos carregados
de sucata debaixo do sol escaldante, ou do frio de arrepiar da manhã. São também
as executivas que são presidentes das grandes empresas – e que, não raro, abdicam
do casamento e da maternidade –, cujo domínio masculino prevalece.

Oiá ou Iansã
Eparrei!
Grande companheira de seu marido Xangô, é valente, feroz, dona das tempestades
e dos ventos, usa espada, aprecia o cobre e está ligada ao elemento fogo, que lhe
pertence por direito adquirido. Foi ela quem deu o fogo a Xangô, razão pela qual é
sua esposa favorita. É alegre, jovem, comunicativa e sociável, extremamente gene-
rosa, brincalhona e explosiva, porém de fácil reconciliação.

Iansã é muito segura de si porque se sente amada e desejada por seu amado Xangô.
Oiá traz a graça da juventude e o movimento dos ventos, sempre alerta à procura
de novos horizontes e aventuras diferentes. Oiá é livre e guerreia sem limites por
uma causa, para quem a guerra é um instrumento, e não um fim em si mesma.
Lutar pela vida é sua causa precípua. Luta ao lado do marido e sente-se igual a ele,
estabelecendo, por isso, a igualdade entre homens e mulheres. Pela vida, ela trans-
gride, domina fúrias violentas, razão por que é chamada de grande vendaval, a que se
veste de fogo e tem voz possante como o trovão. É padroeira dos namorados e regente
das paixões. Dotada de muita liderança, conserva o charme e a feminilidade, é bem
humorada e adora divertir-se. Considerada a mãe dos nove céus – e mãe de nove
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amor possessivo de seu pai. A fama de sua beleza correu o mundo e chegou a
Xangô, que, muito mulherengo, resolveu cortejá-la. Disfarçou-se de jardineiro e deu
a ela muitos presentes. Ela apaixonou-se por Xangô, mas não foi feliz com ele, o que
a levou a renegar essa paixão e a deixar o mundo dos vivos. Pediu ao pai que a man-
dasse para um lugar onde nenhum homem a encontrasse. Obatalá, seu pai, deu-lhe
o reino dos mortos e o domínio do cemitério. (Prandi, 2003)

Euá está presente na criatividade da mulher, no olhar artístico com que vê os objetos
mais simples e o ambiente. Percebemos a presença de Euá quando dizemos que a
mulher tem um sexto sentido mais apurado, seja pela percepção do ambiente que a
cerca ou por ficar mais atenta para sua intuição. Euá dá à mulher um certo ar de mis-
tério, pois como nevoeiro, ora está aqui, presente, e logo depois já não está mais. Uma
mulher tem um pouco de Euá quando tem um sonho premonitório, quando pressen-
te algo que está para acontecer, quando arruma uma mesa com bom gosto apenas
pelo prazer da contemplação do belo. O caráter lunar de Euá confere à mulher um
grau acentuado de espiritualidade. A luz refletida da lua leva à reflexão e maior con-
tato com o mundo interno, pois sob o luar, o mundo ao redor é menos visível, não se
percebendo os objetos com nitidez, mas apenas sombras difusas. Sua reclusão no
cemitério dá à mulher o domínio do mundo da magia e o poder sobre os fantasmas.  

O espírito de Euá está presente nas mulheres brasileiras que captam a alma de sua
gente, traduzem-na e a expressam na arte, como fez Cora Coralina em seus versos.
Reside ainda nos poemas de Adélia Prado, na pintura de Tarsila do Amaral e na
música de Chiquinha Gonzaga. Vive na simplicidade e na fé das benzedeiras que,
com suas rezas, curam as doenças do corpo e da alma dos mais humildes habitantes
dos confins do Brasil. Rege o trabalho das parteiras de regiões remotas, que também
estabelecem a ligação entre dois mundos, pressentindo o nascimento das crianças
pela observação das fases lunares. Vive na alma daquela sertaneja que conhece a
mudança das estações, que prevê chuva ou seca pela direção dos ventos, que planta
e conhece a terra como mais ninguém a conhece.

OBÁ
Obá xi! Obá xilê! Obá xirê!
Obá é o orixá feminino do rio Oba, na Nigéria, padroeira da guerra. É a esposa mais
velha de Xangô, importante orixá masculino e rei de Oió. É forte, destemida, apaixona-
da e irascível. Tem o dom de disfarçar-se de acordo com o momento, apresentando-se
ora como mulher ranzinza e implicante, ora como amazona guerreira. Não é vaidosa,
pouco se importa com sua aparência; despreza a futilidade e as coisas supérfluas. É
líder de importante confraria de mulheres guerreiras, a sociedade de Elecó. A guerra é
o prazer que escolheu para esta vida. Pode, ainda, ser feiticeira poderosa e implacável,
de vontade férrea, determinada, muito apaixonada pelo marido.

Obá é a solucionadora das causas impossíveis, desconhece o medo e os empecilhos que
a detenham no alcance de seus objetivos. É prática, poderosa, objetiva, leal e correta.
Ajuda os injustiçados, mas não suporta má fé. Abomina o perjúrio e os falsos teste-
munhos. Combate a maldade e não suporta mexericos. Ajuda as pessoas a recupe-
rarem objetos perdidos e protege as esposas traídas pelo marido, as viúvas, os velhos
e os órfãos pobres e desamparados. Seu local favorito é o encontro das águas do
mar e do rio, a pororoca. Gosta também de rios limpos com muitas pedras e águas

Euá está presente na
criatividade da mulher
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usar espada, quando guerreira. Suas cores são o amarelo, o dourado, o rosa e o azul
claro. É a segunda e mais amada esposa de Xangô. Em Cuba, Oxum, é a irmã mais
nova de Iemanjá, a quem deve toda sua riqueza feita em ouro, coral e âmbar. Em
terras dos iorubás, seus adornos e pulseiras são de cobre, metal que lhe pertence.

Segundo as lendas afrocubanas relatadas por Lydia Cabrera (2004), Oxum foi criada
por Iemanjá e herdou dela muitas qualidades. É alegre, divertida, coquete, vaidosa.
Pinta-se, contempla-se no espelho e perfuma-se. Essa é Oxum Yeyé Moró ou Yeyé
Kari. Parecida com ela é Yeyé Kayode, que passa a vida farreando. É alegre, serviçal,
mão-aberta. Oxum Yumú, Oxum Gumí ou Bomó são as características sérias da
deusa. Tece redes e cestos para os pescadores, bem como fabrica jarros de barro. É
muito severa e nada festeira na pele de Yumú. Gumí está relacionada aos mortos e
se apresenta sentada numa cadeira, no fundo do rio. Oxum Akuara vive entre o rio e
o mar. É dançarina, alegre, trabalhadeira, gosta de fazer o bem, atende os doentes e
amarra os abicus – entidades que fazem com que as crianças morram prematura-
mente. Faz amarrações e filtros para o amor. Apaixonada pela música, gastadora,
vive nas ruas. Oxum Fumiké concede filhos às mulheres estéreis, dos quais gosta
muito. É sábia, tem grandes conhecimentos e ensina as pessoas. Oxum Edé é senhora
elegante que gosta de música, festas, mas é mulher do lar. Oxum Niwé vive na mata.
Oxum Kolé-kolé é uma feiticeira ruim, cuja única túnica, antes amarela, ficou branca
de tanto ser lavada. Oxum Awé é relacionada aos mortos. É uma Oxum aflita junto
ao Ikú – morte. Uma Oxum com a roupa suja. (Cabrera, 2004) Oxum protege as
crianças em gestação e conhece os remédios para curar as doenças infantis, razão por
que é considerada protetora da infância e deusa da fertilidade.

Conta um mito que foi Oxum quem trouxe Ogum de volta ao seu trabalho de fer-
reiro. Cansado do trabalho na forja, que prometera a Obatalá cultivar para sempre,
ele queria voltar a caçar e a viver na floresta. Abandonou o trabalho e voltou para a
mata, certo de que nenhum orixá poderia obrigá-lo a trabalhar. Quando se soube do
ocorrido, foi perseguido pelos orixás que não poderiam ficar sem os instrumentos e
ferramentas feitos por ele. Irredutível, Ogum expulsou-os da floresta. Sem as ferra-
mentas de Ogum, o mundo passou a piorar e as pessoas a passarem fome. Oxum
então convenceu os orixás de que poderia trazer Ogum de volta, já que, apesar de
bela e voluntariosa, ninguém apostava nela porque parecia muito frágil para tal
empreitada. Mas Oxum insistiu e disse que tinha poderes para tal. Obatalá então per-
mitiu que ela fosse. Na mata, onde estava Ogum, Oxum apresentou-se com apenas
cinco lenços transparentes atados à cintura como saia. De cabelos soltos e pés des-
calços, ela dançava e exalava um perfume que deixou Ogum inebriado e atraído.
Escondido entre os arbustos, ele a admirava de longe, mas ela fingia não vê-lo. Já
próxima dele, lambuzava-lhe os lábios com os dedos mergulhados no mel. Nesse
movimento de sedução, ela foi conduzindo Ogum para a cidade, que não percebia
as intenções da sedutora. Já na praça da cidade, onde estavam todos os orixás, o
casal foi aplaudido em sua dança de amor. Com medo de que o chamassem de
fraco, Ogum ficou na cidade e voltou ao trabalho na forja, mas nunca admitiu que
voltara seduzido por Oxum. Os homens voltaram a usar os instrumentos na plantação
e a fome acabou. Com sua dança de amor, Oxum salvou a humanidade. (Prandi, 2003)

As características de Oxum estão presentes nas mulheres que possuem graça, beleza,
sedução e um certo encanto e magia. Seus atos e sua postura são dóceis, não

tem grandes
conhecimentos

e ensina as pessoas.
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filhos – é apresentada como uma mãe preocupada com os filhos. (Martins, 2002)

Certa vez, Ogum saiu para caçar e, durante a caçada, avistou um búfalo. Na espreita
para matar o animal, foi surpreendido por uma linda mulher saindo de dentro da pele
do animal. Era Oiá, que sem perceber que estava sendo observada, escondeu a pele do
búfalo e foi para a cidade. Aproveitando-se de sua ausência, Ogum roubou-lhe a pele
e escondeu-a num quarto da casa. Mais tarde, como era encantado pela beleza de
Iansã, pediu-a em casamento. Sem lhe dar resposta, ela foi para a floresta à procura
de sua pele, que não encontrou. De volta ao mercado, inquiriu Ogum, que negou ter
roubado qualquer coisa sua. Pedida novamente em casamento, ela astutamente con-
corda e vai viver com ele, desde que lhe fosse satisfeita uma exigência: na casa, nin-
guém poderia referir-se ao seu lado animal, nem usar a casca do dendê para fazer
fogo e nem rolar pilão pelo chão da casa. Ogum recomendou seus pedidos aos fami-
liares, que concordaram unanimemente. Oiá teve nove filhos, mas continuava procu-
rando a pele de búfalo. Enciumadas, as outras mulheres de Ogum resolveram descobrir
o segredo de Iansã. Para isso, embriagaram Ogum, que contou o mistério.

Na ausência do marido, elas especulavam onde poderia estar escondida a pele, bem
como o lado animal da rival. Certo dia, sozinha em casa, Oiá procurou e achou a
pele. Vestiu-se com ela e esperou as mulheres chegarem. Ao vê-las, saiu dando chi-
fradas, abrindo-lhes as barrigas, poupando somente seus nove filhos. Acalmada por
eles, que lhe pediam clemência, partiu, mas deixou os chifres para que, num
momento de perigo ou necessidade, esfregassem um no outro. Por isso, onde estiver,
Iansã vem em socorro de seus filhos, se dela precisarem. (Prandi, 2003).

Iansã está presente no espírito combativo das mulheres que, sozinhas ou junto com
outras pessoas, lutam por um ideal, abraçam uma causa. Mas, o fato de serem luta-
doras não as afasta de sua natureza feminina, instintiva e natural, que estará pre-
sente em suas atitudes e atividades diárias. O impulso masculino leva essas mulheres
à necessidade de expressarem-se através do trabalho, mas têm também a necessi-
dade de viver conforme sua natureza feminina. Procuram adaptar as tendências
internas opostas entre seu princípio feminino e o masculino, que se expressam no
mundo externo, objetivo e consciente. Ela observa e confia em seu instinto, mas,
inteligente, espera o momento certo para agir. Sua impulsividade, embora contro-
lada, não a deixa passiva diante das situações que requerem um posicionamento.
Este é o momento em que se revela seu espírito lutador e combativo.

Brasileiras como Anita Garibaldi e Ana Néri, figuras do passado histórico, e Zilda
Arns, médica pediatra e sanitarista, no tempo presente, em sua batalha contra a
desnutrição infantil, são mulheres que incorporaram o espírito combativo e idealista
de Iansã ou Oiá. São mulheres que lutam pelo que acreditam e deixam pegadas e
seguidores por onde passam. Marcam o caminho para aqueles que possuem o
mesmo ideal e para os que vierem em seguida.

Oxum
Ora Ieiê Ô!
Filha de Orunmilá e Iemanjá, segundo alguns mitos, Oxum é orixá do rio Oxum, na
Nigéria. No Brasil, é Orixá da água doce, deusa do ouro, da fecundidade, do jogo de
búzios e do amor. Dança com um espelho-leque, o abebê, na mão, bem como pode
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espírito de Nanã. A primeira é a avó que tem tempo para viver, junto com seus
netos, as aventuras infantis, estimulando a criatividade e imaginação das crianças.
E a segunda é uma cozinheira negra, que faz da cozinha um laboratório de trans-
formação e produção da sabedoria com a qual as alimenta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O elemento água é comum a todas as iabás. O estado com a qual ela se apresenta
na natureza caracteriza o temperamento de cada uma delas. A água fertiliza a terra,
a faz produtiva, penetra nas plantas e corre em suas veias como sangue. A água
proporciona que as plantas dêem seus frutos que alimentam o homem. Transforma
a terra seca em terra criativa e criadeira. Não apenas lhe dá vida, mas preserva-a,
uma vez que o homem foi gestado na água do ventre da mãe. O sangue que corre
em suas veias é composto de grande quantidade de água. Assim como a água, o
amor em suas diferentes manifestações alimenta a alma, dá-lhe vida, preserva-a e
transforma-a. Como um elemento fluido, é condutor poderoso da alma humana
para muitas direções, bem como está presente em todos os momentos da vida como
elemento de vital importância.

