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Após sete anos de publicação, a Revista Hermes muda de formato.

Foi ampliada, recebeu um tratamento artístico, mas mantém seu

espírito no que se refere à sua função principal: funcionar como um

veículo de comunicação de idéias e como um instrumento para o

registro da nossa forma de trabalho, que vai além da mera aplicação

de técnicas. Podemos dizer que hoje nós, alunos e ex-alunos de

Cinesiologia, constituímos um grupo sólido, que partilhamos idéias

e ideais e que apoiamos mutuamente nossos empreendimentos.

A Revista Hermes é a prova cabal disto. Fruto da cooperação e do apoio

de muitos, revela sua natureza múltipla quando expressa e respeita a

forma de pensamento de cada um, e una quando sobrevive por

oito anos girando em torno de um denominador comum: a busca da

compreensão do ser humano. Meus agradecimentos ao Instituto Sedes

Sapientiae por permitir esta publicação, ao Plínio por sua paciente

dedicação, ao Felippe pela transformação, à Ana pelas revisões e a

todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para esta realização.

À memória do Dr. Sandor por tudo que nos ensinou, meu carinho,

gratidão e respeito profundos.

Leda Maria Perillo Seixas
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Contar histórias como um recurso, no trabalho do psicólogo,

seja em psicoterapia de adultos e crianças, ou com enfoque

metodológico na psicologia educacional é um procedimento cada

vez mais em uso. Adquire grande importância, quando usada nas

entrevistas devolutivas para as crianças, na realização de um

psicodiagnóstico, por falar diretamente ao psiquismo infantil,

sendo para elas de fácil compreensão, refletindo os seus medos e

suas angústias. Este artigo re f e re-se ao uso da história, na re a l i z a ç ã o

de um psicodiagnóstico e na entrevista devolutiva com a criança.

Neste caso, a história é usada para comunicar à criança, de uma

forma integradora e compreensível, sua própria história, em que

ela é o herói e personagem principal.

Maria Isabel Marcondes Pontes <pontesbel@terra.com.br>

n Graduanda do curso de Psicologia - UNIP

Palavras Chave:
➜História

➜Psicodiagnóstico
Infantil

➜Entrevista
Devolutiva
➜Criança

Um Menino
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E ra uma vez... assim começam as histórias dos livros infantis, que nos encantaram na
infância e que ainda fazem a alegria das crianças até hoje. A linguagem da criança
está ligada à das histórias infantis, dos contos de fada, do tempo em que os animais
falavam, um tempo que existe no interior de cada um de nós.

O homem sempre gostou de ouvir e de contar histórias. A mitologia e as lendas nos
contam a história dos povos, sua maneira de ver o mundo, de traduzir o que estava
obscuro, de trazer para a consciência seus conflitos, suas angústias, de entender o
que não conseguiam explicar de forma racional. O mundo sagrado das divindades,
a forma de explicar nossas origens, a criação do mundo e do homem, a razão da
existência humana, do viver, o sentido da vida, tudo isso era explicado em forma de
histórias, contadas ao redor das fogueiras ou dentro das cavernas, que uma geração
passava para outra.

“A t ravés do desenvolvimento da linguagem todo o conhecimento e valores era m
t ransmitidos verbalmente de geração a geração, o que certamente perpetuou-se com
o advento da escrita; nos pergaminhos, nos livros e até hoje na internet histórias são
t ransmitidas com a função de informar e formar. As lendas, os mitos, os contos de
fadas fascinam pela sua força e complexidade. Continuam existindo depois de séculos
da sua criação, porque trazem dilemas e conflitos universais que ajudam o homem
em seu processo de desenvolvimento, de cre s c i m e n t o . ” ( S I N AT TOLLI, 2002, p 43)

Educar uma criança, significa não apenas dar-lhe informações necessárias para
vencer como profissionais dando-lhes uma carreira ou como sobreviver no mundo
atual, mas a tarefa mais difícil é ajudá-la a encontrar significado na sua existência,
de maneira que possa se entender e gradualmente tornar-se capaz de entender os
o u t ros e poder estabelecer relacionamentos satisfatórios e significativos. Essa tare f a ,
não pertence apenas aos pais e educadores mas a toda a sociedade na transmissão
da herança cultural, sendo a literatura seu maior veículo, porém não somente o tipo
de literatura que informa e diverte, mas uma história que enriqueça sua vida e a
preencha de significados.

Os contos de fada dentro da litera t u ra infantil são enriquecedores e satisfatórios e
pode-se aprender com eles sobre os problemas interiores e as soluções corre t a s, inde-
pendentemente da sociedade a que pertençam, pois estão dentro da compre e n s ã o
i n f a n t i l . Usando esse re c u rso, falando essa linguagem própria das crianças, que trazem em
si muito vivo esse fascínio pela história, elas podem elaborar e integrar melhor suas experiê n-
c i a s, podendo nelas projetar seu mundo interno, tal como nossos ancestrais o faziam. “ O u v i r
e contar os contos de fada é algo que toca a nossa afetividade, nossas emoções e
sentimentos, ouso dizer que tocam a alma, o nosso ‘princípio de vida’, pois as ima-
gens nelas contidas vão direto ao inconsciente.” (ALMEIDA, 2002, p.74). Por ter esse
caráter universal e por falar diretamente ao inconsciente as histórias são usadas cada
vez mais como um re c u rso no trabalho do psicólogo, seja em psicoterapia de adultos
e crianças com enfoque metodológico na psicologia educacional e também nas entre-
vistas devolutivas para as crianças, na realização de um psicodiagnóstico.

O relato a seguir, re f e re-se ao uso da história, na realização de um psicodiagnóstico
na entrevista devolutiva com a criança. Neste caso a história é usada para comu-
nicar à criança de uma forma integradora e compreensível a sua própria história,

Educar uma criança
(...) é ajudá-la
a encontra r

significado na sua
existência, de

m a n e i ra que possa
se entender.
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em que ela é o herói e personagem principal. O paciente A. de 10 anos de idade foi
encaminhado para psicodiagnóstico na clínica da disciplina de Atendimento em
Psicodiagnóstico Infantil na Instituição com queixa de dificuldades de apre n d i z a g e m
e baixo rendimento escolar.

Começamos o psicodiagnóstico com as entrevistas de anamnese, realizamos os testes
indicados e as observações em horas lúdicas. Na anamnese observamos que o
paciente teve um desenvolvimento psicomotor dentro dos limites e padrões espera d o s
p a ra as respectivas idades. Não havia presença ou história pre g ressa de doença gra v e
ou distúrbios de desenvolvimento até a presente data. A família, de classe média
baixa, era composta de pai, mãe e um irmão, sendo ele o filho mais velho, fre q ü e n-
tando a quarta série do curso fundamental. À medida que ia conhecendo o menino
um cenário começava a se descortinar para mim, mostrando a forma como encara v a
os seus medos, sua fragilidade, dificuldades, sua maneira de apreender o mundo.

Seu universo era reduzido, limitando-se à convivência familiar, a escola, com aulas
curriculares e de reforço. Suas opções de escolha para brincar eram poucas, pas-
sando a maior parte do seu tempo livre vendo TV. Sua mãe dizia que ele “flutuava”
na sala de aula. O pai, trabalhando durante a noite e dormindo durante o dia, tinha
pouco tempo disponível para seu filho. Uma criança introvertida, olhando o mundo
de um espaço reduzido, e esse mundo sendo ainda mais reduzido pelas limitações
impostas pela cidade grande.

Suas brincadeiras eram limitantes tanto quanto seu mundo, preferindo sempre os
jogos de perc u rso onde não é preciso ter iniciativa, pois os dados decidem as jogadas;
ou jogo de damas, onde as re g ras eram observadas com rigidez e o espaço limitado
do tabuleiro lhe dava a segurança do que já é conhecido e não oferece perigo algum.
Seus sentimentos eram de menos valia, impotência e inatividade, embora ambiva-
l e n t e s, demonstrando indecisão, mas também desejos de realização e de cre s c e r.

O teste de avaliação de inteligência aplicado, demonstrou ser uma criança de QI na
faixa médio-inferior, apresentando boa memória, bom nível cultural, inteligência nas
relações sociais, coordenação viso-digital e pensamento concreto. Apresentava facili-
dade na compreensão dos conteúdos apresentados e boa memória auditiva imediata.

Demonstrava alguma dificuldade em fugir do concreto, talvez por insegurança em
ousar conceitos abstratos e certa dificuldade na atenção e concentração, provavel-
mente devido a ansiedade. Havia evidências de suas tentativas de evitar fracasso,
não aventurando-se em terreno desconhecido.

Os testes projetivos demonstra ram que ele era uma criança com vontade de cre s c e r,
com desejos de liberdade, mas cuja iniciativa estava contida por seu medo de ser devo-
rado pelo mundo que sentia hostil e destruidor, e reprimido pelo meio ambiente. Ao
mesmo tempo, tinha grande imaginação, construindo longas histórias e desenhos
l i v res e expre s s i v o s, em que podíamos ver seu potencial re p resado, contido, limitado,
pedindo aprovação para suas realizações e permissão para suas iniciativas. Mostra v a -
se dependente da figura materna, acolhedora e pro v e d o ra, mas também limitadora dos
seus impulsos para agir, cauteloso nos seus re l a c i o n a m e n t o s, tentando agradar a todos,
sem expressar agressividade. Em suas histórias, o herói nunca brigava ou agre d i a .

Suas brincadeira s
e ram limitantes
tanto quanto
seu mundo,

p referindo sempre
os jogos de perc u rs o
onde não é pre c i s o

ter iniciativa.
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Nos testes, mostrava um superego pro t e t o r, mas coercitivo, punitivo e rígido, que
castigava com punições, suas tentativas de iniciativa e de liberdade, sentindo o meio
ambiente, muitas vezes, agressivo e assustador, não favorecendo seu cre s c i m e n t o .

Nossa orientação era de que teríamos que fazer a entrevista devolutiva para a cri-
ança, em forma de uma história que reproduzisse suas características de personali-
dade, sua história de vida, projetando seus medos, angústias, conflitos de uma
maneira tal que nela se reconhecesse. Para que isso surgisse de uma forma espon-
tânea após cada sessão discutíamos a construção da história com a supervisora.
Vários temas surgiam, mas nenhum em definitivo. Íamos dando lugar a nossa imagi-
nação e voz à nossa criança interna para que pudéssemos através delas conversar
com a outra criança, nosso paciente, na sua linguagem própria.