O estudo da mitologia das iabás pode trazer uma reflexão sobre como viver e expe-
rimentar os sentimentos nos diferentes momentos da vida que, tal qual a água,
apresentam vários estados. É possível à mulher viver e cultuar suas deusas interiores,
as iabás das quais descendem e das quais herdam a feminilidade em suas variadas
nuanças e cores, sabendo que seu eu é sagrado e deve ser vivido e cultuado em sua
totalidade.
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entrando em confronto direto com as pessoas. Embora possam aparentar fragilidade,
são possuidoras de grande energia feminina e sua postura frente às pessoas é de
acolhimento, receptividade e continência. São pessoas dotadas de grande diplomacia
e com capacidade de mediar conflitos. As mulheres brasileiras herdaram de Oxum a
graça e feminilidade que são tão louvadas e cantadas nas músicas e poesias. A
música mundialmente conhecida, Garota de Ipanema, de autoria de Tom Jobim e
Vinícius de Morais, retrata bem os encantos de Oxum. Sua natureza feminina se
expressa no ambiente em que vive, no cuidado com a família e com a comunidade,
mostrando a grande capacidade que possuem como agentes de transformação do
meio. É a magia e o encanto agindo e fazendo com que a mulher assemelhe-se a
uma verdadeira feiticeira, pois feitiço é transformação.

Nanã
Saluba!
Nanã é esposa de Oxalá e mãe de Oxumarê e Obaluaê (Omolu). Oxumarê era tão
belo, que Nanã o colocou no céu para que todos observassem sua beleza, e o trans-
formou em arco-íris. Omolu, por sua vez, de tão feio, foi coberto de palhas para que
ninguém visse sua feiúra.

É a senhora dos primórdios, da lama, da mistura dos elementos água e terra, razão por
que é cultuada nos pântanos, brejos e lagoas de águas paradas. Chamada de vovó pelo
povo-de-santo, é considerada a anciã dos orixás e representada por uma velha encur-
vada, perfeitamente lúcida e muito poderosa. Quando Oxalá foi criar o ser humano,
tentou primeiro fazê-lo de ar, mas não deu certo. Em seguida usou um pedaço de pau,
mas ficou duro demais. Depois tentou fazê-lo de pedra, de fogo. Usou azeite, água e
vinho-de-palma, mas nada dava certo. Nanã Burucu então apontou com seu ibiri, seu
cetro e arma, para o fundo do lago e de lá tirou uma porção de lama. Ela morava no
fundo da lagoa, uma vez que Nanã é a lama que fica no fundo, coberta pelas águas.
Por isso, Oxalá modelou o homem no barro. Com o sopro de Olorum, ele andou e com
a ajuda de todos os orixás, ele povoou a terra. Quando morre, seu corpo tem que
retornar à terra, voltar para sua mãe Nanã Burucu, que deu a matéria para que ele
pudesse ser feito, mas agora o quer de volta. (Prandi, 2003)

Nanã é mãe ancestral e retrata o arquétipo de velha sábia. É a mulher que ultrapassou a
maternidade e encontra-se disponível para outros relacionamentos. É a mulher expe-
riente, marcada na alma pelos revezes da vida. É a avó que tem tempo para brincar com
as crianças. É a mulher que não se envergonha da idade que tem, mas que a vive em
sua plenitude e grandiosidade. É aquela que envelhece com tranqüilidade, porque
sabe que está completando o ciclo de sua existência, e se alegra por saber que cum-
pre, com a sabedoria da aceitação, o tempo de vida que lhe cabe viver. 

Nanã é lama. É solo fecundo que faz germinar as sementes de criatividade. É a escuta
atenta para quem a procura. São as palavras de incentivo para os anseios da juventude,
acolhendo novas idéias. São mulheres que proporcionam espaço psíquico para o cres-
cimento do outro. Nanã é o chão rico em nutrientes depois das chuvas; é o charco
onde se planta o arroz, alimento básico presente no prato de comida dos brasileiros.

Monteiro Lobato, na figura das personagens dona Benta e tia Anastácia, presentes
na obra literária infantil “O sítio do pica pau amarelo”, traça um bom retrato do

feitiço
é transformação.
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Para tanto, são utilizadas os recursos da Integração Psicofísica, que alia as técnicas
de trabalho Corporal à Psicologia Analítica de C.G. Jung. Desse modo, a aprendiza-
gem das técnicas e dos conceitos teóricos dos respectivos programas deve ocorrer
de forma integrada à prática vivencial realizada pelos alunos nas aulas e nas ativi-
dades do estágio.

Estimula-se ainda a discussão do papel do psicólogo nos diferentes espaços em que
sua atuação vem sendo requerida mais recentemente, além do espaço clínico tradi-
cional. Desse modo, focaliza-se a formação do profissional a partir do referencial
clínico psicodinâmico, indo também além da sua atuação como psicoterapeuta. Esta
ampliação acontece na medida em que o curso oferece chances de criação e expe-
rimentação de novas formas de intervenção na área da saúde e em alguns outros
espaços multidisciplinares voltados à prevenção e/ou educação, conforme nos per-
mitam as possibilidades de articulação dos espaços de estágio a cada ano letivo.

Por princípio, o planejamento adotado nos núcleos deve, de modo geral, contemplar
as condições necessárias para uma integração ao currículo da Faculdade de Psicologia
como um todo. Por essa razão, as programações dos núcleos da área clínica devem
estabelecer relações com as demais matérias de estudo de enfoque psicodinâmico,
bem como prever a possibilidade de atuação profissional do psicólogo em diferentes
instituições (saúde, educação, trabalho). Porém, ainda que a abordagem teórica do
nosso curso proponha-se como abrangente – ou seja, não restrita à apresentação de
um único enfoque –, a abordagem preferencial adotada é a Psicologia Analítica de
C.G. Jung, integrada às técnicas de intervenção de Abordagem Corporal em Psicologia,
com destaque para a Calatonia e os Toques Sutis de Pethö Sándor.

Posteriormente, aos alunos já graduados, é oferecida também a possibilidade de par-
ticiparem do Curso de Aprimoramento Clínico, realizado dentro da mesma aborda-
gem. Esse curso, com a duração de um ano letivo, é oferecido na Clínica Escola Ana
Maria Poppovic, da mesma Faculdade, e é aberto aos profissionais de Psicologia que
queiram ampliar sua experiência na abordagem apresentada pelo núcleo em pauta.

A seguir, vamos descrever resumidamente os objetivos e a estrutura geral do curso
e, em seguida, ilustrando os resultados obtidos até o momento, a evolução pessoal
de alguns alunos, por meio da reprodução de seus Desenhos do Próprio Corpo,
desenhos esses que foram realizados pela turma de 20043.

OBJETIVOS GERAIS DO CURSO
É nosso objetivo, através das atividades planejadas, propiciar condições que levem
o aluno a:

1. Desenvolver, do ponto de vista corporal, a autopercepção e a percepção do outro,
estabelecendo relações entre essas percepções e os dinamismos biopsicossociais
pertinentes ao desenvolvimento humano.
2. Desenvolver linguagem e compreensão a respeito dos processos de interação
fisiopsíquicos, através da observação dos processos corporais. 
3. Experimentar e ser treinado na aplicação das Técnicas de Integração Psicofísica. 
4. Pesquisar e refletir sobre o embasamento teórico das diferentes práticas realizadas.
5. Identificar, pesquisar e experimentar os diferentes níveis de atuação, bem como

chances de criação e
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sensibilização pessoal
do aluno, por meio da
experimentação viven-

cial

O curso é realizado desde 1978, sempre de forma optativa aos alunos do 5º ano da
Faculdade de Psicologia, ocorrendo, portanto, na fase final da sua graduação. No
currículo desta faculdade, os “núcleos” correspondem a unidades pedagógicas que
visam estimular, na aprendizagem do aluno, a integração entre a teoria e a prática.
Assim, os núcleos têm como objetivo propiciar o treinamento do futuro profissional
frente a situações concretas de intervenção, ainda sob supervisão dos professores
responsáveis, além de fornecer a fundamentação pertinente aos temas abordados
em cada uma das práticas oferecidas.

Em sua fase inicial, este nosso núcleo aconteceu sob a denominação “Identidade e
Corpo”, e, como todos os demais núcleos da época, tinha a duração de apenas um
semestre letivo. Esta condição limitava, em parte, as possibilidades de efetiva inter-
venção prática do aluno. Porém, ainda assim, sua execução nos permitiu dar o
impulso inicial ao trabalho que será aqui relatado, bem como realizar algumas
publicações2 sobre as fases iniciais desta experiência de ensino, já então embasada
nos princípios da Integração Psicofísica, conforme ensinados por Sándor.

A partir de 1993, com a nova reforma curricular, o curso foi amplamente reformu-
lado, tanto em sua programação quanto em sua duração, que passou a ser de um
ano letivo sob a denominação “Integração Psicofísica”. Em fins de 2005, em função
de uma nova revisão do currículo do 5º ano, o curso foi novamente revisto e deverá
ocorrer em 2006 com um novo título, “O Corpo na Psicologia”, mantendo-se a equipe
de professores responsável por seu planejamento e execução de aulas e supervisões
de estágios nos últimos anos. Assim, o trabalho aqui relatado é fruto de uma intensa e
rica colaboração das seguintes colegas de equipe: Lúcia Nazaré Pompéia, Maria
Georgina C. Ribeiro Gonçalves e Regina Célia Gorodscy.

A aplicação da Abordagem Corporal em Psicologia exige um preparo especial do
profissional, tanto do ponto de vista da aprendizagem das técnicas, quanto da sua
fundamentação conceitual. Há ainda uma outra condição essencial a este preparo
que deve ser garantida: a sensibilização pessoal do aluno, por meio da experimen-
tação vivencial daqueles mesmos recursos que deverá oferecer à sua clientela, qual-
quer que seja o contexto da sua intervenção.

Porém, propiciar tal condição no espaço acadêmico constitui-se sempre em um
desafio para os professores, na medida em que os limites entre as atividades de cará-
ter pedagógico / vivencial de um curso e aquelas de cunho terapêutico muitas vezes
são tênues, ou mesmo dificilmente detectáveis. Nesta experiência, observando tais
limites, procuramos aliar a formação conceitual dos alunos à sua experimentação
pessoal das técnicas pertinentes à metodologia de trabalho adotada por meio de
sua “vivência” das mesmas.

Assim, as vivências previstas no planejamento das aulas visam não apenas o treina-
mento do aluno quanto à correta aplicação das técnicas de trabalho corporal, mas
têm também como objetivo estimular o desenvolvimento de sua autopercepção, por
meio da ampliação da percepção de seu corpo, de sua imagem corporal e do diálogo
tônico que estabelece com colegas, professores e clientes, tanto nas situações de
aprendizagem, quanto nos estágios e supervisões. Ou seja, pretende-se que os alunos
entrem em contato com sua corporeidade no exercício do seu papel profissional.
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(seqüência de toques nos pés e na nuca), além das modalidades correspondentes
aos seus desenvolvimentos posteriores. Para a fundamentação destas técnicas são
estudados, além das características do estímulo tátil, os temas referentes ao simbo-
lismo do corpo, tal como propostos na visão junguiana.

Programa 3 - “O Corpo em Diversas Fases da Vida”. 
Este programa visa possibilitar ao aluno o estudo compreensivo sobre o corpo e as
mudanças corporais no adulto, idoso, criança e adolescente, em diversos contextos
de sua realidade biopsicossocial, tendo como mediação as técnicas de abordagem
corporal aplicadas em modelos de atendimento em saúde.

Programa 4 - “Experimentação Vivencial de Técnicas Específicas”.
A ênfase das atividades deste programa é colocada sobre a vivência pessoal do
aluno. Assim, neste momento do curso são privilegiadas as condições que permitam
a sua experimentação e elaboração pessoal de técnicas de Trabalho Corporal apre-
sentadas nos demais programas, além de outras, introduzidas neste programa.

ESTÁGIO CLÍNICO E RESPECTIVA SUPERVISÃO
Novamente através do desempenho prático, o estágio tem por função oferecer ao
aluno a oportunidade de experimentar, desenvolver e ampliar – na medida de seu
potencial – atitudes e posturas profissionais pertinentes e consoantes com as pro-
postas de intervenção terapêutica apresentada pelo Núcleo. Na sua modalidade psi-
coterapêutica, o estágio é realizado na Clínica Escola Ana Maria Poppovic da
PUC/SP, e, neste caso, o aluno atende às pessoas que ali buscam atendimento psi-
cológico. Em suas outras modalidades, o estágio vem sendo realizado em diferentes
espaços de atendimento, tais como: escolas, unidades básicas de saúde pública e
hospitais, entre outros locais conveniados.

AVALIAÇÃO
Para a avaliação da aprendizagem são considerados sempre, ao menos dois crité-
rios: qualitativo e quantitativo. Em relação ao primeiro item, é observado o desem-
penho do aluno quanto à qualidade e responsabilidade demonstradas na realização
dos trabalhos solicitados, bem como quanto à sua habilidade em relacionar o
desempenho prático das técnicas ao referencial teórico apresentado; são valoriza-
das também as características de envolvimento e participação nas atividades pro-
postas em aula, etc. Quanto ao segundo critério, são consideradas a freqüência e
pontualidade frente às atividades, de acordo com as normas acadêmicas, bem como
a realização e a entrega pontual dos trabalhos solicitados. Ainda quanto à freqüên-
cia, cabe observar que, quando necessário, são propostas atividades de “reposição”
para o aluno que falte a alguma das atividades previstas. O objetivo da reposição,
porém, é eminentemente pedagógico, isto é, propõe-se apenas a amenizar a defa-
sagem da aprendizagem criada pela ausência do aluno em alguma aula ou atividade.

METODOLOGIA DE TRABALHO
Conforme já foi destacado, uma das prioridades do planejamento do curso é a inte-
gração entre o conjunto de conceitos que fundamentam a abordagem adotada e as
práticas de intervenção apresentadas e experimentadas nas aulas. Tal integração
muitas vezes representa um desafio aos professores, não apenas do ponto de vista
didático-metodológico, uma vez que este desafio advém, muitas vezes, da própria
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as várias áreas de aplicação terapêuticas das Técnicas de Integração Psicofísicas
estudadas.

ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES
O curso tem a duração de um ano letivo (de março a novembro), sendo que as ati-
vidades do aluno em classe envolvem 10 horas semanais distribuídas nos quatro
Programas, e mais a Supervisão de Estágio, além das horas em que deve realizar os
atendimentos aos clientes, estudos e leituras individuais. Dadas as características
dos conteúdos abordados neste núcleo, as estratégias das aulas dos Programas do
curso mesclam sempre a teoria e a prática. As horas das atividades citadas se dis-
tribuem da seguinte forma:

- 5 horas de aulas teórico/práticas, distribuídas nos Programas 1, 2, e 3 que visam
fundamentar e instrumentalizar os atendimentos realizados nos estágios.
- 2 horas de atividades práticas vivenciais do Programa 4, que visam propiciar a
experimentação intensiva das técnicas corporais, bem como a estimulação das
vivências pessoais dos alunos. 
- 3 horas de Supervisão do Estágio Clínico, realizada em pequenos grupos.
- Mais as horas necessárias para a realização do atendimento de clientes, realizados
na Clínica Escola da PUC/SP, ou em outros locais, de acordo com cada modalidade
especial de estágio.

Quanto à composição das turmas: cada turma é composta por um grupo que varia
em torno de vinte e vinte e seis alunos, a cada ano letivo. Nas aulas dos Programas,
as atividades são realizadas com a turma reunida. Nas atividades de Supervisão de
estágio, os alunos são distribuídos em pequenos grupos compostos, no máximo, por
7 alunos em cada grupo.

No curso de Aprimoramento Clínico Institucional desta modalidade são oferecidas
oito vagas a cada ano letivo.

SOBRE O CONTEÚDO DOS PROGRAMAS
Programa 1: “Princípios Básicos das Abordagens Corporais em Psicologia”. 
Este programa visa criar condições para que o aluno desenvolva uma compreensão
fundamentada dos diversos níveis de atuação, bem como das diversas possibili-
dades de aplicação das técnicas de intervenção terapêutica abordadas no Núcleo.
É apresentado também histórico sobre a evolução da atenção para com o corpo na
Psicologia, visando propiciar a compreensão, pelo aluno, sobre a inserção desta
abordagem nas práticas atuais em Psicologia. É ainda neste programa que são reto-
mados alguns dos princípios gerais da Psicologia Analítica, especialmente no que diz
respeito à forma como se considera a relação terapêutica e as questões relativas à
corporalidade dentro deste enfoque de trabalho.

Programa 2: “Técnicas de Abordagem Corporal em Psicologia: Teoria e Prática”. 
Este programa visa propiciar ao aluno a aprendizagem e o treinamento supervisio-
nado na aplicação das técnicas de intervenção propostas pela Abordagem Corporal,
em diferentes contextos terapêuticos, bem como a compreensão dos seus funda-
mentos conceituais e formas de atuação. É dado um destaque especial às modali-
dades de trabalho corporal criadas por Pethö Sándor, em especial à Calatonia
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reflexão pessoal do
aluno sobre a evolução
de sua auto percepção

que, em algum lugar dentro do espaço acadêmico, a sua sensibilidade pessoal é
admitida, e bem vinda, como uma das vias possíveis para a construção do seu
conhecimento. Estes certamente aderirão com maior facilidade às propostas do
curso, até mesmo com entusiasmo. Porém, mais adiante, alguns destes poderão
representar um outro tipo de desafio para os professores, pois provavelmente requi-
sitarão um outro empenho de nossa parte, agora na direção de convencê-los da
necessidade de “fundamentar” de forma adequada a sua produção, geralmente bas-
tante criativa para poder adequá-la às exigências acadêmicas!

Desse modo, ano a ano, temos buscado sempre aperfeiçoar e atualizar os nossos
procedimentos, na medida em que cada turma de alunos é única em sua composi-
ção e em suas reações frente às propostas apresentadas. Ainda, além das diferentes
respostas individuais dos alunos, cada grupo parece desenvolver – ao longo do ano
letivo – uma sinergia própria, expressa na forma de uma espécie de “personalidade
grupal” característica e única. Em síntese, este conjunto de singularidades faz com
que nem sempre os recursos e estratégias que se mostraram eficazes para uma
turma funcionem da mesma maneira no próximo grupo de alunos. Por essa razão,
nosso trabalho é alvo de uma constante avaliação e revisão por parte da equipe de
professores, não apenas quanto aos aspectos do conteúdo dos programas, mas tam-
bém quanto aos procedimentos e estratégias escolhidas para as atividades a serem
realizadas em aula. Para essa reflexão, levamos em conta não apenas os resultados
acadêmicos observados nas avaliações dos trabalhos e relatórios apresentados pelos
alunos, mas também a nossa observação sobre a evolução pessoal dos participantes
das turmas de cada ano letivo.

Um dos recursos que tem se mostrado útil para a avaliação desta evolução pessoal
dos alunos, em cada turma, é a realização, em dois momentos: “antes e depois”, dos
Desenhos do Próprio Corpo, uma adaptação didático/vivencial do conhecido
Desenho da Figura Humana. A proposta desta tarefa é feita às turmas logo no iní-
cio do ano letivo, e, seguindo um procedimento que é padrão no curso, a realização
desta vivência na sua primeira etapa é feita sem que os professores antecipem aos
alunos os seus objetivos, ou seus elementos de fundamentação conceitual4.
Durante o desenrolar do curso o conceito de Imagem Corporal é apresentado e
devidamente relacionado à esta e a outras atividades práticas. Desse modo, no
momento da finalização do curso a mesma tarefa é repetida, agora com a finalida-
de de se fazer uma observação comparativa dos dois pares de desenhos, observação
esta que servirá de base para uma reflexão pessoal do aluno sobre a evolução de
sua auto percepção ao longo do ano letivo. 

Tendo em mente os objetivos do curso, a equipe de professores tem dado uma aten-
ção especial aos elementos fornecidos por estes desenhos. Temos percebido que, de
modo geral, a comparação dos pares de desenhos reflete transformações pessoais
bastante significativas, mesmo tendo em conta o fato de que, ao longo do ano letivo,
a experiência do curso é apenas um dos fatores promotores das alterações obser-
vadas. De modo geral, essas nossas observações são confirmadas pela auto-avalia-
ção elaboradas pelos alunos, tanto em termos da sua evolução pessoal, quanto no
que diz respeito ao desenvolvimento do seu papel profissional. Apenas como ilus-
tração final do trabalho aqui relatado, apresentaremos a seguir alguns destes pares
de desenhos, realizados por alunos da turma de 2004, que concordaram em ceder
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natureza das atividades selecionadas. Isto porque, em sua maior parte, as técnicas
de intervenção a serem “aprendidas”, na prática, pelo aluno, têm um caráter mobi-
lizador pessoal, para o qual nem todos estão necessariamente dispostos ou prepa-
rados, ainda que se trate de um curso cuja participação é optativa. Por essa razão,
um dos cuidados sempre tomados pela equipe de professores, já na abertura do ano
letivo, é a apresentação de um “contrato de trabalho grupal”, no qual estes aspectos
são muito enfaticamente apresentados e esclarecidos junto aos alunos.

Pela mesma razão, é também enfatizado o papel do “grupo” na criação de uma
atmosfera de acolhimento e receptividade, visando o cultivo de um clima de trabalho
o mais adequado possível para a realização dos trabalhos propostos no curso. Ainda
nesse intuito são também levantados os aspectos éticos envolvidos nas situações a
serem vividas, não apenas nas atividades de estágio, mas também nas próprias aulas e
supervisões, uma vez que, em muitos momentos, estão previstas as trocas de relatos
sobre as vivências pessoais dos alunos. Assim, alertamos para a necessidade de que
o grupo procure criar, consciente e coletivamente, as condições de confiança, res-
peito mútuo e continência (além da preservação do “sigilo”), essenciais para que se
realize certo grau de abertura da privacidade individual perante os colegas da turma.

Porém, como sabemos, a criação destas condições não é tarefa tão simples, ou
ainda, que se “faça valer” automaticamente a partir de uma decisão apenas racional
do grupo. Assim, em certos momentos do curso percebemos a necessidade de lidar
com as dificuldades que podem surgir nesse aspecto. Exemplificando: em alguns
momentos, percebemos a necessidade de rever o ritmo das atividades propostas nas
aulas para adequá-las à prontidão (maior ou menor) de cada turma de alunos; em
outros momentos, percebemos a necessidade de orientar, acolher ou estimular
algum aluno em particular que apresente formas muito individuais de responder às
atividades vivenciais: seja aquele que apresente uma abertura pessoal possivelmente
“excessiva”, perante o grupo, ou ainda de outro lado, aquele que possa apresentar
dificuldade em se envolver, ou se abrir às propostas de vivências. Ao mesmo tempo,
procuramos preservar o cumprimento do planejamento das atividades previstas na
programação, visando os objetivos do curso.

Embora não se constituam como características exclusivas dos alunos de Psicologia,
estas possíveis dificuldades, relacionadas à auto-exposição pessoal diante de um
grupo de colegas, parecem ser especialmente acentuadas em nossa população.
Muito provavelmente esta condição é gerada, ou ao menos acentuada, pelas pró-
prias características predominantes no currículo das nossas faculdades, pois, con-
forme sabemos, em nosso meio acadêmico é especialmente valorizado e priorizado
o desenvolvimento cognitivo-intelectual do aluno. Assim, ao recebê-lo no último
ano de sua graduação não nos surpreendem as dificuldades que poderão apresen-
tar para realizar – na prática – um grau adequado de “relativização” destes valores.
E esta relativização é necessária e inevitável ao colocarmos em pauta nas aulas, por
exemplo, o “seu sentir”, tanto quanto o “seu pensar”.

Para alguns alunos, esta proposição soa como se, de repente, lhes faltasse o solo
firme sobre o qual até então assentaram a sua formação profissional. Estes prova-
velmente precisarão algum tempo de “amaciamento” e aclimatação frente à atmos-
fera de nossas aulas. Muitos, no entanto, sentem-se desde logo “aliviados” ao perceber

114 - Hermes 11

são também levantados
os aspectos éticos

11.O Preparo do Profissional de Psicologia  15.10.06  22:37  Page 114



Notas

1. Este artigo foi elaborado com base nos trabalhos apresentados pelas professoras componentes da equipe
responsável pelo curso em dois eventos realizados em São Paulo em 2005: no “7º Congresso Internacional da
Psicoterapia Corporal”, realizado em outubro de 2005 e no “Encontro Nacional da ABEP - Associação Nacional
de Ensino de Psicologia”, realizado na PUC/SP, em setembro de 2005.

2. FARAH, R. M., “Identidade e Corpo”. São Paulo, EDUC - PUC/SP, 1986, e FARAH, R. M., “Integração Psicofísica
- O Trabalho Corporal e a Psicologia de C. G. Jung”. São Paulo: Ed. Companhia Ilimitada – co-edição com a edi-
tora ROBE, 1995. Nestes dois livros são descritos e comentados vários aspectos dos procedimentos experi-
mentados na evolução do planejamento das atividades do curso, em suas fases iniciais.

3. A apresentação destes desenhos foi devidamente autorizada pelos alunos participantes, conforme previs-
to nas normas éticas vigentes.

4. Mais detalhes sobre as instruções de aplicação, bem como outros comentários sobre a utilização adaptada
destes desenhos são apresentados no segundo livro citado na nota 2, nos capítulos correspondentes.
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seu material para esta finalidade. Remeteremos para um outro momento a sua aná-
lise detalhada, bem como outros comentários sobre o material gráfico que será
apresentado, uma vez que, por mais relevante que possam ser, tais considerações
extrapolariam os objetivos deste relato. 
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Palavras Chave:
�Ciclo Arturiano
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�Mito

�Sensibilidade
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Psicologia Analítica e
Antropologia do Imaginário:
Mito e Cultura como
Possibilidade de
Ensino-Aprendizagem
de Inglês

Este estudo estabelece um diálogo entre a Psicologia Analítica e o

ensino–aprendizagem de Inglês. O problema recai sobre um ensino que

privilegia a racionalização, destruindo a criação, faltando equilíbrio

entre razão e sensibilidade. A Psicologia Analítica e a Antropologia do

Imaginário recuperam a sensibilidade por meio da função mediadora

do símbolo e, conseqüentemente, do mito, trazendo para o homem o

sentido de sua existência. Assim, observamos a trajetória do ciclo

arturiano, base mítica em questão, sua ressonância na cultura e língua

britânica. Acredita-se que tal sensibilização permite ao aluno entender a

constituição dessa cultura e seus desdobramentos na língua, tornando

seu aprendizado mais prazeroso e sua produção lingüística mais rica.
Foto: CMezzoblue
<http://www.flickr.com/photos/mezzoblue/93353699/>
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míticos e arquetipais captados através dos arranjos narrativos das suas imagens e
símbolos na busca dinâmica de sentidos para a existência”.

Proponho, então, observar a trajetória dos mitos que envolvem o ciclo arturiano, pos-
sível base mítica da cultura britânica, e identificar as características dessa trajetória2.
A seguir, observo esta característica em alguns momentos da cultura – como, por
exemplo, o tempo que é cíclico, a polidez britânica, o contato direto com o under-
ground. Na sala de aula, proponho considerar o uso da língua nesta perspectiva,
ajudando o aluno a interagir com sua produção lingüística por meio de um olhar
mais sensível, como por exemplo, observando o recorrente uso de adjetivos e advér-
bios ou o reconhecimento de um sujeito mais heróico ou mais lunar – indicando
que a língua, assim como a cultura, adquire características extremamente proces-
suais. O caminho seguido em direção a uma educação de sensibilidade é pelo mito
– que irá apontar características atuais da cultura britânica. Ao dialogar com a cul-
tura cuja língua será aprendida, via mitologia, o aluno poderá produzir uma língua
mais rica, mais poética e, portanto, mais significativa para ele.