Um de seus desenhos livres inspirou a construção de sua história, pois nele pro j e t a v a
seu mais profundo desejo e de como se sentia em relação ao mundo em que vivia.
Nesse desenho mostrava o quanto sentia-se frágil, inadequado, com medo da maturi-
dade que envolve a liberdade. Fez um campo de futebol onde meninos jogam bola, e
ao lado da trave do gol sobre uma mesa, uma gaiola com um passarinho dentro. No
céu desenhou alguns passarinhos voando. Estava ali novamente a ambivalência entre
a prisão da gaiola, seu mundo, ou poder voar livre pelo céu, seu desejo.

A história que fez sobre esse desenho foi a seguinte: “Era uma vez uns meninos que
iam para a quadra jogar bola. E teve um menino que trouxe um passarinho para a
quadra e deixou o passarinho na gaiola na quadra, junto com eles. E o passarinho
estava assistindo o jogo. E o passarinho só torcia para o dono dele. E os outros
jogadores, do outro time, ficaram tristes porque o passarinho só torcia para o outro
time.” O dono do passarinho, o time dele, era da cor vermelha e azul. O dono ficava
no gol. O outro time, a cor do outro time, era amarelo e vermelho. E quem ficou
mais triste foi o outro goleiro do outro time. E tinha uns passarinhos rodando em
volta da quadra e vendo eles jogarem bola.”

“T: _Como está o tempo?
P: _O tempo está bom.
T: _Porquê?
P: _Porque não está tendo briga. Está um jogo ótimo, não tem briga, não 
tem discussão.
T: _E o passarinho tem nome?
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P: _Pode ser passarinho Piu-Piu?
T: _Pode ser o nome que você escolher.
P: _Então é Piu-Piu.”

Com esse desenho e história ele havia nos dado a chave para que nos comu-
nicássemos com ele usando suas próprias imagens e experiências. Partimos dessa
idéia para fazermos a história que usaríamos em sua sessão devolutiva. O passarinho
dentro da gaiola era muito representativo de como se sentia em relação ao mundo
com suas limitações.

O nome que ele deu ao seu passarinho de Piu-Piu nos lembrou de que nesse desenho
animado o herói está sempre às voltas com um gato que o quer devorar, fugindo
dele ou para dentro da gaiola ou para os braços protetores de sua dona. A gaiola,
mesmo sendo uma prisão, é também uma proteção para seus medos que o deixa
sem ação e tira-lhe a iniciativa.

“ Pa ra as entrevistas devolutivas tentávamos construir histórias simples contendo o
que era essencial na problemática dos pacientes. Muitas vezes utilizávamos pers o n a-
gens conhecidos como Tom e Jerry, Rei Leão, Mônica, Cebolinha, Cascão, Dálmatas,
Pequena Sereia, Patinho Feio, Pelezinho, Aventuras do Ratinho, Frajola, entre outro s.
Estes eram escolhidos mediante interesse e gosto percebidos durante os atendi-
mentos nos quais os pacientes nos davam as dicas.” ( S I N AT TOLLI, 2002, p 46)

Para falar de uma maneira mais ampla, de sua própria história, não utilizamos o
personagem do desenho animado, o Piu-Piu, mas permaneceu a idéia de usar como
herói um passarinho, que embora estivesse pronto para alçar vôo, não o fazia por
sentir-se frágil, desprotegido e imaturo.

Continua a autora: “Em nosso trabalho tínhamos a grande preocupação de real-
mente construir a história que o paciente precisava ouvir e nela ter a possibilidade
de ver a própria história e ressignificá-la e aprender com ela como fazemos com
os contos de fadas por exemplo. Seguindo as questões técnicas sobre a entrevista
devolutiva em nossas histórias procurávamos dosar os conteúdos para não ficarem
muito pesados para a criança; tanto quanto no processo onírico dosávamos o real
e o imaginário.” (SINATTOLLI, 2002, p 47)

Optamos pela apresentação da história na forma de um livro, para que se sentisse
estimulado com a leitura, já que sua dificuldade era de aprendizagem e compre e n s ã o
de textos. O desenho feito por ele, nossa inspiração, foi utilizado para a confecção
da capa do livro e, acrescentamos ao texto da história que fizemos algumas ilus-
trações relativas ao tema. 

A história que construímos para sua entrevista devolutiva, ficou assim:

O PASSARINHO QUE QUERIA VOAR 
“Era uma vez uma família de passarinhos que morava no alto de uma árvore. O pai
passarinho e a mãe passarinho haviam construído um bonito ninho, que embora
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fosse pequeno, era aconchegante e acolhedor e os quatro cabiam direitinho den-
tro dele. O ninho ficava num lugar seguro ao abrigo do vento e das chuvas. A mãe
passarinho cuidava muito bem dos seus dois filhotes passarinhos e o pai saia todos
os dias assim que amanhecia o sol e voava para ir buscar alimento para eles. A mãe
passarinho distribuía as minhocas entre os dois filhotes passarinhos e assim eles
iam crescendo fortes e saudáveis.

O passarinho mais velho logo cresceu e ficou com as penas bonitas como as da mãe
passarinho e o bico forte como do pai passarinho. Ele começou a querer voar com
o pai quando este saia para ir buscar alimento, mas o pai achava que ele ainda era
muito pequeno. Ele pedia para a mãe se podia voar sozinho só um pouco, mas ela
também tinha medo que ele não conseguisse, caísse no chão e se machucasse.

Assim o passarinho mais velho, embora tivesse asas fortes, muitas penas, e bico
igual ao do pai, ficava no ninho, quietinho, só esperando que chegasse sua comi-
da. Na verdade ele não queria desobedecer seu pai e nem deixar sua mãe triste.
Mas o passarinho que já era forte para voar sozinho sempre sonhava em como
seria gostoso voar por aí em liberdade, ir para onde quisesse, e conhecer outros
passarinhos iguais a ele. Ficava sonhando com a liberdade mas sem coragem para
tentar um vôo sem a ajuda da mãe passarinho. Achava que não ia conseguir pois
sua mãe dizia que ele ainda era muito pequeno para voar sozinho. Ele aceitava o
que sua mãe dizia, mas ficava triste e sem vontade de fazer nada, até mesmo não
conseguia a p render na escola de passarinhos. Durante a aula só ficava imaginando
e sonhando acordado pensando em como seria bom voar e por isso não conseguia
acompanhar os outros passarinhos nas lições da escola.

Além disso, havia um terrível gato que vivia rondando o ninho e que a mãe passarinho
sempre espantava. O filhote passarinho tinha muito medo desse gato, por isso
quando pensava em experimentar voar sozinho logo desistia com medo de ser
comido por esse gato.

Um dia, ele criou coragem e resolveu experimentar voar sozinho, só uma voltinha
e viu que conseguiu. Na hora de voltar para o ninho, escorregou, caiu e fez um
corte na cabeça, que sarou logo, mas sua mãe ficou com medo que ele caísse nova-
mente e se machucasse, por isso proibiu que ele voasse. 

Ele se conformou e voltou a ficar quietinho no ninho. Mas isso lhe causou uma
grande tristeza, e ele não queria fazer mais nada, pois só queria mesmo voar e não
apenas ficar preso no ninho. Ele foi ficando muito triste mesmo, mas não con-
seguia falar para sua mãe o que lhe causava tanta tristeza. Passava os dias pen-
sando e sonhando em como seria gostoso voar no alto do céu e conhecer os pas-
sarinhos que ele via passar voando por cima do ninho onde moravam.

Sua mãe então o levou para conhecer duas corujas que moravam em outra árvore.
Essas corujinhas eram mais velhas e muito sabidas. Examinaram suas asas e viram
que elas estavam fortes e que o corte na sua cabeça também estava curado há
muito tempo. Não havia motivo para ter medo de voar porque ele sabia fazer
muitas coisas, além disso estava crescido e bastante forte. Falaram como era gos-
t o s o voar bem alto no céu e conhecer o mundo em que vivíamos.

Um dia, ele criou
coragem e resolveu
experimentar voar
sozinho, só uma
voltinha e viu

que conseguiu.
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Ele contou para as corujas sobre o medo que tinha do gato. Elas disseram que ele
tomasse cuidado quando pousasse no chão, mas que se ele voasse bem alto o gato
não o alcançaria porque não sabia voar. Ele, sim, era um passarinho, e pássaros são
feitos para voar em liberdade. Falaram ainda que ele era um passarinho muito
forte, com penas bonitas, asas fortes e um bico também muito forte e que poderia
voar sem ajuda da mãe passarinho.

O passarinho ouvindo aquilo criou coragem, e subindo na beira do ninho bateu forte
as asas e saiu voando em liberdade. Quando sua mãe viu como seu filho já estava
forte e grande entendeu que ele poderia voar muito alto e isto seria muito bom para
ele. O filhote passarinho voou bastante aquele dia e nos outros dias também. A d q u i r i u
confiança em suas asas e não teve mais medo do gato, pois ele voava muito alto
onde não poderia ser alcançado por ele. Assim ele conheceu passarinhos de todas
as espécies, que moravam em outras árvores e fez muitos amigos. Conheceu pás-
s a ros de muitas cores e de vários tamanhos, alguns grandes como as emas e outro s
pequeninos como os beija-flores, e pode perceber que o mundo é muito variado, e
e m b o ra fossem pássaros diferentes podiam ser amigos. Pe rcebeu também que às
vezes amigos brigam e se desentendem por causa de alguma brincadeira, mas que
depois fazem as pazes porque mesmo entre os passarinhos as discussões aconte-
cem e são normais, como também entre os outros animais.

Seus pais quando viram o seu filhote voando tão bonito ficaram orgulhosos e
felizes. Viram que ele já estava crescido e que sabia voar muito bem. Desse dia em
diante ele não teve mais medo de voar, passou a fazer as lições sozinho e tornou-
se um dos melhores alunos da escola de passarinhos.”