Assim considerando, os mitos fazem parte da vivência humana – o que envolve a
imaginação, as imagens criadas e que, se recuperadas, podem ajudar-nos na busca
da alma, desse sentido maior a que me refiro. Ao mesmo tempo, considerando a
cultura como “o universo da criação, apropriação, transmissão e interpretação dos
bens simbólicos” (Ferreira Santos, 2004) e, portanto, direcionado à sensibilidade, é
dialogando com as culturas3, com suas semelhanças e diferenças que o indivíduo se
re-humaniza (Morin, 1979). Portanto, não se trata de uma aprendizagem sob os
moldes mecanicistas de outrora, mas sim de pensar esse ensino como um “projeto
de vida cuja proposta é gestar” (Ferreira Santos, 2004, p.41). Nesse caminho, assim
como no ciclo arturiano, o gamo procura sua deusa para encontrar sua completu-
de, mergulhando em águas profundas, maravilhando-se com o fundo do oceano,
encontrando caminhos para responder às suas perguntas e, por fim, ressurgir reno-
vado. É um verdadeiro processo de gestação, em cujo útero a vida é alimentada,
num diálogo constante do mundo externo com o interno.

Acredito, assim, estar incentivando uma prática pedagógica mais voltada à sensibi-
lidade humana, o que não significa abandonar a razão, mas sim, sensibilizá-la, o que
implica em viver a imaginação. Conseqüentemente, espera-se que neste outro con-
texto de ensino-aprendizagem o aluno possa ser mais motivado e, assim, comuni-
car-se melhor em língua estrangeira. Acredito também que, como educadora, esse
trabalho possa me ajudar a colocar-me na posição de “mestre aprendiz”, termo uti-
lizado por FREITAS (1990, p.74) e que redefine o papel do mestre como sendo aque-
le que também aprende com suas experiências de aluno, “aquele que sabe e que
não sabe, aquele que sabe que não sabe; como alguém que não sabe que sabe;
como alguém que sabe que sabe e como alguém que não sabe que não sabe”.

Acrescento, também, que este caminho é condizente com nosso processo de indi-
viduação, definido por JUNG (1992, p.166) como sendo “a harmonização do cons-
ciente com o nosso próprio centro interior ( o núcleo psíquico ou self)”. Pelo fato
de a individuação pressupor sempre uma relação com o outro, ou a realização do
vir-a-ser do sujeito, cujo objetivo é a integração dos conteúdos conscientes e
inconscientes, a posição de mestre-aprendiz permite-nos compreender melhor esse

O caminho
seguido em direção

a uma educação
de sensibilidade 

é pelo mito
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a falta de um ensino 
que dê mais atenção 

à sensibilidade humana

O presente estudo visa estabelecer um diálogo entre a hermenêutica simbólica (nas
vertentes antropológica e junguiana) e o ensino – aprendizagem de língua estran-
geira. Como problema de pesquisa, aponto um ensino que privilegia a racionaliza-
ção em detrimento da poesia. Segundo MORIN (2001, p.157), “o processo de racio-
nalização que se instaura na sociedade como um todo leva o sujeito a um “pensa-
mento simplificador e, o conhecimento, à quantificação”. Tal postura racionalista
também se aplica à escola que, de acordo com PAULA CARVALHO (1985, apud
PORTO, 1999, p.92), tem agido como “aparelho de reprodução de ordens, para exercer
as funções clássicas da educação nas sociedades modernas: sócio-cultural, política
e econômica”. Como conseqüência, MORIN (2000) aponta que o sistema educacional
baseado excessivamente na razão, “dissolve tudo o que é subjetivo, afetivo, livre e
criador“. Percebo, pois, a falta de um ensino que dê mais atenção à sensibilidade
humana, ou seja, que permita recuperarmos a imaginação e a poesia da palavra.
Busco, portanto, sentir o canto sensível da alma.

Para acompanhar minha busca pelo sentir, utilizo a Antropologia do Imaginário,
bem como a Hermenêutica Simbólica – que recolocam o homem no mundo
enquanto homo symbolicus1, isto é, no campo da mediação simbólica. Tais teorias
recuperam a função mediadora do símbolo entre o que está instituído, patente, e o
latente – o sensível. Isso significa trazer para o homem o sentido de sua existência,
já que, segundo Durand (2001), antes de o homem pensar, ele sente. É nesse jogo
de troca entre o subjetivo – o desejo e as necessidades de o homem se expressar no
mundo – e o meio cósmico-social – que se constrói o ser humano, caracterizando
o “Trajeto Antropológico”, ou seja, esta incessante troca, que explica o dinamismo
da existência humana, recuperando, sobretudo, seu sentido. Neste ponto é que
ocorre o diálogo com a Psicologia Analítica de Jung, que recupera a relação
homem-símbolo, trazendo à tona a importância do equilíbrio psíquico no dinamis-
mo da vida humana.

O símbolo, segundo Jung (1992) é um termo, um nome ou uma imagem que nos
pode ser familiar e cujas conotações estão além de seu significado convencional e
evidente. Muitas vezes, implica algo desconhecido para nós. A própria palavra ou a
imagem é simbólica “quando implica alguma coisa além do seu significado mani-
festo e imediato” (JUNG, 1992, p. 20). Jung ressalta que as palavras ou imagens pos-
suem um aspecto “inconsciente” muito mais abrangente – aspecto este que nunca é
definido ou explicado precisamente. Por existirem várias coisas que estão além da
compreensão humana é que utilizamos termos simbólicos para representar conceitos
que dificilmente conseguimos definir ou compreender.

Outro ponto importante a destacar é esse homo symbolicus com seu imaginário, que
cria a cultura. Segundo Ferreira Santos (2004) “é pela cultura que se atualiza a
humanidade em nós”. A cultura irá reviver, sobretudo, o mito, material de base para
o significado de nossas vidas. Reconhecer tais mitos e vivenciá-los permite-nos
enxergar o mundo à nossa volta e conhecermos a nós mesmos e ao Outro com quem
convivemos. A hermenêutica simbólica é um mergulho no sentido da vida, na alma,
ajudando-nos na conscientização de nossas atitudes e encaminhando as respectivas
mudanças. Ferreira Santos (2004) ainda acrescenta que dentre as várias escolas her-
menêuticas, a “mitohermenêutica é o trabalho filosófico de interpretação simbólica de
cunho antropológico que visa compreender as obras da cultura a partir dos traços
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Outro aspecto que muito me intrigava era referente à economia de água – que para
nós, ocidentais da América Latina, apesar das últimas campanhas de conscientiza-
ção, é uma questão que ainda está longe de receber, por parte da população e das
autoridades governamentais, a devida atenção. Tais características sempre me fas-
cinaram e eu nem sabia por quê. Penso então: que mitos envolvem tal cultura?
Parece-me que é o espírito do local (genius locci), o gentleman – e eu nem sabia
que isso poderia mobilizar tanto uma pessoa.

Segundo Matthews (1997), a figura do genius locci é um dos alicerces das mitolo-
gias ancestrais. Representa os espíritos da Natureza como deuses e deusas de rios,
florestas etc. O outro alicerce está na Ancestralidade – que não se refere simples-
mente aos antepassados, mas principalmente aos ancestrais arquetípicos.
Corroborando com esta afirmação, Ferreira Santos (2004) aponta que a ancestrali-
dade é a tradição viva que configura sentido e significado no seio de nossa própria
comunidade – entendendo-se por tradição o seu sentido mais nobre aliado ao pan-
teão de deuses e deusas que persistem e que, se vivenciados, nos ajudam na cons-
tituição de nossa identidade.

Ériu é uma das deusas celtas que representam o espírito do local, pois foi quem deu
nome à Irlanda. Representa a soberania das terras da Irlanda – o que é fundamental
para a preservação das tradições celtas. O respeito ao corpo sagrado da mãe-terra
é, portanto, fundamental. Como nos mostra Quintino (2002), poluir um rio, matar
animais indiscriminadamente, era o mesmo que mutilar uma deusa. Portanto, deu-
ses, natureza e religião conviviam em total harmonia. Até mesmo na guerra existia
um certo respeito. Por exemplo, a história que nos remete à conquista da Irlanda,
território conhecido como Erin, mostra muito bem essa característica. Squire (2003),
analisando a mitologia celta, conta-nos que a conquista da Irlanda se deu inicial-
mente pelo povo da deusa Dana – os Tuathá Dé Danann, deuses do sol. A seguir,
vieram outros povos, curiosamente, advindos do submundo, os chamados milésios,
que queriam tomá-la. Então, ambos os povos se encontraram e conversaram – o
que era essencial antes de a guerra ser deflagrada. O povo da deusa Dana queixou-
se de ter sido apanhado de surpresa e os milésios concordaram que invadir um país
sem avisar primeiro estava contra as cortesias da guerra cavalheiresca. Nessa luta,
deuses de ambos os lados morreram.

Derrotados, os Tuathá retiraram-se para debaixo da terra, deixando a superfície para
seus conquistadores. No entanto, Milé – o rei dos milésios, morreu, e seus dois filhos
brigaram pela posse da Irlanda – que foi dividida em duas partes iguais. Um deles
morreu e o outro reinou sozinho – o que nos remete às famosas lutas entre o Norte
e Sul da Irlanda tão conhecidas nos dias de hoje. Isso tudo para mostrar que, embora
a guerra acontecesse, o respeito cavalheiresco ainda existia, bem como em toda
batalha, o nome de Ériu era evocado. Além disso, a constante luta entre sol e as tre-
vas, e o bem e o mal, indicavam não uma luta por um poder único ou um deus
monoteísta, mas para o diálogo entre os opostos que equilibrava a Terra. Outro
exemplo é referente ao tempo, que é cíclico. Ilustrando, no ciclo arturiano, Alvarenga
(1997, p.50) mostra que Arthur representa a passagem do patriarcado para a dinâ-
mica do coração, deixando de agir como herói que cumpre seu dever para ser o herói
que ouve o coração. Nesse processo, consciente e inconsciente travam batalhas e
diálogos – caracterizando um tempo cíclico no processo de individuação de Arthur.
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processo de individuação. Se o símbolo possui a dupla função – de forma (sendo,
portanto, arquetípico) e de sentido (cultural) ele pode ser entendido como o relato
do mito, manifestando-se semelhantemente em culturas diversas e possuindo signi-
ficados diferentes, e dos mais ricos. É nesse momento que a mitologia entra em sin-
tonia com o universo, trazendo à tona as experiências humanas. Segundo CAMPBELL
(2002), “o mito é a própria experiência de se estar vivo”. Procuremos, pois, o equi-
líbrio humano por meio desta viagem mítica, num processo em que buscamos o
sentir da alma.

Por falar em alma e, portanto, de sensibilidade, busco ainda suporte em Hillman,
que parte de Jung para falar de alma. Jung aponta que a alma é profunda, que diz
respeito às nossas reações interiores. HILLMAN (1998) aponta que a alma é múlti-
pla, metafórica, sendo construída num processo chamado soul–making – constru-
ção da alma, ou seja, por meio do relacionar-se com o Outro e com o mundo para
crescer. Ou segundo Jung, para nos individuarmos. Logo, alma está relacionada a
uma atitude que busca conhecer os opostos do ser humano, suas relações com o
mundo, ou seja, é aquilo que transforma um evento em experiência significativa
para o indivíduo.

No ensino da língua inglesa, esse caminho nos permite, em primeiro lugar, ir em
direção à criatividade, pelo fato de enriquecer a imaginação. Ao imaginarmos, cria-
mos; e, ao trazermos o imaginável para o papel ou para a fala, produzimos uma lín-
gua repleta de significados para nós. Como diz BACHELARD (2001, p.20) ”as ima-
gens amadas são a origem de nossos devaneios”. É por meio da imaginação que
fazemos vir à tona nossos mais profundos sentimentos. A imagem é dinâmica, pro-
funda e é ela quem faz surgir a palavra viva. Penso que no ensino de inglês – assim
como na educação, de um modo geral, é necessário devolver à palavra a poesia que
lhe é devida; é necessária uma língua que sente. Para isso, o mergulho no mito, que
expressa uma cultura, pois é por meio do mito que encontramos os mais profundos
significados da vida. Quando nos reportamos à língua inglesa, é nessa relação sim-
bólica, prenha de sentidos múltiplos, que o aluno passa a perceber o valor da pala-
vra para ele. Recuperemos, pois, a poesia da palavra. Portanto, neste quadro con-
ceitual, meu olhar se debruça para a cultura britânica.

MITO E CULTURA
A investigação a que me proponho teve como ponto de partida, minhas recorda-
ções das viagens que realizei à Inglaterra. Em primeiro lugar, a polidez britânica:
Please e Thank you (com a entonação ligeiramente elevada) preenchiam cada sen-
tença emitida pelos ingleses. Quando queria informação, por exemplo, direções, o
inglês mostrava-se extremamente solícito, além de as informações fornecidas
serem fortemente precisas4. Outra característica impressionante era o inúmero uso
de advérbios de modo e de intensidade e o uso de adjetivos. Eram raros os momen-
tos em que ouvia um único adjetivo para designar um substantivo. Os advérbios, por
sua vez, eram usados em uma intensidade enorme. Isso ocorria muito em palestras
que ouvia na universidade em que fiquei e quando o inglês descrevia uma pessoa
ou um local. Percebia uma descrição eminentemente processual, detalhista e intensa,
como se o inglês estivesse colocando sua alma em palavras. Era uma reverência ao
como, indicando que não interessava chegar ao produto final se não houvesse um
caminho a ser percorrido.

nos permite, 
em primeiro lugar, 
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equilíbrio das forças interiores, era necessário que o homem mergulhasse nos seus
mais profundos abismos. Enfatizando a importância da água nessa cultura, na tradi-
ção irlandesa, a fonte de conhecimento e inspiração é sempre uma nascente.

Em relação à língua, a própria mítica nos mostra tais aspectos místicos e dramáti-
cos. Oghma, originário dos Tuathá Dè Danann, deus da comunicação, hábil artesão
da palavra e da escrita, também é um feroz guerreiro. Ogma é responsável pela cria-
ção do alfabeto Ogam – que foi o cursivo nativo da Irlanda e depois se difundiu
para a Grã-Bretanha. Sua origem ainda é obscura. Algumas autoridades o conside-
ram bem antigo, enquanto outras acreditam que seja pós-cristão, podendo até te
sido baseado no alfabeto romano. De acordo com Squire (2003) e Quintino ( 2002),
cada uma das letras do alfabeto está associada a uma árvore específica. Além disso,
segundo Quintino (2002, p. 84), os caracteres Ogam recebem seu nome conforme o
som e a matéria – sendo, portanto, resultado de associações profundas e mágicas.
É utilizado pelos druidas e poetas e seu uso é restrito a aplicações rituais.
Geralmente registram fronteiras territoriais, linhagens em túmulos de reis – o que,
para os celtas, muito significava: de um lado, as fronteiras demarcavam uma terra
viva, poderosa, a que uma determinada tribo se associava. De outro, marcava a
importância da ancestralidade. O Ogam também aparece nos oráculos e em encan-
tamentos de proteção. Portanto, a poesia tinha um grau muito elevado para os cel-
tas – de tal maneira que até o rei tinha que ser, acima de tudo, um grande aprecia-
dor e respeitador da poesia.

Observamos, portanto que a cultura celta apresenta uma sensibilidade mística e
dramática, inclusive na língua. Isso significa uma tentativa de buscar um caminho
cujo herói é muito mais lunar. São características muito interessantes de serem
observadas na cultura britânica. Vejamos:

O UNDERGROUND BRITÂNICO
Fazendo uma analogia do mito do submundo e sua atualização na cultura, men-
ciono o underground britânico, na figura dos pubs. Os pubs ou são subterrâneos ou
super retirados do centro das cidades. Localizam-se mais nas cidades do interior,
possuem uma arquitetura rústica – à base de madeira velha e vidro; portas arcadas
lembrando palácios e castelos. Vendem cerveja – à base de cevada pura. Em alguns,
é permitido até levar crianças – caracterizando ambientes familiares. Um site espe-
cífico para os pubs ingleses <http://www.britannia.com/travel/pubs.html> descreve-
os da seguinte maneira: “é uma mistura de atmosfera, atitude e emoção que, juntos,
mostram um sentimento que geralmente não se encontra nos bares americanos”
(it's a mixture of atmosphere, attitude and emotion that blends together for a fee-
ling that is generally not found in most American bars). Esta frase é muito signifi-
cativa para que possamos ter uma idéia de como é um pub, pois para categorizá-lo
em bom ou ruim, é necessário observar os critérios que envolvem não somente a
cerveja verdadeira, como também a clientela, a decoração, música, atendimento –
que parece não privilegiar um único elemento em detrimento do todo. A partir
desse conjunto, atribuem-se estrelas (de uma a cinco – como no Brasil). Lembro que
na mitologia celta, um bom cavaleiro tinha de ser guerreiro, lidar bem com as
mulheres, ser poeta, ou seja, não poderia ter um único atributo.

Os castelos dos reis – por exemplo, Camelot, do Rei Arthur, além de serem grandes
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Para tornar-se rei, Arthur deveria passar pelos rituais propostos pela Grande Deusa,
pois um rei deveria ser experiente, guerreiro, culto, respeitar a mulheres ser poeta e
jurar respeito à Grande Mãe – ou, melhor ainda, provar sua comunhão com a Grande
Mãe. Assim sendo, o ritual de iniciação de Arthur é realizado no início da primavera,
e, portanto, configurando o festival de Beltaine na cultura celta, ou seja, o encontro
do guerreiro com sua alma. Esse encontro envolve símbolos dos mais diversos, den-
tre eles o mais importante, o gamo – que, segundo Alvarenga (1997, p.68), repre-
senta a juventude, o sangue novo do renascimento e a transformação. Nesse ritual,
Arthur e Morgana estão mascarados e inconscientes – ela toda pintada, na figura da
Grande Deusa, e ele, na forma de gamo, acabam copulando sem se reconhecerem.
As características do gamo são, fundamentalmente, a beleza, rapidez e, sobretudo,
suas galhagens secas que voltam a crescer. São símbolos que retratam a transfor-
mação. Em linguagem simbólica, temos o self se aproximando da alma ao mergulhar
na sacralidade da terra, ou seja, em Morgana, e, portanto, sinalizando uma origem
comum, já que são filhos da mesma mãe. Só que, para ambos, esse processo é trau-
mático, visto que são irmãos – incesto que torna o processo de individuação de
ambos extremamente doloroso. Além disso, futuramente, Morgana dá à luz ao filho
de Arthur – sem que este saiba da existência desse filho. Mordred é seu nome e é
com ele que Arthur trava a batalha final que culmina na morte de Mordred e nas
marcadas feridas de Arthur, que ao final da batalha é levado por Morgana para a Ilha
de Avalon – aguardando o chamado das terras da Bretanha para voltar.

Morgana, ou Morríghan na mitologia celta, é uma deusa tríplice. A donzela – jovem
desejável; a mãe – a que gera e nutre, a Soberania da Terra; e a anciã, que se apro-
xima dos mistérios da morte – lembrando que morte e vida possuem o mesmo peso,
o mesmo valor na mitologia celta. Desse modo, Arthur é visto como irmão e aman-
te da deusa Tríplice. É somente compreendendo os mistérios de Morgana que Arthur
poderia transformar-se. O aspecto acima mencionado mostra como ambos enfren-
tam o tempo num percurso cíclico, cujos obstáculos servem para mostrar o proces-
so de individuação de ambos; o processo de nascimento, vida e morte – que carac-
teriza todo o ciclo arturiano, nesta busca conhecida como a busca pelo Santo Graal.

Segundo Quintino (2002), o nome Graal vem do francês arcaico e significa bandeja,
prato. Neste símbolo subjaz a idéia de círculo, capaz de abarcar a vida em seu per-
curso circular do nascimento à morte. Para os celtas, o símbolo era o caldeirão –
chamado de Caldeirão do Renascimento, da Inspiração, da Fertilidade e da
Abundância – que se torna o objetivo maior da busca interior de Arthur e seus cava-
leiros. A saída para as jornadas era em grupo, mas a busca era sempre individual.
Isso significa que a perda do Graal representa a falta de harmonia com o Todo, e,
portanto, com o seu próprio ser. Para recuperar o Graal, o herói deveria conciliar o
caminho do guerreiro, do amante, do poeta e do rei.

Observamos, assim que a junção dos opostos – e não sua separação – retrata a estru-
tura mística e dramática do ciclo arturiano. Tanto que as lutas de Arthur são trava-
das com representantes do submundo – ou seja, Awn, o Elísio celta, ou na mitologia
grega, Hades. É nesses momentos que Arthur mergulha para dialogar com seu inte-
rior. Segundo Squire (2003, p. 52), esse Elísio fica embaixo da Terra, encontrando
águas profundas, estando ligado à vastidão, escuridão e nascimentos monstruosos,
sendo a própria antítese de tudo que simbolizava a terra, céu e sol. Por assim ser, para
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significa uma outra perspectiva de sensibilidade muito maior. Tentamos, pois, recu-
perar a poesia da palavra.

Sugiro, então, pensarmos na língua sob o mito de Ogma: respeitando-a, sem enxer-
gar nela o certo ou errado, mas sim seus mistérios, sua sensibilidade, seu canto per-
dido, trabalhando com a construção simbólica do ser e, portanto, apostando nas
culturas. Dessa forma, o aluno pode transitar na sua cultura e na cultura do outro
sem tomar para si valores que lhe são passados como sendo absolutos. Quando o
aluno diz: I am é porque ele se relaciona com seu campo simbólico, que faz parte
da cultura cuja língua ele está estudando, e assim, ele percebe esse I am nele pró-
prio. Não é simplesmente um ato locutório consciente, mas um sentir de dentro
para fora; uma atitude, conforme comentamos no início. Segundo Alvarenga
(1997), se o símbolo só está na consciência, eu não sou. Então, o aluno só pode ser
se ele se reconhecer dentro da cultura com a qual tem contato. O advérbio de modo
refere-se ao modo como a ação está sendo realizada; ele nos fornece a idéia de con-
tinuidade do processo e, portanto, de uma criação contínua – que é algo eminen-
temente, feminino. O mesmo ocorre com o adjetivo. Usar adjetivos é mergulhar no
sujeito ou no objeto que está sendo descrito; é uma preocupação com as virtudes
desse objeto ou sujeito. Logo, o que é importante ressaltar é que no bojo desta
estruturação simbólica da língua, vive um complexo cultural que nos ajuda a com-
preender a organização semântica e sintática dessa língua.

Assim pensando, também considero o grupo como sendo um local onde o indivíduo
inevitavelmente vive – seja na escola, na família ou no trabalho – e, portanto,
aprende e recebe influências desse grupo para o seu próprio desenvolvimento
humano. O grupo elabora símbolos e é fundamental identificá-los na perspectiva da
psicologia analítica e da antropologia do imaginário (acima descritas), ou seja, ado-
tando uma posição fenomenológica; tentando observar o fenômeno como ele é,
sem fazer juízo de valor. O grupo é um centro, onde todos podem compartilhar
valores, sentimentos e emoções. No contexto de ensino-aprendizagem, considero o
grupo extremamente importante no processo de individuação do aluno e do pro-
fessor, porque são nessas relações que ambos se constroem como seres humanos.
No convívio grupal é que as diferenças aparecem, sendo portanto, nesse momento
que podemos lidar com elas. Como apontamos anteriormente, a alma é construída
com o outro. Logo, para que possamos ir em busca do sentir da alma, tentamos,
com esse trabalho sensualizar o pensamento e, conseqüentemente, a língua – que,
uma sua vez sensualizada, pode tornar-se o fio condutor dessa relação simbólica.
Portanto, o que nos cabe, como professores, é levar um pouco de alma para um
ensino racionalizado.

Como conseqüência, acredito que podemos pensar na motivação do aluno como
estando intimamente ligada a tais aspectos mítico-culturais. É importante que o
aluno comece a conhecer esses traços simbólico-míticos da cultura a ser estudada,
de modo que ele possa perceber como tais traços refletem sua trajetória de apren-
diz. Relembrando o processo de individuação de Jung, consideramos que um con-
tato cultural mais ancestral permite ao aluno sentir a cultura que está sendo
apreendida, buscando sentido para seu aprendizado, ou seja, contribuindo para seu
processo de individuação, cujo objetivo principal é o devir da personalidade. Isto
significa que tal contexto de aprendizagem parece-nos favorecer tal processo, pois

um pouco de alma 
para um ensino
racionalizado
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fortalezas, ficavam no alto das montanhas, sendo sempre envoltos em brumas – o
que lhe fornecia um caráter extremamente místico, dramático – já que as brumas
caracterizam um encontro com as forças da natureza, ou se preferirmos, um encon-
tro do inconsciente com o consciente. Lembro também que as brumas – ou hoje em
dia conhecidas como o fog inglês – acabam fornecendo um aspecto visivelmente
melancólico à cultura britânica. Aspecto esse que, ao ser analisado juntamente com
o ato de ir a um pub ao cair da tarde, no underground, onde se bebe a bebida dos
deuses – cerveja – e se espera encontrar a amada ou amado – apresenta uma cul-
tura com características visivelmente e sensitivamente de mergulho, não heróicas.
O entorno que envolve os bares de SP é totalmente diferente: no meio das ruas mais
movimentadas e barulhentas, com músicas tecno, bebidas da moda, cuja busca pela
amada ou amado parece retratar uma busca por um Lancelote “sarado” (como no
filme Lancelote, com Richard Gere) ou uma Guinevere do tipo “super top model”.
Acredito que nesse momento, a contribuição da Psicologia Analítica está na aber-
tura de diálogo com a cultura britânica e com a cultura brasileira. Descobrir uma
cultura cuja língua está sendo aprendida significa também reconhecer tais aspec-
tos na sua própria cultura.

O ENSINO DA LÍNGUA
Fazendo um contraponto com a língua inglesa, parece-me intrigante que os aspec-
tos culturais observados ressoam nessa língua: uso excessivo de advérbios e adjeti-
vos, indicadores de polidez – sensibilidade que deve, no mínimo, ser mostrada ao
aluno por meio da cultura da língua a ser aprendida. Dessa forma, o aluno vai para
sua aventura de aprendiz-herói cujo retorno possa permitir a ele um contato maior
com sua própria cultura e, assim, fazendo desse retorno algo significativo para ele.
Seria muito mais fácil mandar o aluno à uma jornada de um ano ou mais no exte-
rior e aprender a língua para fins instrumentais. Mas como fica seu contato com
aquela cultura desconhecida? Ao aprender uma língua desconectada da cultura a
que esta língua pertence, o aluno entra em um terreno completamente desconhe-
cido, árduo, e volta sem conhecer a beleza e a sensibilidade que essa língua possui
– o que é muito triste, porque esse aluno também não explora a beleza de sua pró-
pria alma de aprendiz.

Na prática da sala de aula, a Psicologia Analítica de Jung, juntamente com a
Antropologia do Imaginário, permitem-me observar como os alunos interagem com
essa literatura arturiana e que símbolos afloram nessa interação. Vivenciar os mitos,
por meio de um mitodrama (a ser desenvolvido numa próxima etapa do trabalho)
envolve ativar a imaginação, cujas imagens criadas e recuperadas podem ajudar pro-
fessor e aluno na busca desse sentido maior a que me refiro. A partir dessa sensibi-
lização, posso observar como o aluno dialoga com a sua produção escrita, ou seja, se
ele usa adjetivos e advérbios de modo mais recorrente e como o usa, tornando-se
mais consciente da importância de identificar, por exemplo, um sujeito mais heróico
ou mais lunar em seu texto. Essa é uma tentativa de recuperar a sensibilidade místi-
ca e dramática da cultura e percebê-la no uso da língua. Logo, nesse caminho, apon-
to dois aspectos que se articulam: 1) a sensibilidade mística e dramática na língua,
herdada da cultura; 2) a maneira como essa língua é ministrada, ou seja, o registro
de sensibilidade do professor também pode ser mudado. Trata-se, portanto, de o
aluno dialogar com a língua observando seu caminho, a paisagem ao seu redor.
Acredito que quando se descreve o caminho, o aluno se situa nesse percurso, o que
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permite ao aluno perceber sua relação simbólica com essa cultura, dado o arcabou-
ço mítico a ele apresentado. E, como conseqüência, possibilitando a ele também
reconhecer sua própria cultura. Nesse reconhecimento simbólico contínuo, o indi-
víduo se transforma e estrutura sua personalidade. Ainda segundo JUNG (1948, p.
611), “um homem cujo coração não tenha sido mudado, jamais mudará o coração
do outro”.