No retornou para a entrevista devolutiva, Quando A. recebeu o livro, de imediato
reconheceu seu desenho transformado em capa, ficando maravilhado com isso.
Preferiu que lêssemos a história para ele. Ouviu atentamente, e a princípio não se
identificou com o personagem. Fomos comentando com ele os diversos aspectos e
situações apresentadas para que fizesse a relação entre a história do passarinho e
sua própria história, e quando perguntamos se conhecia alguém parecido com o
personagem ele apontou para si mesmo, e tocando o dedo indicador no peito disse:

_Eu!

A., uma criança sensível, introvertida, inteligente, havia entendido, sem sentir-se
agredido, de uma forma simples, o momento que estava vivendo. Orgulhoso leu
alto, com desenvoltura e sem tropeços a história do “Passarinho Que Queria Voar”.
Saiu da sala, carregando seu livro, como quem levava um tesouro.

O menino-passarinho logo iria voar sim, muito alto mesmo.
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O texto busca situar o conceito de sombra dentro do pensamento

alquímico e cristão, segundo o referencial da psicologia analítica.

De acordo com C. G. Jung, a cisão entre Bem e Mal como opostos

radicalmente contrários e inconciliáveis dentro do Cristianismo

trouxe uma tensão insuportável para o indivíduo e para a cultura.

Esse texto aponta o caráter compensatório da Alquimia na

tentativa de integrar a sombra dentro do processo simbólico

de transmutação da matéria.
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ORIGENS DA ALQUIMIA
A Alquimia começou no Ocidente por volta do séc. I a.C., apresentando um declínio
g radual após a queda do Império Romano até o séc. X. Durante este período ela flo-
resceu no Império Bizantino e nos diferentes países ára b e s. Com as cruzadas e a
invasão muçulmana na Península Ibérica, ela retornou à Europa no séc. XI, unindo-
se à Filosofia Escolástica e tendo seu apogeu na Idade Média. No séc. XVII desapare-
ceu definitivamente, sendo eclipsada pelo Iluminismo. Parte de seu conhecimento
evoluiu para a Química e seu aspecto filosófico e religioso só foi re sgatado no séc. XX
por C. G. Jung. Ele reconheceu que os tratados alquímicos continham uma linguagem
simbólica e falavam do processo de individuação, ou seja, a transformação da per-
sonalidade em busca da totalidade. A transmutação dos metais comuns em metais
n o b re s, a busca da pedra filosofal, era o equivalente à busca de integração e consci-
entização do centro da personalidade, o Self (Franz, 1998:7).

ALQUIMIA E CRISTIANISMO
A Alquimia nunca foi hostil aos movimentos religiosos dominantes, mas formava
uma espécie de tendência subterrânea compensatória.

“O esforço da Alquimia visa a preencher as lacunas
deixadas pela tensão dos opostos no Cristianismo.”

(Jung, 1994: par. 26)

Essa tensão entre opostos no Cristianismo, de que fala Jung, refere-se principal-
mente à oposição irredutível entre o Bem e o Mal, na qual o Bem é representado
exclusivamente por Cristo e o Mal expressa-se na figura do demônio. Assim, o
cristão é atirado num conflito e sofrimento insuportáveis, já que o Bem equivale à
uma imitação incondicional de Cristo e o Mal a tudo que se opõe a isto. As exigências
éticas do cristianismo acabaram por se tornar uma impossibilidade de serem vividas
integralmente na vida prática.

Salamandra.
Michael Maier, Atalanta Fugiens
Oppenheim, 1618.
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“O mundo cristão transformou a antinomia entre o bem e o mal num problema
universal, erigindo-a em princípio absoluto através da afirmação dogmática

dos contrários [...] Essa imitação de Cristo tomada em seu sentido mais profundo,
implica um sofrimento intolerável para a maioria dos homens.”

(Jung, 1994: par. 25)

Outra lacuna do Cristianismo é o impedimento a qualquer busca ou experiência
pessoal do sagrado. Todo conflito deve ser resolvido dentro do âmbito dogmático,
acreditando-se apenas naquilo que é prescrito pela Igreja. Disso resulta que o
Cristianismo se constituiu como uma religião essencialmente patriarcal, fato este
expresso no simbolismo da Trindade.

“O dogma insiste em que o ‘três’ são ‘um’, mas se recusa a
reconhecer que os ‘quatro’ sejam ‘um’. Sabe-se que os números ímpares
sempre foram masculinos não só para nós, ocidentais, como também

para os chineses; quanto aos números pares, são femininos.
Assim, a Trindade é uma divindade explicitamente masculina.”

(Jung, 1994: par. 25)

Contrapondo-se a isto, a Alquimia propõe seu axioma central, ou seja, o aforismo
de Maria Prophetissa:

“ ‘Um torna-se dois, dois torna-se três, e do três provém o um
que é o quarto’. Dessa forma, os números ímpares do dogma

cristão são entremeados pelos números pares que significam o
feminino, a terra, o subterrâneo e até mesmo o próprio mal.”

(Jung, 1994: par. 26)

Esses temas são a sombra do cristianismo que a Alquimia pro c u rou retomar em
caráter compensatório. Pa ra os alquimistas, a matéria era uma contraparte viva e
feminina do criador espiritual, e não algo que ficava à margem participando apenas
perrifericamente. Na Alquimia, a matéria era um princípio igualmente divino,
chamado f reqüentemente por “matriz”, a qual complementava o princípio masculino
e s p i r i t u a l da “forma” ou “ação da região etérea sobre os elementos” (Franz, 1998:46).

Ao realizar seus experimentos sobre a matéria nos seus labora t ó r i o s, o alquimista e n t ra-
va em contacto com o inconsciente, a psique objetiva, e projetava os conteúdos a rq u e t í p i-
cos nas operações alquímicas. Muitos deles de temperamento extrovertido permanece-
ram apenas no nível químico de sua busca, mas, para muitos outro s, ressaltou-se o
aspecto simbólico do seu trabalho e seus efeitos psicológicos de auto-tra n s f o r m a ç ã o .

“Os alquimistas preferiam, de modo pouco eclesiástico,
a busca do conhecimento à verdade oferecida pela fé, ainda

que como homens medievais se julgassem bons cristãos.”
(Jung, 1994: par. 41)

Franz (1998:36) diz que, nesta cisão entre o dogma oficial do cristianismo e a cor-
rente subterrânea da Alquimia, estariam as raízes do que hoje chamamos de divisão
entre religião e ciências naturais. O alquimista tentava resgatar o espírito oculto na
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matéria ao valorizar
o feminino e aceitar

o mal na forma
da nigredo (uma

das fases da Obra ) ,
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matéria ao valorizar o feminino e aceitar o mal na forma da nigredo (uma das fases
da Obra), como parte integrante do processo alquímico. Assim tentava manter juntos
os opostos cindidos pelo cristianismo. Além disso, seu método de trabalho incluía
igualmente métodos objetivos de laboratório e métodos introspectivos de imagi-
nação ativa, meditação e observação dos seus sonhos. No entanto, no séc. XVII a
Alquimia tornou-se uma ciência natural, puramente extrovertida, excluindo os
aspectos psicológicos, filosóficos e religiosos, os quais foram completamente
desvalorizados para a formação da ciência prática da Química. E assim, a “religião
foi guardada na gaveta para os domingos” (Franz, 1998:37).

MORTIFICATIO
Segundo Edinger (1995: 165-197) a opus alquímica têm três estágios: nigredo,
albedo e rubedo. A mortificatio relaciona-se com a primeira fase da obra, a nigre d o .
Nigredo, ou cor negra, refere-se à s o m b ra ou lado escuro da nossa pers o n a l i d a d e
que está oculto à luz da consciência. O encontro com a sombra é o primeiro passo
no processo de individuação. Está relacionado com a dor, sofrimento e morte na
Alquimia. Imagens ligadas à tortura, mutilação, apodrecimento (putrefactio) são
pré-requisitos para imagens posteriores de crescimento, ressurreição e renascimen-
to. De acordo com a lei dos contrários (enantiodromia) a intensa consciência do
escuro constela o lado oposto, a luz. A mortificatio fala da morte de vários aspec-
tos psíquicos que devem passar por este processo para sua transmutação:

a) Dragão: a imagem do dragão personifica a psique instintiva, a prima matéria. O
mito do herói que salva a donzela do dragão expressa a necessidade do resgate da
alma da sua prisão nas formas instintivas, primitivas e infantis.
b) O rei; o leão e o sol: referem-se ao princípio diretor do ego consciente e ao
instinto de poder, os quais devem ser mortificados para que surja um novo centro,
o Self. O velho rei re p resenta um princípio dominante que perdeu sua eficácia e
d e v e submeter-se à transformação.
c) O sapo: é uma variante simbólica do dragão. O sapo como prima matéria repre-
senta o desejo irrefreado. É o tema da pessoa ávida, insaciável que se afoga nos
próprios excessos. Os desejos devem ser mortos nas suas formas projetadas, de
cunho obsessivo.
d) A donzela; os inocentes: a imagem do sacrifício dos inocentes ou da donzela
c o r responde à necessidade do sacrifício da pureza ou inocência para poder se
efetuar a ampliação da consciência. Por exemplo, o mito de Adão e Eva no Pa raíso nos
fala da consciência que surge depois de se provar do fruto da Árvore do Bem e do Mal.
e) Morte, cemitérios, funerais: imagens que ressaltam a necessidade da morte
para que a vida ressurja, estão sempre conectadas ao plantio e germinação de
sementes.
f) Lua: simbolismo cíclico da Lua que morre e renasce a cada mês.
g) Corvos ou abutre s : pela cor negra, vinculação com a morte e o anúncio de maus
augúrios são sempre associados com a mortificatio. A partir da experiência das
trevas e do vazio, pode acontecer o encontro com o companheiro interior, o Self.
h) A paixão de Cristo: o intenso sofrimento de Cristo, torturado, flagelado e cru-
cificado é freqüentemente identificado pelos alquimistas com sofrimentos pelos
quais passa a prima matéria no seu processo de transformação. O ego tem que se
sacrificar para se encontrar com o Self. No entanto, Jung ressalta uma grande difer-
ença entre a vivência do alquimista e do cristão com relação a este arquétipo.
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“Não se trata de uma ‘imitação de Cristo’, mas do seu exato oposto, uma
assimilação da imagem de Cristo em seu próprio eu, que é o ‘verdadeiro

homem’. Já não é um esforço, uma labuta intencional para atingir a imitação,
mas antes uma experiência involuntária da realidade representada pela lenda

sagrada [...] A Paixão acontece ao adepto, não em sua forma clássica [...]
mas na forma expressa no mito alquímico [...] Tudo isso ocorre, não ao próprio

alquimista, mas sim ao ‘verdadeiro homem’, que o alquimista sente estar
próximo de si, bem como em si, e, ao mesmo tempo, na retorta.”

(Jung, 1990: par. 157)

Enfim, enquanto o valor supremo (Cristo) e o maior desvalor (o pecado, o mal)
e s t i v e rem projetados fora do indivíduo, a psique se esvazia de significado e a vida re l i-
giosa se congela em pura exterioridade e formalismo. Jung ressalta que poucos expe-
rienciam a imagem divina como a qualidade mais íntima da própria alma, se re l a c i o-
nando apenas com um Cristo exterior. Da mesma forma, o mal é dificilmente vivido
como algo importante no caminho do auto-conhecimento, como a contrapartida de
igual peso ao bem. A conjunctio, etapa final da opus é justamente a possibilidade de
a p roximar os opostos de modo a gerar o novo, a pedra filosofal ou a criança divina.

“A problemática dos opostos suscitada pela sombra desempenha um papel
importante e decisivo na alquimia, uma vez que conduz à unificação dos

opostos no decorrer da obra, sob a forma arquetípica do ‘hierosgamos’, ou
seja, das ‘núpcias químicas’. Nesta, os opostos supremos sob a forma do
masculino e do feminino (como no Yang e Yin chinês) se fundem numa
unidade em que os contrários desaparecem, unidade esta incorruptível.

A condição necessária no entanto, é que o ‘artifex’ não se identifique com
as figuras do opus, mas as preserve em sua forma impessoal e objetiva.”

(Jung, 1994: par. 43)

Assim, a aceitação da sombra e do paradoxo que ela traz para a psique é funda-
mental para a vivência da verdadeira espiritualidade que se expressa no processo de
individuação através da busca da totalidade e não da perfeição, pois

“Só o paradoxal é capaz de abranger a plenitude da vida.
A univocidade e a não-contradição são unilatera i s

e portanto não se prestam para exprimir o inalcançável.”
(Jung, 1994: par. 18)

Bibliografia

EDINGER, Edward F. , Anatomia da Psique. O Simbolismo Alquímico na Psi c o t e ra p i a .
São Paulo, Cultrix, 1995.

VON FRANZ, M. L., A Alquimia e a Imaginação Ativa. São Paulo, Cultrix, 1998.

JUNG, C. G., Mysterium Coniunctionis. Volume XIV/2, Petrópolis, Vozes,1990.

_ _ _ _ _ _ _ _ __Psicologia e Alquimia. Volume XII, 2ª ed., Petrópolis, Vozes, 1994.

Hermes 8 - Sombra e Alquimia - 19

fi 



03.Shrek  04.11.05  18:51    Page 20

O filme Shrek é o ponto de partida para uma análise da

imagem do herói alienado que nossa sociedade produz.

Trata também da esperança de evolução e da continuidade

do desenvolvimento para o indivíduo e para o grupo, na

medida em que propõe uma integração das características

sombrias da personalidade do herói.
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O crescimento
psíquico saudável

envolveria uma série
de atos heróicos

ou inflados.

“Era uma vez um pântano muito distante onde vivia um ogro carrancudo chama-
do Shrek. De repente, sua preciosa solidão é abalada pela invasão de personagens
dos contos de fadas, todos expulsos de seu reino pelo terrível Lorde Farquaad.
Determinado a salvar seus lares - principalmente o seu - Shrek faz um acordo com
Farquaad e parte em sua viagem para salvar a bela princesa Fiona, a futura noiva
do lorde. Quem o acompanha nessa missão é o Burro, o ‘escudeiro’ falante que é
inicialmente desprezado por Shrek. Eles têm a missão de resgatar a princesa que
está adormecida em uma torre, protegida por um terrível dragão, do qual tanto
Shrek quanto o burro sentem muito medo. Quando salvam a princesa (pois o dragão,
que é fêmea, apaixona-se pelo burro), recusa-se a beijá-la, revelando que a teria
resgatado para que ela se casasse com o Lorde. No caminho de volta eles começam
a perceber que têm muito comum, e o que Shrek não sabe é que a princesa guard a
um grande segredo: durante as noites ela transforma-se em uma ogra, assim como
Shrek, e só se livraria desta maldição ao receber um verdadeiro beijo de amor de
uma pessoa ‘normal’ antes do pôr-do-sol. Shrek entrega Fiona ao Lorde, e volta
para seu pântano, mas o Burro o convence a declarar seu amor por Fiona, reve-
lando a Shrek seu segredo. Shrek, então, interrompe o casamento. O sol se põe,
revelando a identidade da princesa. E os dois vivem felizes para sempre...”

Que espécie de estória é esta, em que o herói é um ogro, medroso e anti-social, que
tem vergonha de si mesmo? Que espécie de sociedade pode ter produzido um herói
como este? Seria ele capaz de indicar alguma esperança para esta sociedade?

Edinger, em “Ego e Arquétipo”, trabalha sobre o conceito de desenvolvimento psi-
cológico humano a partir das noções de inflação e alienação do Ego, a evolução
progressiva da relação entre Ego e Si-mesmo. Os conceitos junguianos de Ego e Si-
mesmo correspondem respectivamente, e resumidamente, ao centro da personali-
dade consciente, sede da personalidade subjetiva, cuja principal característica é a
individualidade, e ao arquétipo central da ordem, da totalidade do homem, centro
ordenador e unificador da psique total, dos vários conteúdos arquetípicos. O ego
está subordinado ao Si-mesmo e mantém com ele uma relação de parte para o
todo. Inicialmente, o Ego existiria apenas como potencialidade dentro do Si-mesmo,
e aconteceria uma diferenciação gradual entre eles. Ocorreria, durante a vida, um
processo de alternância entre “união” e “separação” entre Ego e Si-mesmo (o Ego
faz parte da totalidade, a união e a separação são esquemáticas, relativas à relação
que o Ego estabelece com o Si-mesmo, de maior ou menor identidade), efetuando-se
o desenvolvimento de uma maneira cíclica, sendo que em cada ciclo é produzido
um aumento de consciência: o crescimento psíquico saudável envolveria uma série
de atos heróicos ou inflados (sendo a inflação a atitude e o estado que acompanham
a identificação do Ego ao Si-mesmo). Eles provocam rejeição e são seguidos de
alienação (uma “queda”, gerada pela frustração, que causa uma danificação no eixo
Ego-Si-mesmo, causando uma maior separação entre eles), arrependimento. Há,
então, a restituição e uma inflação renovada, agora com um maior nível de cons-
ciência, e dá-se continuidade ao ciclo de desenvolvimento, em que tanto inflação
quanto alienação são indispensáveis, desde que não haja um estancamento, uma
quebra do ciclo.

Para este autor, uma das características de nosso tempo é a alienação individual e
coletiva - o que indica que o ciclo pode ser estendido também ao desenvolvimento
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de uma sociedade – referindo-se à perda do significado dos símbolos religiosos
tradicionais. Em outras palavras, a sociedade estaria em uma fase de separação com
o Divino, da mesma forma que os homens estariam separados se seus Si-mesmos,
em um estado de alienação. Esta visão é partilhada por Joseph Campbell, para quem
a unidade social hoje em dia não é um portador de conteúdo religioso, mas uma
organização econômica-política. O próprio Jung, no artigo “O Problema do Mal no
nosso tempo” faz alusão a uma perda da visão de totalidade a ser alcançada no
outro mundo, pela perda da transcendência do mito cristão.

Talvez um dos reflexos desta constatação dos autores seja o fato de que a sociedade
produza atualmente “heróis alienados” como Shrek, que não se sente ligado ao
mundo, que prefere viver isolado em seu pântano, sem achar um sentido em sua
vida de ogro, feio e atemorizante. O fato de Shrek ser um herói alienado é em si
contraditório, uma vez que os heróis são geralmente identificados à onipotência, à
relação que possuem com o Divino. 

Lutz Müler, em “O Herói”, d e s c reve a trajetória da vida dos heróis, que seria o caminho
da individuação (conceito junguiano que basicamente designa o processo da reali-
zação do Si-mesmo, de uma tomada cada vez maior de consciência pelo Ego de
conteúdos do Si-mesmo, assim como da dependência do Ego em relação ao Si-
memo, que será sempre maior que ele.) e da vida criativa, o caminho da mudança,
que através da morte leva a uma nova vida. O herói é aquele que tem coragem para
vencer todas as adversidades e medos e, apesar do perigo, penetrar em esferas até
então desconhecidas, ganhando novos conhecimentos. É também aquele que serve
de modelo aos homens, apresentando virtudes e valores humanos mais maduros,
como a coragem civil e o engajamento social – que tanto faltam a Shrek –
cumprindo uma importante tarefa social. O herói representa a individuação e a
auto-realização na medida em que estas envolvem o enfrentamento de nossas
próprias profundezas anímicas desconhecidas, vivendo a experiência de morte de
valores e posicionamentos antigos e estéreis, e retornando, depois de um processo
de reordenação, com uma atitude mais saudável em relação a nós mesmos e à vida,
ou seja, uma maior experiência do Si-mesmo. O herói é, para Jung, um dos mais
nobres símbolos da libido, que, durante o desenvolvimento, enfrenta fases de extro-
v e rsão e de intro v e rsão. O perc u rso do herói, ainda segundo Jung, seria re p re s e n t a d o
pelo percurso do sol, que “escapa do abraço e do enlaçamento, do seio envolvente
do mar, subindo triunfante e, deixando atrás de si o apogeu do meio-dia e toda a
sua gloriosa obra, torna a mergulhar no mar materno, na noite que tudo cobre e
tudo faz renascer”. Ele é “a imagem do ser que passa da tristeza para a alegria e da
alegria para a tristeza, o ser que ora resplandece no zênite, ora imerge em noite pro-
funda e desta mesma noite renasce para novo esplendor”.