Acredito, portanto, na importância de colocar esse aluno em contato com tais
aspectos culturais que podem tornar a língua mais gostosa, mais bonita e mais pra-
zerosa. Reconhecendo-nos no mito, mergulhamos nos mais belos e misteriosos
aspectos da existência humana.

Notas

1. O termo é definido por Durand, G. (1993:55). “O homo sapiens é, afinal, um animal symbolicum. As coisas só
existem pela figura que o pensamento objetificante lhes dá, são eminentemente símbolos dado que só se
agüentam na coerência da percepção, da concepção, do juízo ou do raciocínio, pelo sentido que os impregna.”

2. A análise da cultura britânica será feita por meio das Estruturas de Sensibilidade, propostas por Gilbert
Durand (2001). Até o momento, a presente análise leva-nos a perceber uma cultura com características de
sensibilidade mística: retorno à amada, um herói lunar; dramática, por exemplo, o tempo cíclico, caracteri-
zando um herói em busca da conciliação do guerreiro com a pureza do coração.

3. Segundo Ferreira Santos (2004), “a armadilha da noção de cultura ainda está na habitual homogeneização
que fazemos a todos os integrantes e componentes de uma mesma tradição cultural, ignorando as diferenças
existentes no seio desta mesma cultura. Por isso, pensamos culturas, comunicando as diferenças, seja no diálo-
go intercultural, seja na resistência cultural, as culturas se aprendem”.

4. Vá sempre em frente. Na segunda esquina você verá um prédio vermelho com uma estátua de bronze. Vire
nesta esquina, ande dois quarteirões. No meio do segundo quarteirão você verá o banco.
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véus. O símbolo é, então, a imagem que torna visível o invisível, e toda a criação
visível pode ser considerada como símbolo, dado que ela própria é a “expressão da
invisibilidade de Deus [...]”7.

Mas é, sobretudo, nas obras A Hierarquia Celeste e A Hierarquia Eclesiástica que
encontramos bons exemplos da hermenêutica de Dionísio.

Ele afirma que as inteligências celestes, isto é os anjos e o reflexo, em nós, da divin-
dade, o Deus interior, ajudam-nos a decifrar “de modo simbólico e anagógico”8 a
palavra das Escrituras. É preciso que nos elevemos, do sensível ao inteligível, e que
reconheçamos que as imagens são alegorias do que não tem figura nem forma.
Precisamos dessas imagens porque “somos incapazes de contemplar diretamente o
inteligível (...) e precisamos de metáforas espirituais (...) de imagens que ponham ao
nosso alcance espetáculos sem figuras e maravilhosos (...)”9. É a fragilidade de nossa
inteligência que nos obriga a recorrer às imagens e aos símbolos.

Duas outras razões determinam a escolha das imagens para dizer a divindade: trata-
se de ocultar ao vulgo a santidade do assunto10 e também de empregar metáforas
sem semelhança [com seu objeto]11 para impedir o homem de reduzir o sagrado à ima-
gem, dada a extrema inadequação, a extrema inverossimilhança entre as figuras pro-
postas e seu objeto. Não se trata de aviltar o sagrado fazendo isto, mas de honrar
o “caráter secreto d’Aquele que permanece em si indizível”12. É preciso, pois, que os
homens nunca possam considerar esses símbolos “nem possíveis nem verídicos,
nem acreditem (...) que os espetáculos supracelestes tenham a menor semelhança
com essas figuras triviais”13.

A decifração dos símbolos exerce o papel de uma iniciação aos mistérios da divin-
dade. Esta iniciação possui diferentes graus, figurados pela hierarquia celeste, da
qual a hierarquia eclesiástica é só uma imagem.

O símbolo desvela e oculta, ao mesmo tempo, o Santo dos Santos e “assim, de um lado
os segredos divinos permanecem inacessíveis aos profanos, enquanto que os que
sabem interpretar as imagens santas ultrapassam os signos simbólicos; de outro lado,
esses mesmos segredos recebem a homenagem que lhes é devida tanto pelas verda-
deiras negações quanto por essas metáforas destituídas de toda semelhança (...)14.

O objetivo é levar as criaturas à união com Deus até a semelhança com Ele, fazendo do
homem e das outras criaturas perfeitas imagens de Deus, espelhos de seu esplendor.

Podemos perceber um duplo movimento metódico na hermenêutica de Dionísio: de
um lado, desce à multiplicidade, à diversidade polimórfica das figuras15; de outro,
remonta das imagens à simplicidade do Uno16. 

É assim que examina as alegorias empreitadas dos elementos, tais como o fogo, o
vento, as nuvens, as pedras, os animais, o corpo humano. Esses elementos são alter-
nadamente considerados em seu conteúdo simbólico, para que se estude, se inter-
prete sua significação. O fogo é a imagem que melhor revela a divindade e as inte-
ligências celestes. Estas são apresentadas sob formas de rodas inflamadas, homens
fulgurantes, animais ardentes, rios de fogo17.

A decifração
dos símbolos 

exerce o papel 
de uma iniciação
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O pensamento, para ele, 
é uma via de redenção

A tradição e a lenda falam de um discípulo de São Paulo, convertido no Areópago,
ao ouvir o apóstolo. As obras filosóficas desse convertido, Dionísio Areopagita,
conheceram ampla posteridade na história do pensamento ocidental, como vere-
mos. Dionísio considera o destino do homem, sob a dupla inspiração do pensamento
neo-platônico e da mensagem cristã; como um destino de conhecimento e de amor,
de caminhada em direção à Transcendência. O pensamento, para ele, é uma via de
redenção1 por meio da qual o homem busca o aperfeiçoamento moral, em vista da
união com a divindade. 

Para conhecer Deus, o homem dispõe de três possibilidades2. A primeira é a teolo-
gia afirmativa, que consiste num conhecimento indireto, apresentando as qualida-
des do Transcendente a partir das qualidades das coisas sensíveis, considerando
essas qualidades num grau superlativo. Esta teologia diz as qualidades de Deus,
recorrendo a conceitos extraídos do conhecimento das coisas sensíveis. Mas, este
conhecimento e os conceitos que emprega são inadequados para caracterizar a
divindade, dado que há uma desproporção entre o sensível e o Transcendente.

É por esta razão que Dionísio propõe duas outras vias, a fim de que o homem possa
se aproximar do mistério do ser divino: a teologia negativa e a teologia simbólica.
São essas duas vias que examinaremos em nosso estudo.

A via apofática, que ele apresenta na Teologia Mística, propõe a busca de um Deus
que se acha além de toda afirmação e de toda negação, e do qual só podemos nos
aproximar por meio de uma linguagem centrada nos paradoxos. O conhecimento
assim obtido é da ordem do êxtase, da experiência mística. Essas experiências são
dificilmente traduzidas na linguagem de todos os dias e é por esta razão que
Dionísio recorre aos paradoxos, a fim de ultrapassar a linguagem ordinária, no seu
esforço para dizer o indizível. O paradoxo não é um ilogismo; é  meio de desenca-
dear um estado mental que favoreça a superação da lógica das oposições, caracte-
rística do nosso conhecimento do mundo sensível. O paradoxo nos coloca diante de
uma plenitude que ultrapassa toda linguagem.

Para conhecer Deus, resta-nos ainda a via da decifração dos símbolos sagrados, das
imagens “que tornam visíveis espetáculos indizíveis e extraordinários”3, mostrando
a divindade que ultrapassa todos os opostos e todas as qualidades.

Na Teologia Mística de Dionísio encontramos um esboço da trajetória proposta a
todos os que buscam a ascese e o aperfeiçoamento moral, em vista da união com a
divindade. O autor mostra, na terceira parte desse tratado, que o ponto de partida
dos estudos desta trajetória é o exame da via afirmativa, exposta nos Esboços
Teológicos e nos Nomes Divinos. Dionísio declara, nesses escritos, que a “natureza
de Deus é dita Una e [...] é dita Trina”; e ele mostra “como Deus é chamado de Bem,
Ser, Vida, Sabedoria, Força e todos os outros nomes inteligíveis que se lhe atribui” 4.

Em seguida, ele se refere ao tratado hoje perdido, A Teologia Simbólica, em que
designa “quais nomes tirados do sensível podem significar as realidades divinas”5.
E é na Carta IX, dirigida ao bispo Titos, que ele resume sua hermenêutica. Trata-se,
primeiro, de dar “múltiplas formas ao que não tem forma nem figura”6, para que a
parte passiva da alma humana possa atingir as realidades divinas, por meio desse
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Treva que
não é ausência, 

mas plenitude de luz.

A superação do vínculo ao sensível é obtida graças ao emprego de alegorias, que
impedem o homem de reduzir a transcendência de Deus ao esplendor do sensível.

A superação da inteligência que afirma superlativamente as qualidades de Deus,
tomando como ponto de partida as qualidades encontráveis nos seres sensíveis, é
obtida através do emprego do paradoxo.

Linguagem simbólica de um lado, emprego de paradoxos de outro, são as vias aber-
tas ao homem que busca Deus para além de toda linguagem, no êxtase e no silêncio:
“... a Deidade [que] supera todo raciocínio e todo conhecimento, manifesta-se sim-
bolicamente”26.

Os símbolos e os paradoxos são, pois, as linguagens que nos conduzem ao limiar do
indizível, ao limiar da superação de toda linguagem. São tentativas de dizer o indi-
zível: a Unidade além de todo o discurso, de toda inteligência, de toda fala, a
“Essência superessencial, Inteligência ininteligível e Palavra inefável”27.

É principalmente na Teologia Mística e nas Cartas que Dionísio recorre ao paradoxo.

É na Teologia Mística que ele fala da Divina Treva, “radiosa e resplandecente Treva”,
além do ser e do não-ser, além de todo conhecimento28. Esta Treva não é, pois, privação
de luz, mas superabundância e excesso de luz. Para conhecê-la, a via recomendada é
a do despojamento de si mesmo, despojamento da linguagem e perda do sentido.

Esta realidade que ultrapassa todo o sensível e todo o inteligível, “não a podemos
apreender pela inteligência”, porque “ela não é nada do que não é, nada do que é”29,
mas é absolutamente liberta de tudo.

Dionísio mostra que para atingir esse Deus desconhecido, é preciso chegar a “este per-
feito desconhecimento [que], na mais alta acepção do termo, é [...] conhecimento
Daquele que transcende tudo que é conhecido”30.

Deus é “mais que Deus e mais que bom”31, Treva que não é ausência, mas plenitude
de luz32; verdade que ultrapassa toda sabedoria: tais são os principais paradoxos
com os quais Dionísio tenta dizer a realidade divina. A oração e o êxtase são os
meios de chegar a este perfeito desconhecimento que é o conhecimento mais alto,
de chegar a esse silêncio que é plenitude e que supera toda linguagem33.

A idéia de superação dos sentidos e do intelecto, desencadeada por esta lógica
paradoxal, mostra que em Dionísio o paradoxo é a maneira de falar de Deus34, dado
a absoluta transcendência d’Este.

A larga influência dos escritos de nosso filósofo mostra a repercussão de seu pen-
samento em Máximo Confessor, Santo Agostinho, Abelardo, Grosseteste, Hugo de
São Vitor, Alberto Magno, Santo Tomás, Gregório Palamas, Nicolau de Cusa, João
Scoto Erígena, Leibniz35.

Nossa hipótese é que há uma analogia entre a via apofática e o recurso ao paradoxo,
em Dionísio, e a concepção de Ser e da tarefa do pensamento propostas na ontologia
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A analogia entre o fogo sensível e a divindade não é nova; nós a encontramos em
Heráclito, bem como nas Escrituras Santas. Trata-se de considerar as características
do elemento fogo, isto é, seu brilho, seu poder de transmutar os outros elementos
sem se misturar com nada, como figurações das características da divindade: viver
nas alturas, ser ativo, potente, mover os outros e mover a si mesmo18.

Os ventos e as nuvens podem simbolizar o dinamismo do Espírito, sua possibilida-
de de descer progressivamente e de se comunicar com os seres criados. As pedras
multicores simbolizam a pureza incorruptível, o esplendor da divindade. Os animais,
tais como o leão, o boi, a águia e os cavalos representam a divindade e o caminho
do homem para a Transcendência. Assim, o leão revela a soberania, “o mistério da
inefável Tearquia”19; o boi simboliza a força e o poder de Deus;  a águia, sua realeza e
sua transcendência, bem como a liberdade do homem que contempla a divindade;
os cavalos representam a obediência à inspiração divina, a submissão das paixões e
do coração à vida do espírito20. É impossível não recordarmos o mito platônico do
cocheiro, a propósito desses animais e de sua simbólica.

Ademais, cada parte do corpo humano pode oferecer imagens que nos remetam a
Deus. Assim, os sentidos, por exemplo: a vista significa a busca da luz divina pelo
homem, bem como a iluminação da inteligência pelas potências celestes. “A audição
significa o poder de participar da inspiração teárquica e extrair dela o sabe que con-
tém”21. O paladar representa a plenitude do alimento do espírito. O tato, a possibili-
dade de escolher entre o útil e o nocivo, que caracteriza a liberdade moral do homem.

A própria estrutura do corpo humano pode simbolizar a vida do espírito: “as espáduas,
os braços e as mãos representam o poder de fazer, de agir e de operar; o coração é o
símbolo de uma vida conforme o Deus (...)”22; o peito, o símbolo da força, inquebran-
tável da alma; o tronco, o símbolo das potências vida; os pés, a busca da ascensão
espiritual, do impulso em direção à transcendência e da libertação do sensível.

As roupas do homem também podem significar a procura da elevação espiritual,
como, por exemplo, a roupa pontifícia, símbolo do “poder de se elevar espiritualmente
até os espetáculos divinos e místicos e de consagrar a isso uma vida inteira”23.