O percurso arquetípico do herói, segundo Müler, desenvolvido a partir do estudo de
vários mitos, envolve concepção, gravidez, nascimento e primeira infância penosos
e arriscados. O herói é muitas vezes de uma linhagem nobre, mas acaba sendo sepa-
rado de seus pais, tendo uma dura infância. Isto reflete, segundo Müler, a vivência
original de nossa impotência e finitude existencial, às quais as crianças são muitas
vezes expostas. Isto diz respeito a estados de alienação e danificação do eixo Ego-
Si-mesmo experimentado quando a realidade frustra os desejos do Ego inflado.
Depois desta fase, o herói passa a revelar força e habilidades especiais para lutar,
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Confrontar-se
com o dragão,

símbolo arcaico
que simboliza

poderes da natureza,
um destino penoso,
as amarras do pai,
o desconhecido,

o escuro e o mal da
alma ou da morte.

cavalgar e manejar as armas. O herói passa a “saber” – abertura para o novo, curiosi-
dade criativa – “ousar” – coragem para o risco cauteloso, para a busca do desco-
nhecido – “querer” - força de seguir o próprio caminho com paciência, firmeza e
intencionalidade, mobilizando toda a personalidade - e “calar” - disciplina emocional,
autodeterminação e autonomia. O herói domina o manejo da espada e do escudo. A
p r i m e i ra, símbolo da capacidade vigorosa de decisão, da resolução, da coragem e da
iniciativa; símbolo também da consciência, pois, por ter dois gumes e a capacidade
de fra g m e n t a r, relaciona-se à característica da consciência de distinção e divisão em
posições polare s. O segundo, que oferece não apenas proteção contra os ataques de
inimigos externos, mas também de perigos e ameaças do mundo interior. O fato de
Shrek ser um herói que não utiliza armas evidencia o estado de alienação em que
ele se encontra, e que ele reflete. A falta de suporte, de instrumentos de ajuda, pode
evidenciar o desamparo que ele representa.

Prosseguindo seu caminho, o herói passa por tarefas preliminares, em que tem que
vencer seus medos - que Shrek não vence! - sendo que aprender a lidar com o medo
diante da realidade psíquica é necessário no processo de individuação, para se pro-
duzir um relacionamento positivo com o próprio mundo corporal e instintivo. O
herói, finalmente, confronta-se com o dragão (“símbolo arcaico que simboliza
poderes da natureza, um destino penoso, as amarras do pai, o desconhecido, o
escuro e o mal da alma ou da morte”), expressão dos medos arquetípicos do
homem. O caos, o desconhecido e o estranho são muitas vezes novas possibilidades
de desenvolvimento, aspectos desconhecidos do Si-mesmo. O encontro entre Shrek
e o dragão é marcado por um intenso medo por parte de Shrek, pela falta de um
enfrentamento direto, pela ausência de uma vitória heróica.

Os heróis muitas vezes descem a mundos subterrâneos, dos quais voltarão com um
maior conhecimento, assim como aqueles que descem ao mundo subterrâneo de
sua personalidade. Shrek não sai do mundo para conhecer o obscuro e retornar. Ao
contrário, ele sai de sua obscuridade, de seu pântano, contra sua vontade, com o
objetivo de retornar a ele, refletindo a falta de esperança da sociedade alienada. Um
outro aspecto da trajetória do herói, a libertação do prisioneiro, torna-se um sím-
bolo da libertação das forças criativas, e, no caso masculino, de uma maior inte-
gração do feminino. Shrek liberta Fiona, mas para entregá-la a outro homem,
abrindo mão, inicialmente, desta maior integração.

O caminho do herói é descrito por Campbell, em “O Herói de Mil Faces”, como o
monomito: um afastamento do mundo, uma penetração em alguma fonte desco-
nhecida e assustadora de poder e um retorno que enriquece a vida, caminho seme-
lhante ao proposto por Müler. Psicologicamente, o monomito significa a importância
do contato com o Mal, que gera alienação inicial do ego mas conduz a um aumento
de consciência, no processo de individuação. A análise do conceito de sombra no
filme Shrek, que é entendido aqui como um reflexo do estado de alienação da
sociedade como proposto por Edinger, indica que de algum modo Shrek entra em con-
tato com o Mal, que ele não foge de sua sombra, o que indica uma esperança na con-
tinuidade do ciclo de desenvolvimento na sociedade.

A sombra, para Jung, corresponde à soma dos elementos psíquicos pessoais e cole-
tivos que, incompatíveis com a forma de vida conscientemente escolhida, não
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f o ram vividos e se unem ao inconsciente, formando uma personalidade parc i a l ,
relativamente autônoma, com tendências opostas às do consciente. Seria a “soma
de todas aquelas qualidades desagradáveis que preferimos ocultar, junto com as
funções insuficientemente desenvolvidas e o conteúdo do inconsciente pessoal”. A
sombra corresponde a um dos principais arquétipos, sendo uma estrutura inata e
herdada no inconsciente. Guggenbühl-Craig entende o conceito de sombra a partir
da divisão entre sombra pessoal, ligada à história de vida das pessoas, sombra cole-
tiva, ligada aos valores da sociedade em que a pessoa vive, e sombra arquetípica,
que corresponderia ao “Mal”, vivido por todas as sociedades.

Em seu livro “A Sombra e o Mal nos Contos de Fada”, Marie-Louise von Franz chega
à conclusão de que, nos contos de fada, a sombra aparece como a personificação
de certos aspectos inconscientes da personalidade que poderiam ser acrescentados
ao complexo do ego mas que, por várias razões, não o são. Ela também trabalha
com o conceito de que a sombra consiste em parte de elementos pessoais e em
parte de elementos coletivos. Para ela, os contos de fadas são influenciados pela
civilização em que surgem, o que faz com que o exame da sombra nos contos de
fada deva focalizar não a sombra pessoal mas a sombra coletiva e grupal. Os contos
de fada refletem, portanto, material coletivo inconsciente, e é nesta medida que a
s o m b ra no filme Shrek, personalizada tanto no Lorde vilão quanto, e principalmente,
no próprio Shrek, reflete questões da sociedade em que esta estória foi pro d u z i d a .

Lutz Müler fez também uma análise da sombra do herói, que apresenta uma dupli-
cidade em seu caráter: ora é o herói luminoso, radiante, amigável, defendendo a
conservação e o desenvolvimento de estados vitais positivos; ora é capaz de se
tornar uma pessoa calculista, colérica, egoísta, sedenta de poder, violenta e pronta
para se enfurecer de maneira cruel e sádica. Para ele, o duplo caráter do herói pode
se expressar tanto em seu próprio comportamento, e Héracles é um bom exemplo,
quanto no aparecimento de um irmão (gêmeo) ou de um inimigo igualmente forte.
Em Shrek, verifica-se, como foi dito, que a sombra aparece tanto com o príncipe -
o vilão, que é ambicioso, frio e sem escrúpulos, características não valorizadas, mas
presentes, na sociedade - quanto no próprio herói: Shrek possui características
como a covardia, a feiúra, a agressividade, o fato de não gostar de ter companhia,
a brutalidade, etc. O fato de ele ser um ogro já ilustra a relação que possui com
coisas que não são desejadas, que são muitas vezes mantidas na escuridão. Shrek é
um ser que causa muito medo nos outros, da mesma maneira que as pessoas têm,
muitas vezes, medo de encarar suas sombras.

Mas, ao contrário do Lorde, que não sofre nenhuma modificação durante a história,
S h rek apresenta um movimento de “integração de sua sombra ”. Quando ele descobre
que sua bela Fiona era também uma ogra, por exemplo, ele perde a vergonha de se
expor, procurando-a e impedindo seu casamento com Farquaad. A união com a
mulher significa também uma integração da feminilidade na personalidade do
herói. Ambos assumem serem ogros, integram sua sombra, confrontando-se com
ela, ou pelo menos parte dela, e não escondendo-a dos outros e de si mesmos, e
vivem muito felizes com isso. Shrek deixa de preferir a solidão à presença de outro s,
dando uma festa em seu pântano, onde passa a viver em companhia de Fiona e do
Burro (sem mais agredí-lo). O fato de Shrek e de Fiona aceitarem a condição de
ogros, não negando esta importante característica de suas personalidades, pode ser
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um demonstrativo de que a sociedade alienada e desesperançosa que os construiu
possa dar um passo em direção ao confrontamento e integração de uma parcela de
sua sombra. Esta “queda” causada pelo confronto com o Mal, que gera alienação,
gera também, quando não há uma paralisação no ciclo de desenvolvimento, uma
maior consciência, uma maior ligação do homem com o Divino - ou seja, do Ego
com o Si-mesmo -, um fortalecimento do eixo Ego-Si-mesmo. Dá-se o primeiro
passo para se vencer a alienação e a desesperança, deixa-se realizar o processo de
individuação.

E Shrek, afinal, pode ser considerado um herói? Vimos que o caminho do herói sim-
boliza o processo de individuação, o caminho do Sol. Shrek saiu de uma condição
de tranqüilidade em seu pântano para realizar sua tarefa heróica, talvez não a de
salvar a princesa de um dragão, tarefa que exerceu sem nenhum grande heroísmo,
mas a de se deparar realmente com o fato de ser um ogro, de possuir uma sombra, e
como lidar com isso ao conquistar o amor de uma mulher. Ao término de sua tra j etória
S h rek está mais completo, abandonou certas convicções, como a de evitar o contato
com os outros, podendo desfrutar de todos os privilégios de sua nova posição. É
claro que ele continua possuindo uma sombra, pois esta é dinâmica e não é nunca
eliminada, e que seu processo de desenvolvimento ainda não está finalizado... e
nem o da sociedade que ele reflete!

Pa ra Jung, nossa mente e personalidade conscientes se desenvolvem e amadure c e m
a partir da matéria-prima do inconsciente, em interação com as experiências da vida.
Ele enfatiza o valor terapêutico do reconhecimento e integração dos compon e n t e s
da sombra. Quando as pessoas descobrem as qualidades consideradas negativas em si
m e s m a s, conseguem não apenas vê-las mas expre s s á - l a s, o que significa abdicar de
certas idealizações e padrões, conduzindo a pessoa a um maior grau de consciência.
Anthony Stevens, no artigo “A sombra na história e na literatura” resume a neces-
sidade do confronto com o Mal e com a sombra na trajetória dos heróis, ou seja, de
todos aqueles que buscam a individuação: “Apenas, se chegarmos conscientemente
a um acordo com a nossa natureza - e, em particular, com a natureza da Sombra -
é que podemos ter a esperança de evitar a catástrofe total”. E Shrek está aí para
mostrar que há uma esperança...
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Este artigo é um modelo de uma análise simbólica do poema

sagrado e sapiencial da Bíblia Hebraica: O Cântico dos Cânticos.

É uma leitura que ressalta a expressão da alma ou psique rumo

à plenitude. Esta é  uma abordagem baseada nos conceitos e

pressupostos da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung.
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O desejo humano, para além daquele que experimentamos no tempo e espaço nos
quais nos encontra m o s, é o que move a ciência, a arte, a filosofia, a religião, a própria
vida. O desejo é, ainda, um desafio com o qual o ser humano parte em direção à sua
l i b e rd a d e .

De maneira primitiva, o desejo sempre esteve ligado ao alucinar e tem uma pecu-
liaridade que é a de ser indestrutível – não cessa nunca: é impossível parar de dese-
jar sob o ponto de vista de quem deseja. Além disso, o desejo jamais é satisfeito ple-
namente. Insere-se no corpo e na alma e exige um fluxo pleno, contínuo.

Na litera t u ra sagrada ocidental, conhecemos um texto que é motivo, intenção e ra z ã o
de um desejo que é fluxo à plenitude ao mesmo tempo que flui de uma plenitude:
O Cântico dos Cânticos. Ele é considerado um hipertexto, porque imprime na cons-
ciência do homem e da mulher ocidental o desejo que é amor, além de influenciar
toda literatura durante mais de dois mil anos e reincidir como símbolo - metáfora
do desejo deste amor ilimitado, impossível de ser compreendido pelas categorias da
nossa razão redutora e indutora de erros e ruídos interpretativos. É um texto que
decepciona a razão e seus atributos, porém, é razão, se entendermos a sua lin-
guagem como essência de nossa lucidez mais íntima e mais delatora da maneira
pela qual desejamos amar. Além do mais um texto de aproximadamente dois mil e
quinhentos anos atrás só pode conter, em sua linguagem, certa proximidade com
“algo” original. Ele é origem e condição de “significados que são considerados
abstratos, quando estão apenas amortecidos” (ANATOLE FRANCE, apud, JUNG,
1989: p. 11), razão, também, pela qual trago-o de volta, para nossa reflexão.

O Cântico dos Cânticos está nos escritos poéticos e sapienciais da Bíblia Hebra i c a .
A pesquisa realizada em torno deste texto antigo é monumental. Tradutores, her-
menêutas, exegetas e comentadores exploram sua essência e seu sentido a partir
dos mais diversos métodos de interpretação. No cânone religioso a alegoria e a mística
cristã perc o r rem a patrística, a escolástica e a exegese bíblica é um trabalho intenso
desenvolvido sob vários focos: lingüístico, filológico, histórico, geográfico,
antropológico, sociológico, teológico, litúrgico, arqueológico, literário. A Idade
Média é inundada por experiências místicas e espirituais irrompidas por influência
do Cântico dos Cânticos. A vida monástica é contaminada pelo poema como pro c u ra
da alma por Deus. A cabala judaica explora o texto de maneira a compreendê-lo
como uma síntese de toda a Escritura (ROBERT, A. P.S.S. e TOURNAY, R. O.P., 1963).

Na atualidade, as ciências modernas, principalmente a lingüística e a literatura
comparada, atentas à arqueologia, renovam interpretações e comparações e
propõem questões e argumentos que ultrapassam o cânone ocidental como exclu-
sivo de interpretações (RODRIGUES, A. Medina, 2000). Filósofos e exegetas modernos
continuam ampliando o sentido do texto em níveis ontológicos e antropológicos
(RICOEUR, P. e LACOCQUE, A. 2001). As leituras de gênero apontam um debate acir-
rado acerca da autoria, época em que foi escrito, assim como seu significado na
perspectiva do feminismo (BRENNER, A.: 2001). É um texto que, até hoje, instiga
sempre a mesma questão já levantada desde sua inserção no cânone sagrado
judaico e cristão: qual a razão do Cântico dos Cânticos ter sido inserido na litera-
tura sagrada do Ocidente? Por acaso ou intencionalmente, o poema bíblico se insere
no espectro literário sagrado ocidental e nos deixa iluminar pelo desejo. Nele, isto é ,
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em sua linguagem, somente o desejo toca o impossível. É um texto que se mantém a
si mesmo em desejo, porque toca o incompreensível: “esta coleção de poemas de
amor profano, uma das obras eróticas mais belas já criadas pela palavra poética,
nunca deixou ao longo de dois mil anos, de alimentar a imaginação e a sensuali-
dade dos homens.” (PAZ, O ., 1994: p. 23)

A concretude do desejo, simplesmente o faz desaparecer, e, é por isso que não se
pode parar de desejar: só desejando tocamos no que desejamos. E é justamente
nesta configuração incerta e imponderável, irresoluta até nossos dias, a despeito de
dois mil anos de pesquisa, que o desejo se mantém em conjunções improváveis: se
o Cântico dos Cânticos é uma configuração do amor humano, da paixão humana,
ele é fugaz, concupisciente; enquanto associado a uma alucinação advinda de um
estado primitivo de consciência, é banalizado e, finalmente, se ele configura uma
paixão divina, um desejo de Deus, tal como demonstraram os místicos e místicas,
principalmente os cristãos, ou, ainda, uma contingência da alma, também assume
um caráter improvável – aproxima-se da loucura, do desespero e se deixa levar, em
sua linguagem, e em si mesmo, hipostasiado pela experiência espiritual, como simi-
laridade entre Deus e amor: Deus é amor. Segundo São João “Ninguém jamais viu
Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor se realiza
completamente entre nós” - todo aquele que ama conhece Deus (Primeira Carta de
João). O amor, então, é uma peculiaridade do ser humano (aquele que conhece e ou
quer conhecer) e do divino (aquele que é). Porém, é evidente a desvantagem do
amor humano em relação ao amor de Deus. Esta é uma questão que foi abordada
por Carl Gustav Jung, a partir da possibilidade de se estabelecer uma relação entre
o amor humano e o amor divino:

[...] Com isto estabelecemos uma estreita ligação entre Deus e o homem. Mas não
só com Deus, também com o próximo deve existir união através do amor. E esta
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Franz von Stuck, 1895
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parece ser tão importante quanto aquela. Se Deus só “permanece em nós” se
“amamos o irmão”, poderíamos quase supor que o amor é mais importante do que
Deus. Esta questão não parece tão absurda se examinarmos mais de perto as
p a l a v ras de Hugo de S. Vítor: Pois tu possuis grande poder, ó amor, só tu pudeste
t razer Deus do céu para a terra. Oh! Quão forte é o teu vínculo, com o qual até Deus
pode ser atado... tu o trouxeste, o prendeste em teus laços, o feriste com tuas setas...
tu feriste o invulnerável, prendeste o insuperável, atraíste o incomuntável, tornaste
mortal o Eterno... ó amor, quão grande é a tua vitória. (JUNG, 1989: p. 55)

A vitória do amor se traduz como uma força poderosa indescritível, porque na
dimensão humana é um instinto que nos leva ao conhecimento. Jung prossegue:

“O ‘amor’, empíricamente, se revela como a força do destino por excelência, quer se
a p resente como concupiscência baixa ou como amor espiritual. Ele é uma das mais
possantes forças motrizes das coisas humanas. É considerado ‘divino’, e esta desig-
nação lhe cabe com justa razão, pois tudo o que há de mais poderoso na psique
s e m p re foi chamado de ‘deus’. Se acreditamos em Deus ou não, se louvamos ou
p raguejamos, sempre deixamos escapar a palavra ‘Deus’. Sempre e em toda parte o
psiquicamente poderoso se chama algo como ‘Deus’. No entanto, Deus é sempre
c o n f rontado com o homem expressamente dele diferenciado. O amor, contudo, é
comum a ambos. [ . . . . ] Psicologicamente [ . . . ] a libido como força do desejo e do
anseio, em sentido mais amplo como energia psíquica, em parte está a disposição
do eu, mas em parte se mantém autônoma com relação a ele e, eventualmente o
domina a ponto de o levar involuntariamente a uma situação de emergência, ou
então lhe desvenda uma inesperadamente e adicional fonte de energia. Como a
relação do inconsciente com a consciência não é puramente mecânica ou comple-
mentar, e sim compensatória e em consonância com as parcialidades da atitude
consciente, não se pode negar o caráter inteligente da ação inconsciente. Estas
experiências tornam compreensível que a imagem divina tenha sido concebida
como um ser pessoal.” (JUNG, 1989: p. 56)

De maneira simbólica, a força do desejo e do anseio é tratada, no poema, como uma
força dominadora que leva a psique1 a uma situação de emergência; força esta que
está sendo qualificada como fonte de energia, de vida. O desejo, como força poética
sagrada se multiplica em imagens vivas no Cântico dos Cânticos - imagens do
corpo e da alma que se configuram como metáforas que rescendem em sensualidade. 

O CÂNTICO DOS CÂNTICOS – METÁFORA DO DESEJO QUE TOCA O IMPOSSÍVEL
Faremos aqui uma condensação do poema, selecionando os símbolos e imagens
verbais por meio dos quais a linguagem poética evolui em desejo: no êxtase - onde
não há desejo - e na separação – a manutenção de desejo.

E n t re o triunfo do desejo (êxtase) e o risco da ausência de desejo (separação), as metá-
f o ras verbais traduzem uma experiência que pode parecer tudo, menos re s i s t í v e l ,
g a rantindo, assim, a manutenção do desejo que pulsa incansável. O autor ou autora
p romove a vida do desejo numa sensualidade didática, isenta de qualquer dualismo e
de considerações morais: “O Cântico dos Cânticos é seiva bruta, imagem arquetípica d a
essência vital, incrustada na Escritura Sagrada, como símbolo germinal da totali-
d a d e ” (AMARAL, 2002: p. 145) que, para nós, se impõe como imagem de plenitude.
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O CÂNTICO
DOS CÂNTICOS

1
A amada

2. Beija-me com os beijos de tua boca!
Seus amores são melhores do que o vinho

[…………………]
4. Arraste-me com você, corramos!
Leve-me, ó rei, aos seus aposentos,

E exultemos! Alegremo-nos em você!
[…………………].

O amado
9. Minha amada, eu comparo você
à égua atrelada ao carro do Faraó!