Além disso, no que concerne ao homem, a adolescência e a juventude simbolizam
a floração do espírito.

Em suma, pode-se dizer que é “figurando sob múltiplas formas o que não tem nem
forma nem figura [...]” que os teólogos mostram seu saber. Evidentemente, as apa-
rências alegóricas não são suficientes para revelar a plenitude de Deus; mas garan-
tem que esta ciência seja oculta para a multidão e os profanos, e que se desvele só
aos “amigos da santidade, porque só eles sabem separar os símbolos sagrados de
toda imagem pueril (...) [e] só eles são capazes de penetrar com (...) sua inteligência
(...) a verdade simples, maravilhosa e transcendente dos símbolos”24.

Símbolo e filosofia são os dois meios que os teólogos utilizam para entregar seu
saber. A filosofia persuade e emprega a demonstração, em seus procedimentos; a
simbólica, “por intuições (...) situa as almas em Deus”25, ligando a parte passiva, pas-
sional, da alma humana, às realidades transcendentes.

A própria estrutura
do corpo humano
pode simbolizar

a vida do espírito
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o pensamento
deve superar 

o sensível e o inteligível 

fundamental de Heidegger, e com sua hermenêutica, na medida em que esta busca
decifrar as palavras da origem36.

Há, na nossa opinião, em ambos, uma luta com a linguagem37, uma busca de dizer
o indizível.

Este indizível é o sagrado, o Deus “além de toda a afirmação e de toda negação”
(Dionísio); é o Ser enquanto Ur-Grund, abismo da origem, “quase como o nada”,
plenitude sem forma e raiz de toda a manifestação (Heidegger).

Em Dionísio, a hermenêutica dos símbolos e o paradoxo são meios imperfeitos de
dizer o indizível, a divindade em relação à qual só se pode desejar a união mística,
pelo silêncio e pelo êxtase.

Se em Dionísio o silêncio é a última possibilidade da palavra, a plenitude onde a
palavra é superada por superabundância de significação, em Heidegger a tarefa do
homem é a de se colocar à escuta do Ser que se desvela na palavra poética, pleni-
tude da linguagem concedida ao homem pelo Ser: “o pensador diz o ser, o poeta
enuncia o sagrado”38.

Pode-se estabelecer uma analogia entre a ruptura com o sensível imediato e o sen-
sível considerado enquanto símbolo do indizível, na hermenêutica de Dionísio, e o
pensamento da diferença, a meditação sobre o Da-sein, sobre a estranheza do
homem, vivendo entre dois mundos, o dos entes e o do Ser.

O homem tem como tarefa, diz Heidegger, a construção de um caminho dos entes
ao Ser, através da linguagem; tem como tarefa desvelar as palavras que dizem a
Origem, o Ab-Grund, o abismo de nossa proveniência.

Em Dionísio e em Heidegger, o pensamento deve superar o sensível e o inteligível e
buscar o umbral do mistério.

Tentar dizer o indizível: tal é a tarefa do homem, a tarefa poética e sagrada do
homem.
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minha formação em Psicologia, quando tive a oportunidade de assistir a uma de
suas aulas.

Logo ao chegar fiquei cheia de resistências por causa dos avisos fora da sala de aula,
do tipo: proibido fumar, não entrar depois de iniciada a aula, não conversar duran-
te a exposição. Isso me desagradou muito, mas assim mesmo resolvi encarar o
“monstro”. Qual não foi minha surpresa quando aparece um senhor sorridente, fala
mansa, brincalhão, falando de um tipo de trabalho muito delicado, que envolvia
toques corporais muito sutis, com o qual me identifiquei imediatamente. Era muito
diferente do que eu até então havia visto.

A delicadeza de suas técnicas, a profundidade com que ele falava de seu trabalho e
seu embasamento teórico em Carl Gustav Jung me encantaram. Resolvi, nesse
momento, que essa seria a linha a ser seguida: Jung e corpo e, se possível, fazer tera-
pia e aprender a trabalhar com Sándor.

Fui aceita como paciente dele em março de 1980 e permaneci como integrante de
seus grupos de estudos até seu falecimento, em 28 janeiro de 1992. O vazio que a
morte de Sándor deixou em todos os que tiveram o privilégio de conviver com ele
veio sendo preenchido por meio de cursos, artigos e teses de seus ex-discípulos, que
hoje se agregaram e estão implantando o Centro de Integração e Desenvolvimento
(CID), cuja proposta é preservar e divulgar os conhecimentos deixados por ele.

Sándor nasceu em Gyentyamos, na Hungria, em 28 de abril de 1916. Formou-se em
Medicina em 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial. Dois anos depois, já no fim
da guerra, a Hungria, junto com Bulgária, Romênia e Eslováquia, aliou-se ao Eixo
(Alemanha, Itália e Japão), sendo então invadida por tropas russas. Isso obrigou
Sándor, sua esposa e dois filhos pequenos, a deixarem seu país, em busca de lugar
mais seguro.

Até vir para o Brasil, em 1949, Sándor passou por alguns campos de refugiados e
perdeu, em datas e situações diferentes, os pais e a esposa, no curto espaço de um
ano. Vendo-se sozinho, tendo que trabalhar e cuidar dos dois filhos, uniu-se a uma
família amiga que tinha saído da Hungria junto com seus pais: a família de Irene e
Jozseph Buydos. Eles também tinham filhos pequenos e se ofereceram para cuidar
dos de Sándor. Já no Brasil, e depois do falecimento de Jozseph Buydos, Irene veio
a se tornar a segunda esposa de Sándor. A terceira, Maria Luiza de Andrade Simões,
sua viúva, é psicóloga e ainda atende seus pacientes no mesmo local em que Sándor
também atendia os dele.

Dono de uma personalidade multifacetada, possuía sensibilidade, intuição, inteli-
gência e cultura notáveis, sua cultura abarcava diversas áreas do conhecimento,
como medicina, psicologia, mitologia, religião, astrologia. Dedicou sua vida quase
que inteiramente ao trabalho. Pode-se definir seu comportamento como tendo sido
austero, porém divertia-se com facilidade e suas gostosas gargalhadas eram ouvi-
das com freqüência.

Seus alunos tinham por ele o que se poderia chamar de “temor reverencial”, aliado
a carinho e agradecimento ao que era recebido, dada sua enorme disposição de

Resolvi, nesse momento, 
que essa seria 

a linha a ser seguida
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A experiência 
que tive marcou-me 

profundamente

“[...] Uma existência ou um efeito dinâmicos não causados por um ato arbitrário.
Pelo contrário, o efeito se apodera e domina o sujeito humano, mais sua vítima do
que seu criador. Qualquer que seja a sua causa, o numinoso constitui uma condi-
ção do sujeito, e é independente de sua vontade. De qualquer modo, tal como o
consensus gentium, a doutrina religiosa mostra-nos invariavelmente e em toda a
parte que esta condição deve estar ligada a uma causa externa ao indivíduo. O
numinoso pode ser a propriedade de um objeto visível, ou o influxo de uma pre-
sença invisível, que produzem uma modificação especial na consciência. Tal é, pelo
menos, a regra universal.” (JUNG, 1978, par. 6)

Meu interesse pelo numinoso teve início quando estava em processo de análise com
o doutor Pethö Sándor, médico húngaro e terapeuta junguiano radicado no Brasil a
partir de 1949, durante uma sessão de Calatonia. A Calatonia é um método de rela-
xamento desenvolvido por Sándor durante a Segunda Guerra Mundial. Constitui-se
na aplicação de toques sutis nos dedos e solas dos pés, tornozelos e início das pernas
(“barriga da perna”), terminando com um toque na nuca.

A experiência que tive marcou-me profundamente: iniciaram-se movimentos em
meu corpo, totalmente involuntários, os quais eu não podia controlar, pois caso o
fizesse, sofria dores intensas, que me forçavam a deixá-los acontecer. Soube mais
tarde que esses movimentos referiam-se a rituais sagrados, dos quais eu não tinha
o menor conhecimento até então, e que me levaram a ter uma profunda experiên-
cia religiosa. Essa experiência mudou a direção da minha energia psíquica, até então
centrada em realizações materiais, relações interpessoais ou externas, como é típico
da primeira metade da vida.

Tendo sido sempre uma pessoa bastante racional, aqueles movimentos durante as
sessões de Calatonia me deixavam atônita, sem entender o que estava acontecendo
e, ao mesmo tempo, fascinada por essa expressão tão clara do inconsciente. Às
vezes a vivência era de um medo muito grande desse inconsciente que eu não podia
controlar. A experiência marcou-me tão profundamente que é presente até hoje,
sendo tema de minha dissertação de mestrado.

[...] os arquétipos, quando surgem, têm um caráter pronunciadamente numinoso,
que poderíamos definir como “espiritual”, para não dizer “mágico”. ... “Há uma aura
mística em torno de sua numinosidade, e esta exerce um efeito correspondente
sobre os afetos. Ele mobiliza concepções filosóficas e religiosas justamente em pes-
soas que se acreditam a milhas de distância de semelhantes acessos de fraqueza.
Freqüentemente ele nos impele para o seu objetivo, com paixão inaudita e lógica
implacável que submete o sujeito ao seu fascínio, de que este, apesar de sua resis-
tência desesperada, não consegue e, finalmente, já não quer se desvencilhar, e não
o quer justamente porque tal experiência traz consigo uma plenitude de sentido
até então considerada impossível.” (JUNG, 1986, p. 142-143) 

Eu estava passando pela metanóia, época em que se faz necessária uma mudança
no foco da energia, até então centrada no ego, e já sentia a necessidade de algo
mais, que eu não sabia definir o que era. Foi através dessa experiência que passei a
acrescentar a esta fase valores espirituais, conseguindo, assim, uma relação de sig-
nificado com o mundo. Meu primeiro contato com o doutor Sándor foi durante
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Consegue-se, então, 
um alargamento 
da consciência

“Antes de falar de religião, devo explicar o que entendo por este termo. Religião é –
como diz o vocábulo latino religere – uma acurada e conscienciosa observação
daquilo que Rudolf Otto acertadamente chamou de “numinoso.” (JUNG, 1978, par. 6)
“[...] Poderíamos, portanto, dizer que o termo “religião” designa a atitude particular de
uma consciência transformada pela experiência do numinoso. (JUNG, 1978, par. 9)

É a abertura para o inconsciente coletivo, para o arquétipo de Deus, para o Self. É a
vivência do maravilhamento perante o desconhecido, sobre o qual não temos con-
trole, é a experiência do outro (ou poderíamos dizer Outro?) em nós. A Calatonia,
mais do que uma técnica, é um método de relaxamento. Por sua configuração
peculiar, que inclui o contato bipessoal, a sutileza e a monotonia dos toques, tem
um alcance bastante amplo, favorecendo comutações psicofísicas e facilitando o
acesso a imagens inconscientes.

“Experimentando o emergir das imagens calatônicas, suas transformações, sobre-
posições ou fusões entre si, percebe-se o seu dinamismo integrador e ainda outro
fato bastante peculiar: a finalidade inerente, isto é, elas surgem prontamente com
aquele conteúdo que para os problemas momentâneos do paciente é o mais indi-
cado, abrangendo as áreas necessárias e – como JUNG diria – “constelam” as res-
pectivas esferas vivenciais, as potencialidades.” (SÁNDOR e outros, 1982).

Consegue-se, então, um alargamento da consciência que poderá incluir experiên-
cias religiosas. Para Jung (1978, p. 8, par. 3), religião é uma função da psique. Para
ele, a alma é naturalmente religiosa: “[...] Já fui acusado de “deificar a alma”; Não
fui eu, mas o próprio Deus quem a deificou! Não fui eu quem atribuiu uma função
religiosa à alma; simplesmente apresentei os fatos que provam ser a alma natura-
liter religiosa, isto é, dotada de uma função religiosa: função esta que não inventei,
nem coloquei arbitrariamente nela, mas que ela produz por si mesma, sem ser
influenciada por qualquer idéia ou sugestão.” (JUNG, 1971, par. 14)

Raul Marino (2005, p. 90) discorrendo sobre neuroestimulação e campos eletro-
magnéticos, relata experiências feitas por Michael A. Persinger: em um de seus
experimentos que comprovam, através da neuroteologia, a afirmação de Jung.
Persinger notou, durante um exame eletroencefalográfico que estava sendo feito
para monitorar os efeitos da meditação transcendental em uma de suas pacientes,
que ela apresentava uma anormalidade eletrográfica no lobo temporal direito e a
percepção relatada foi a da presença de Deus.

Motivado por esse e por outros achados, Persinger desenvolveu um capacete espe-
cial, por meio do qual os pacientes, vendados e submetidos a uma câmara à prova
de som, recebiam fracos e complexos campos magnéticos gerados por computador
em seus hemisférios cerebrais. Muitos dos pacientes relataram ter tido experiência
da presença de um “ser sensível”, e essa sensação de presença seria o protótipo da
Divindade. Raul Marino conclui, por esses resultados, que a experiência de uma pre-
sença sensível é uma propriedade intrínseca do cérebro humano.

Segundo Persinger, “[...] experiências e crenças sobre a existência de deuses desde a
mais remota Antiguidade são propriedades normais do cérebro humano, tendo se
desenvolvido em nossa espécie como funções cognitivas para facilitar nossa adap-
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sempre passar conhecimentos a quem se mostrasse realmente interessado. Para isso
exigia freqüência, pontualidade e, principalmente, comprometimento com tudo aquilo
que era recebido. Os ensinamentos eram passados de forma amorosa e tranqüilizadora,
criando no grupo uma atmosfera peculiar de respeito e cooperação. Possuía também
uma qualidade muito incentivadora: via sentido em tudo o que acontecia, mostrando
a possibilidade de aprendizado em fatos aparentemente sem sentido.

Sua criatividade aparecia muito na apresentação de trabalhos corporais, nos quais
se via bem outra característica sua: a abertura para o novo. Isso fez dele uma pes-
soa que, apesar de ter chegado aos quase 76 anos, manteve seu espírito jovem e de
acordo com a época em que viveu.