[…………………]
Dueto

[…………………]
15. Como você é bela, minha amada,

como você é bela!…
Seus olhos são pombas.

16. Como você é belo, meu amado,
e que doçura!

Nosso leito é todo relva.
[…………………]

2
4. Ele me levou à adega,

e contra mim desfralda sua bandeira de amor.
5. Sustentem-me com bolos de passas,

dêem-me forças com maçãs, oh!
Que estou doente de amor...

6. Sua mão esquerda
está sob a minha cabeça,

e com a direita ele me abraça.
7. Filhas de Jerusalém

pelas cervas e gazelas do campo,
eu conjuro vocês:

não despertem, não acordem o amor,
até que ele o queira!

[…………………]
A amada

16. O meu amado é meu e eu sou dele,
Do pastor de açucenas!

3
A amada

1 Em meu leito, pela noite,
procurei o amado de minha alma.

Procurei e não encontrei!...
[…………………]

3. Encontraram-me os guardas
que rondavam a cidade:

“Vocês viram o amado da minha alma?”
4. Passando por eles, contudo,

encontrei o amado da minha alma.
Agarrei-o, e não vou soltá-lo, 

Até levá-lo  à casa de minha mãe,
Ao quarto daquela que me carregou no seio.

O amado
5. Filhas de Jerusalém,

Pelas cervas e gazelas do campo,
Eu conjuro vocês:

não despertem, não acordem o amor,
antes que ele o queira!

[…………………]
O amado

4
9. Você roubou meu coração,

minha irmã, noiva minha,
você roubou meu coração

com um só dos seus olhares,
uma volta dos colares.

A amada 
16. Desperte, vento norte!

Aproxime-se vento sul!
Soprem no meu jardim

para espalhar seus perfumes.
Entre o meu amado em seu jardim
e coma de seus frutos saborosos!

O amado:
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5
O Amado

1. Já vim ao meu jardim,
minha irmã, noiva minha, 

colhi minha mirra e meu bálsamo,
comi meu favo de mel,

bebi meu vinho e meu leite.
[…………………]

A amada
4. Meu amado põe a mão

pela fenda da porta:
as entranhas me estremecem,

minha alma, ao ouví-lo, se esvai
5. ponho-me de pé
Ponho-me de pé

para abrir ao meu amado:
minhas mãos gotejam mirra,

meus dedos são mirra escorrendo
na maçaneta da fechadura.
6. Abro para o meu amado,
Mas o meu amado se foi...
Procuro e não encontro.

Chamo, e não me responde...
[…………………]

8. Filhas de Jerusalém,
Eu conjuro a vocês:

Se encontrarem o meu amado,
Que lhe dirão?... Digam

Que estou doente de amor!
[…………………]

16. Sua boca é muito doce...
Ele todo é uma delícia!
Assim é o meu amigo,
assim o meu amado,
ó filhas de Jerusalém

[…………………]

6
A  Amada

[…………………]
3. Eu sou do meu amado,

e o meu amado é meu,
o pastor das açucenas.

[…………………]
O amado

10. “Quem é essa que desponta

como aurora,
bela como a lua,

fulgurante como o sol,
terrível como o esquadrão

com bandeiras desfraldadas?”
[…………………]

7
O Amado

[…………………]
10. Sua boca é um vinho delicioso

que se derrama na minha,
molhando-me lábios e dentes.

A amada
11. Eu sou do meu amado,
seu desejo o traz para mim

[…………………].

8
[…………………]

A Amada
3. Sua mão esquerda

está sob a  minha cabeça,
e com a direita me abraça. 

O amado
4. Filhas de Jerusalém,

eu conjuro vocês:
não despertem, não acordem o amor,

até que ele o queira!

5. […………………]
Sob a macieira eu despertei você,

lá onde sua mãe a concebeu,
concebeu e deu à luz. 

A Amada 
6. Grava-me,

como selo em seu coração,
como selo em teu braço;

pois o amor é forte, é como a morte!
Cruel como o abismo é a paixão.

Suas chamas são chamas de fogo,
Uma faísca de Javé!
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Nosso objetivo, agora, é desenvolver uma ampliação de algumas imagens dimen-
sionadas em símbolos verbais – as metáforas - para buscar a didática do desejo que
compõe o sentido da linguagem. Nossa leitura é arq u e t í p i c a2 e as imagens e símbolos
estão configurados para a expressão de uma dinâmica na psique individual e cole-
tiva3. O beijo (Ct. Cts 1,2) é a primeira manifestação do desejo. A amada pede que o
amado a beije. Enquanto símbolo, o amado, assim como a amada, são personagens
enigmáticos, indecifráveis e se apropriam de múltiplas imagens para configurar
algum tipo de entendimento para esta linguagem da alma, para nós animus – um
princípio masculino e anima um princípio feminino4. Por esta razão invocamos “O
beijo da Esfinge”5 de Franz von Stuck (1863 – 1928) pintor simbolista alemão. A
esfinge, no curso da evolução do imaginário, veio simbolizar o inelutável. “Aquilo
com o qual não podemos lutar. Na realidade, a esfinge se apresenta no início de
um destino, que é, ao mesmo tempo, mistério e necessidade.” (CHEVALIER & GEER-
BRANT, 1991: P; 389) O destino ao qual a linguagem do poema nos leva é a pleni-
tude, que, também está sendo apreendida simbolicamente. As representações da
esfinge exercem fascínio, medo, apatia: no Egito, possuem cabeça humana de mulher
e corpo de leão, olhar enigmático e contemplativo em direção ao nascer do sol. Sua
expressão evoca a posse serena de uma certeza. As esfinges “não estão fitando um
enigma que as perturba, mas chegando interiormente a uma verdade absoluta,
cuja plenitude as preenche, ao contemplarem o nascer do sol.” (CHEVALIER &GEER-
BRANT, 1991: p. 389) A ambivalência simbólica da esfinge pode ser encontrada nos
mitos gregos. Em Tebas é um monstro meio leão, meio mulher que devoravam
aqueles que não conseguiam decifrar os seus enigmas. “Seria o símbolo da devas-
sidão perversa: da praga assolando um país... as consequências destruidoras do
reino de um rei perverso.... Todos os atributos da esfinge são atributos da vulgari-
zação: só pode ser vencida pelo intelecto, pela sagacidade, o oposto do empobre-
cimento vulgar.” (DIEL, P., 1991: p. 150)

O beijo da esfinge nos remete à idéia de uma imagem simbólica de união com uma
verdade absoluta, necessária e misteriosa, cuja expressão sustenta a posse serena de
uma certeza; a esfinge, não podemos abolir a ambivalência e a polivalência sim-
bólica, representa o perigo atribuído ao feminino que, em nosso poema personifica
o desejo desta certeza inexorável, o que implica na idéia de autonomia que nos está
sendo dada pela embriaguez, melhor e mais verdadeira que a do vinho. (Ct. Cts. 2,1)
O desejo do beijo configura, no início do poema, o anseio do destino da alma
(anima), que aponta para uma experiência de um conhecimento para o qual a alma
arrisca seu desejo no desejo do outro. O que a alma quer é conhecer o desejo do
outro latente dentro de si mesma.

A partir da configuração imagética e criativa da alma e do corpo em desejo, como
idéia de conhecimento do outro em si mesmo e como idéia de relação e fusão, o
amado e a amada insistem na metáfora da beleza. O amado é belo e a amada é bela
(Ct. Cts.1, 15-16) e, nesta dinâmica de pura exaltação, o desejo dos amantes é sin-
crônico6, acontece simultaneamente pelo mesmo desejo de plenitude. Podemos
aludir a beleza de Psique, a de Apuleio. Psique, a mais bela de todas as mortais,
desafia a beleza de Afrodite, a deusa da beleza e imagem da força da natureza, sim-
plesmente por ser bela. Hilmann nos auxilia nesta invocação da beleza, onde a a n i m a

“...é a própria psique, [...] ainda instável e desconhecida. E, no âmago de cada fascinação
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Eros e Psiquê.
Antonio Canova, 1757
Museu do Louvre, Paris.

da anima, está a irresistível beleza daquela que é a mais bela de todas as formas
criadas, Psique. O desejo erótico, como esclarece o Sócrates platônico, sempre diz
respeito à beleza: “Amar é sempre conceber no belo, tanto no corpo como na alma”
(O Banquet, 206B). O que mais nos atrai, mais ainda que a Deusa da Beleza,
Afrodite, é o mortal, Psique, a psique humana mortal.” (HILMANN, J. , 1984: p. 55)

No nosso poema os olhos da amada são tão belos como os de uma pomba. A pomba
é ave de Afrodite e é símbolo da alma; e, os olhos, nosso velho espelho da alma, é
revelador fidedigno da alma na condição de desejo. A fascinação dos sentidos con-
tida na linguagem criativa do Cântico dos Cânticos gera a fruição deste anseio ao
outro e nos leva a crer que:

“O criativo é um resultado do amor. Ele é marcado pela imaginação e beleza, pela
relação com a t radição como força viva e com a natureza como um corpo vivente. Esta
p e rcepção do instinto insistirá na importância do amor: para ela, nada pode ser criado
sem amor e o amor se revela como origem e princípio de todas as coisas [ . . . ] . ”
(HILMANN, J. 1984: p. 57)
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Este anseio ao outro não é temido na linguagem poética de dois mil anos atrás.
A linguagem antiga também insiste na percepção do instinto e a amada é com-
parada a uma égua (Ct.Cts. 1,9). Segundo Jean – Yves Leloup, nos tempos antigos,
reconhecer o aspecto selvagem de uma mulher era um elogio a esta mulher: “Para
um nômade do deserto, nada é mais precioso do que seu cavalo, pois ele é um sím-
bolo de vida e de liberdade.” (LELOUP, J. Y., 2002:p. 64) A indomável força da
natureza não dispensa a liberdade e a força, isto é a autonomia do inconsciente, no
sentido psicológico, e, a perspectiva arquetípica é a que mais e melhor expressa a
amplitude não redutível da linguagem anímica – a linguagem da psique.

Jung percebeu que o instinto tem um aspecto imaginal, um fator mítico, e que, por
isso, o sexual é também uma atividade da imaginação, uma expressão psicológica;
o sexual é um modo de a alma falar. A sexualwissenschaft, como união de duas
polaridades, a sexual e a racional, ainda omite a psique, ainda negligencia o signifi-
cado que têm para a psique as mensagens sexuais7.