Foi trabalhando como médico nos campos de refugiados pelos quais passou que
Sándor desenvolveu a Calatonia. Cuidando de soldados que chegavam das estepes
geladas da Rússia com pernas feridas e congeladas, muitas vezes necessitando de
amputação, seu objetivo era, inicialmente, amenizar as dores, uma vez que havia
falta de medicamentos. Com o desenvolver do trabalho percebeu que, além de dimi-
nuir as dores físicas, a Calatonia possibilitava também a redução das dores emocionais,
diminuía os estados depressivos decorrentes dessa situação, e favorecia a emergência
de imagens até então inconscientes, possibilitando, através da elaboração simbólica,
a integração delas à consciência e, conseqüentemente, o fortalecimento do ego.

E foi essa experiência que vivi durante o processo calatônico: a emergência de ima-
gens vindas do mais recôndito do inconsciente, imagens coletivas que se expressa-
vam através de movimentos. Vivi esse processo, fascinada, encantada e, por vezes,
aterrorizada. Só bem mais tarde compreendi que havia tido a felicidade de ter pas-
sado pela experiência do contato com o numinoso.

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa encontramos, no verbete numinoso:
“inspirado, influenciado pelas qualidades transcendentais da divindade”. É esse o sen-
tido que lhe dá Rudolf Otto, em seu livro “O Sagrado” (1992), do qual Jung tirou o
termo: um elemento que aparece vivo em todas as religiões, um estado de alma que
se manifesta sempre quando se entra em contato com ele. Diz Otto que o numino-
so é um objeto não passível de definição, mas somente de exame. “[...] Por outras
palavras, o nosso X não pode ser objecto do ensino propriamente dito, só pode ser
excitado, despertado, como tudo o que procede do espírito”. (OTTO, 1992, p.14-15)

Otto diferencia numinoso de sagrado. Para ele, “sagrado” possui uma conotação
racional, um sentido de valor. Se algo é considerado sagrado está, sem dúvida, no
patamar mais alto dentro uma escala de valores, refere-se ao bem, ao bem absolu-
to. Já com numinoso Otto refere-se a algo que se apodera de nós, do qual somos
meros observadores, sem qualquer possibilidade de interferência. Em linguagem
junguiana, são imagens arquetípicas, e entendam-se imagens em sentido amplo,
podendo incluir sensações, idéias e sentimentos arrebatadores, que podem tanto
curar quanto destruir, mas que têm um efeito fascinante, que impele à ação.

O numinoso não pode ser conquistado, só podemos nos abrir para ele. É uma carac-
terística de toda experiência religiosa, pois experiência religiosa, para Jung (1978),
significa sempre o contato com o numinoso.

O numinoso não pode
ser conquistado,

só podemos 
nos abrir para ele.
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tinha um olhar para os 
conteúdos psíquicos
que podiam surgir

tabilidade. Sua função primordial deve ter sido a de reduzir a ansiedade relativa-
mente à autopreservação e autodissolução, a qual, se não fosse controlada, teria
interferido em nossos mecanismos de adaptação.” (MARINO, 2005) 

Os historiadores tendem a considerar nossos antepassados pré-históricos medrosos
e desorientados perante a natureza. Sua maneira de diminuir seus medos era cons-
tituir deuses para os quais pudessem criar rituais que aplacassem sua ira, ou aos
quais pudessem agradecer quando havia uma boa colheita. Para Jung (1971, par.
712), tratavam-se de complexos, conteúdos autônomos do inconsciente, impossíveis
de ser compreendidos pela mente primitiva que, então, projetava-os em deuses,
demônios e espíritos.

“Concomitantemente com a evolução do homem ocorreu sua paulatina libertação
dos demônios, mas seus conteúdos autônomos continuam pedindo atenção.
Expressam-se parcialmente nas religiões; mas a religião ocidental se enfraqueceu
à medida que foi sendo racionalizada, e esses conteúdos foram se tornando ina-
cessíveis à consciência cada vez mais unilateralizada do homem moderno. A
maneira mais comum deles se expressarem é através da neurose. (Jung, 1971, par.
712). E, para Jung, a verdadeira cura não está no tratamento das neuroses e, sim,
na abordagem do numinoso.” (JUNG, 1945, apud VON FRANZ, 1999, p. 199)

Não se sabe exatamente de quando data o interesse de Sándor por Jung, mas, de
acordo com Agnes Göecze, filha de Irene e Jozseph Buyidos, Sándor veio para o
Brasil já trazendo um livro de Jung. Vale lembrar que, naquelas circunstâncias, só se
carregaria algum pertence caso tivesse enorme importância. Foi esse conhecimento
dos escritos de Jung que deu embasamento teórico às observações de Sándor quanto
às manifestações psíquicas de seus pacientes durante o desenvolvimento da
Calatonia. Esse interesse pela psicologia coloca-a de uma forma diferenciada entre
as técnicas de relaxamento, uma vez que Sándor já tinha um olhar para os conteúdos
psíquicos que podiam surgir ao trabalhar o corpo do paciente, enquanto que outras
técnicas visam mais diminuir o estresse físico. Na Calatonia, o corpo simbólico tem a
mesma consideração que o corpo físico.

Jung, em Nietzche’s Zarathustra – Notes of the Seminar Given in 1934-39 by C. G. Jung
(1988), refere-se a outro corpo, o corpo sutil, dizendo ser um conceito muito pouco
conhecido e que se refere à idéia primitiva de corpo de respiração (ou pneuma).
Identifica-o ao inconsciente somático: “Veja, quando falamos do inconsciente nós
nos referimos ao inconsciente psicológico, que é um conceito possível; nós estamos,
então, relacionando-o a certos fatores no inconsciente que realmente podemos
compreender e discriminar. Mas a parte do inconsciente que é designada como
corpo sutil torna-se mais e mais identificada com o funcionamento do corpo, por-
tanto torna-se cada vez mais sombria e termina na completa escuridão da matéria;
esse aspecto do inconsciente é excessivamente incompreensível. Eu só mencionei
isso porque lidando com o conceito de Nietzhce de self temos que incluir o corpo,
portanto temos que incluir não apenas a sombra – o inconsciente psicológico – mas
também o inconsciente fisiológico, o assim chamado inconsciente somático, que é
o corpo sutil. Veja, em algum lugar nosso inconsciente torna-se material, porque o
corpo é a unidade vivente, e a nossa consciência e a nossa inconsciência estão inse-
ridas nele; elas contatam o corpo.” (JUNG, 1988, p. 441) (tradução minha).
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Alcança-se com isso 
um novo patamar

de significado.

Schwartz-Salant (1989) amplifica o conceito de Jung, referindo-se ao corpo sutil
como um veículo que pode ser projetado, percebido imaginalmente e vivenciado
entre duas pessoas, explicando não ser importante ele existir ou não, mas sim que
sua existência seja percebida: “O corpo sutil pode ser vivenciado no âmbito imaginal
como uma espécie de campo energético, que se expande a partir de nosso ser físico.
Ainda que invisível às percepções comuns, ele pode ser visto imaginalmente”.
(SCHWARTZ-SALANT, 1989, p.163). E, mais adiante, quando se refere à interação de
corpos sutis de duas pessoas: “Duas pessoas podem se tornar conscientes de um
estado em que seus corpos sutis estejam interagindo. Esta experiência é muitas
vezes sentida como uma mudança na qualidade do espaço entre elas, algo que é
vivenciado como se estivesse energizado e fosse de natureza mais material.”
(SCHWARTZ-SALANT, 1989, p. 163-164)

Faço essas referências pelo fato de elas expressarem exatamente o que sinto quando
estou aplicando a Calatonia: uma mudança na qualidade do espaço entre eu e meu
paciente. É como se esse espaço ficasse mais denso. E essa mudança é percebida em
meu próprio corpo. Ainda, essa mudança é percebida por mim em termos de uma
relação proporcional: quanto mais intensa, mais efeito a Calatonia está tendo no
paciente. Quando me refiro a essa minha percepção corporal do corpo do paciente,
na verdade estou fazendo um relato posterior de um caminho que foi seguido, na
tentativa de explicar um fenômeno que aconteceu em um plano irracional. No caso
relatado a seguir, essas sensações foram sentidas com bastante intensidade.

Dalva chegou ao meu consultório unicamente para ter uma experiência com a
Calatonia. É uma psicóloga, tem 54 anos e relatou que já havia passado pela expe-
riência anteriormente, mas há bastante tempo. Em nossa primeira sessão, relatou o
seguinte: “Tive uma imagem, a de um fio, como se o dedo indicador fizesse uma
conexão com uma extensão que passava pelo meu dedo e ia além, brilhante, branco.
Me lembrou a imagem da Criação de Adão. Estou me sentindo com a mesma emo-
ção de quando estive na Capela Sistina. A pintura representa o não estar só. É a
união de Deus com o homem. Acho que perdi essa ligação com Deus, meu dedo
não está lá porque o outro dedo também não está. Essa ligação foi perdida quan-
do meu pai morreu e só agora estou me dando conta disso. Ainda não sei o que
vou fazer com tudo isso” (esse relato foi feito em meio a lágrimas).”

A imagem vista por Dalva em sua primeira sessão remete-nos a uma vivência arque-
típica, à busca da unidade, ao desejo profundo do homem de unir-se à fonte cria-
dora. A palavra religião, etimologicamente, vem do latim “religare”, ligar-se nova-
mente ao Criador, a Deus ou, em linguagem junguiana, ao Self. Juntando-se a ima-
gem com o relato verbal de Dalva, pode-se pensar que seu complexo paterno sofre,
aí, uma modificação. A libido, que estava parada, volta a fluir, agora num outro nível. 

Explicando melhor: com a morte do pai, a ligação com o Pai maior sofreu um corte.
A libido deixou de fluir livremente, ficou estagnada no complexo. Ficou cortada a rela-
ção com o Pai maior, com o Self. Ela relaciona a visão de seu dedo fazendo uma cone-
xão com um fio que ia além, brilhante, à imagem vista na Capela Sistina, da ligação
do homem com o Criador. Essa imagem leva-a para uma “oitava” superior do com-
plexo, a do arquétipo do pai transpessoal. É como se ela fosse libertada do complexo
paterno quando se dá conta de que perdeu a conexão com o Pai. A energia pode
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então voltar a fluir. Alcança-se com isso um novo patamar de significado. A ferida do
pai que foi perdido é curada no plano arquetípico. Daí a grande emoção. Durante a
Calatonia, Dalva viveu uma restauração desse complexo. O inconsciente apontou uma
direção por onde a energia psíquica deveria caminhar. A Calatonia possibilitou a aber-
tura de um canal para que ela pudesse ter essa consciência. A imagem veio investida
de grande energia, que se fez perceptível na intensidade da emoção que acompanhou
o relato. Isso pode ser entendido como um indicador do contato com o numinoso.
Além disso, a imagem que foi vista é, em si, uma imagem numinosa. Trata-se de uma
imagem arquetípica, e como toda imagem arquetípica, possui numinosidade. Imagens
como a que foi vista por Dalva são símbolos máximos da religião, neste caso, da reli-
gião cristã. O efeito causado pelo símbolo é indicador do contato com o numinoso. 

Os arquétipos, quando surgem, têm um caráter pronunciadamente numinoso, que
poderíamos definir como ‘espiritual’, para não dizer ‘mágico’. Conseqüentemente, este
fenômeno é da maior importância para a psicologia da religião. O seu efeito, porém,
não é claro. Pode ser curativo ou destruidor, mas jamais indiferente, pressupondo-se,
naturalmente, um certo grau de clareza. Este aspecto merece a denominação de ‘espi-
ritual’ por excelência. Isto é, acontece não raras vezes que o arquétipo aparece sob a
forma de espírito nos sonhos ou nos produtos da fantasia, ou se comporta inclusive
como fantasma. Há uma aura mística em torno de sua numinosidade, e esta exerce um
efeito correspondente sobre os afetos (JUNG, 1986, par.405). Apesar de todo o avanço
da ciência, a vida e a morte, para o homem, ainda são um mistério. E a necessidade
de uma crença em um poder superior persiste em nós como em nossos antepassados.

É indiferente o que pensa o mundo sobre a experiência religiosa: aquele que a tem
possui, qual inestimável tesouro, algo que se converteu para ele numa fonte de vida,
de sentido e de beleza, conferindo um novo brilho ao mundo e à humanidade. Ele tem
pistis e paz.” (JUNG, 1971, par. 167). Ajudar as pessoas a encontrar um sentido maior
em suas vidas através da análise de seus conteúdos conscientes e inconscientes sem-
pre foi o objetivo da terapia analítica. Buscando envolver camadas mais profundas do
ser através do contato corporal, a forma primeira e imediata de comunicação entre os
seres, a Calatonia pode tornar-se um importante facilitador desse processo.

Se, como diz Jung, a religião é uma função psíquica, ela é passível de desenvolvi-
mento e, por isso, irá buscar formas de expressão. E a Calatonia tem se mostrado,
ao longo de todos esses anos, um excelente meio para que se abra um canal para a
função religiosa poder se exprimir.
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colocá-los em uma linha acompanhados por dados de identificação, onde constem
seus créditos acadêmicos e profissionais (no máximo três linhas), e e-mail de contato.

Resumo: Após o nome do autor, deve constar um resumo do artigo, com 10 linhas
no máximo.

Palavras-chave: Devem ser apresentadas com no máximo cinco palavras-chave.

Corpo do Texto: Fonte Arial ou Times New Roman, corpo 12, alinhamento justifi-
cado, entrelinha simples. Os artigos devem conter aproximadamente 10 laudas.

Referências Bibliográficas: As obras citadas devem apresentar os seguintes dados,
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Nome da Editora;
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Os autores citados devem ser apresentados em ordem alfabética.
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Atenção: No corpo do texto, a citação, quando for literal, deve vir em itálico, entre
aspas, com o sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido da página e do ano
entre parênteses. Exemplo:

JUNG (1995, p.59), afirma que : “Essa imagem da divindade, que dorme escondida
na matéria, era aquilo que os alquimistas chamavam de primeiro caos original ou
terra do paraíso, ou peixe redondo do mar, ou ovo, ou simplesmente ‘rotundum’.”
Palavras em língua estrangeira devem aparecer em itálico.

Notas de rodapé: Devem aparecer no final do texto, feitas com algarismos arábicos,
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