Mas o Cântico dos Cânticos não omite a sensualidade como linguagem da alma. E,
acrescenta a linguagem do coração, no sentido para o qual estamos desvendando:
o amor como essência instintiva rumo à plenitude. Nos modelos bíblicos, o coração
(Ct.Cts 4,9) sempre esteve ligado ao conhecimento. O israelita conhecia com o
coração, e o hebraico não possui nenhum termo que corresponda ao nosso termo
“mente ou intelecto”. A distinção entre intelecto e apetite é imprecisa. De forma
g e ral, podemos dizer que no hebraico ‘conhecer’ equivale a ‘experimentar’8.
A experiência do amado, no poema, transcrita pela linguagem simbólica, é de fragi-
lidade e tormento e a linguagem do desejo, a partir de agora, está sofisticada pela
natureza do coração extasiado. O amado sente-se desprovido de seu coração. Ele
está na condição difícil de suportar o desejo que o infligiu. O êxtase, na experiência,
não prescinde do pra z e r em desejar e da dor que desafia a autonomia da consciência.
A linguagem do amado é de acusação e lisonja – desafios do paradoxo da experi-
ência da alma em intimidade consigo mesma e com o outro, aquele outro que
encontra-se desfeito dentro de si mesmo e que nos coloca diante de nós mesmos.
E a linguagem do Cântico dos Cânticos exige do outro uma resposta, porque o
desejo nunca é propriedade absoluta de algo ou de alguém. Ele toca o impossível, o
desconhecido, o imprevisível, e não pode ser controlado em si mesmo. A lente focada
no desejo do poema é diferente de outras considerações, tanto na Antiguidade
Clássica, quanto na Modernidade. O foco não se situa no risco, nem moral, nem
banal do amor. Ele não está sob os cuidados da razão e também não constitui nenhu-
ma solução. Ele é um grito do corpo e do coração que conhece e reconhece mas não
a p reende, apenas toca o impossível e o essencial.

Não se pode esquecer o alerta do amado, durante todo o poema para que não se
desperte o amor, antes que ele assim o deseje. E a amada pede para as filhas de
Jerusalém que digam a seu amado que ela está doente de amor. Seu desejo é
d e s e s p e rado e ela está enfraquecida. O desejo se funde ao amor e a a n i m a e s t á
exausta. Finalmente, o epílogo está transcrito na realização à plenitude: O despertar
da consciência. A aposta deste despertar da alma em consciência, durante os oito
capítulos se dá na casa da concepção, do nascimento da própria alma, enquanto
re p resentação simbólica. E o ou a poeta faz considerações filosóficas e compara a
experiência do amor à experiência da morte (Ct. Cts 8,6). A exigência da força vital
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Notas

1. A palavra Psique quer dizer alma. "Se a a n i m a é um caminho que conduz à psique, então as experiências
da anima constituirão um caminho iniciático para a criatividade psicológica. Neste sentido, Jung fala da
a n i m a como o caminho para a plenitude psicológica, e das repetidas c o n i u c t i o n e s , com o feminino atra v é s
dos diferentes estágios do desenvolvimento. Cf. HILMANN, J., 1984: p.55.

2. O poético da imagem é simbólico, portanto arquetipíco. Migliorini toma as palavras de Jung para pre c i s-
ar mais e melhor o sentido da estética neste contexto de imaginação e imagens: " A imagem é basicamente
conteúdo manifesto, ela 'fala' por si mesma, é metalinguagem (vale lembrar , função poética em linguística),
pois a imagem e a significação são idênticas, e à medida que a primeira assume contornos bem definidos, a
segunda se torna mais clara. A forma assim adquirida, a rigor, não precisa de interpretação, pois ela própria
d e s c reve o seu sentido. " Cf. MIGLIORINI, W. J., 1997: p. 97. 

3. Pa ra Jung o sentido individual e coletivo da psique está fincado nas re p resentações de um inconsciente
pessoal e um inconsciente coletivo. "Podemos distinguir um inconsciente p e s s o a l que engloba todas as
aquisições da existência pessoal: o esquecido, o reprimido, o subliminalmente percebido, pensado, sentido.
Ao lado desses conteúdos inconscientes pessoais, há outros conteúdos que provêm das aquisições pessoais,
mas da possibilidade hereditária do funcionamento psíquico em geral, ou seja, da estrutura cerebral herdada.
São as conexões mitológicas, os motivos e imagens que podem nascer de novo, a qualquer tempo e lugar, sem
tradição ou migração históricas. Denomino esses conteúdos de inconsciente coletivo. JUNG, C. G., 2000: p.89.

4 . A linguagem arquetípica, que é uma linguagem apriorística, ultrapassa a compreensão de ser homem ou
m u l h e r. Jung esclarece: "A mulher é compensada por uma natureza masculina, e por isso seu inconsciente tem,
por assim dizer, um sinal masculino. Em comparação com o homem, isto indica uma diferença considerável.
C o r relativamente, designei o fator determinante de projeções presente na mulher com o nome de animus. E s t e
vocabulário significa razão ou espírito. Como a anima corresponde ao eros materno, o animus corre s p o n d e
ao logos paterno. Longe de mim, querer dar uma definição por demais específica desses conceitos intuitivos.
Uso os termos E ro s e L o g o s m e ramente como meios nocionais que auxiliam a descrever o fato de que o cons-
ciente da mulher é caracterizado mais pela vinculação ao Eros do que pelo caráter diferenciador e cognitivo
do L o g o s. No homem, o E ro s que é a função de relacionamento via de re g ra aparece menos desenvolvido do
que o logos." JUNG, C. G., 1986: p. 12.
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contida no desejo é tão irremediável quanto a exigência da morte frente a energ i a
vital em exaustão. A sensualidade, expressão do desejo, é uma qualidade humana
p a ra a sensação dos limites do corpo frente o infinito, o inesgotável. Como uma
centelha de Deus, um abismo cruel, a fascinação do desejo rumo ao amor que não
esgota, equaliza a experiência do desejo vivo contido na plenitude. A experiência
da alma e do corpo, expressão poderosa, absoluta e primordial, é uma metáfora
p a ra o conhecimento inalienável na experiência contida no reino da imaginação
poética de um texto antigo e sagrado, onde a sensualidade , o anseio e o encanto
se constelam na alteridade contida nos princípios masculino e feminino que
e n f rentam o embate e o perc u rso da dissolução, um sentimento intímo da alma
que cumpre seu destino à plenitude.
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6. Pa ra Jung o conceito de sincronicidade não possui conexão causal e re f e re-se a acontecimentos que coin-
cidem no tempo e no espaço e possuem também conexões psicoloógicas. Cf. JUNG, C. G., 2000: p..89.

7. Cf. HILMANN, J., 1984: p. 128 e 129. O termo s e x u a l w i s s e n s c h a f t (sexual e científico) foi circuscrito por
Ivan Bloch, em 1906, para a linguagem da sexualidade, no campo psicológico, durante o século XIX, a partir
de estudiosos americanos, fra n c e s e s, alemães, etc., desde J.M.Sims em 1861 até Freud com " Tres Ensaios
s o b re a Teoria Sexual" em 1905.

8 . O sentido do termo 'experiência' torna-se claro em passagens como 1Sm 14,12 (a experiência da batalha),
Is 47,8 (a experiência da privação), Is 53,3 (a experiência do sofrimento). [...] em tais contextos, 'conhecer'
c o r responde ao nosso 'sentir'. A experiência de posse evidencia-se através do uso da palavra 'conhecer' para
designar o interc u rso sexual (Gn 4,1. 17.25; Nm 31,18.35 Jz 21,12). De modo semelhante, 'tornar conhecido'
significa 'fazer sentir', levar outra pessoa a experimentar algo (Sl 77,15; 98,2; 106,8). Quem faz experiência
com outra pessoa conhece-a e fica ligado a ela (Ex1,8; Dt 9,2.24; 1Sm 10 , 11). [...] por isso falando de maneira
absoluta, o 'conhecimento' constitui uma habilidade, uma capacidade, uma qualificação do homem sábio;
este é uma pessoa experimentada na arte de viver (Dn1,4; Sl 73,22; 82,5; Pr 1,4; 2,6; Ecl 1,18 cf. SABEDORIA).
O conhecimento como aceitação é dinâmico, exprime-se e expande-se na ação; ele envolve tanto o apetite
quanto a percepção. 'Conhecer' alguém ou alguma coisa é cuidar dele ou dela. É provê-lo ou provê-la do
necessário (Gn 39,6.8; Sl 50,11; 73,11; 144,3). Isto provém de uma compreensão básica de que conhecer é
reconhecer (Pr 29,7; Jó 9,21)." Jonh L. MACKENZIE, J. L. 1983: p.179.

04.Somente o Desejo  09.11.05  14:55    Page 39

" 

" 



05.Rituais Sagrados de Cura  04.11.05  18:54    Page 40

O texto a seguir, apresentado no painel de abertura da décima-

terceira conferência da International Society for the Study of

Subtle Energies and Energy Medicine, em Boulder, Colorado, trata

dos principais rituais sagrados de cura do povo brasileiro, de

origem indígena, negra ou católica. Compara os rituais entre si, e

seus efeitos, uma vez que, em todos, a cura é obtida na medida em

que aquele que a busca se coloca a serviço do outro, ou no caminho

do desenvolvimento espiritual. O texto fala do relacionamento do

homem consigo mesmo, com suas origens e com Deus.
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O povo brasileiro é um povo com forte veia mística, que vive com um pé no sobre-
natural, sempre considerando, em sua vida cotidiana, as diversas dimensões da
existência e suas interligações. Freqüentemente privada de recursos tecnológicos e
educacionais, grande parte da nossa população vive sem assistência médica, em
condições precárias de moradia, sem a sensação de proteção e garantia de sobre-
vivência que um governo forte, bem organizado e com re c u rsos financeiros costuma
prover aos cidadãos. Não contando, portanto, com a proteção das organizações
humanas, que não conseguem, por falta de recursos, formar instituições eficientes,
e não se identificando com a onipotência do conhecimento e da tecnologia, nosso
povo permaneceu ligado, em sua alma, aos mistérios que governam a vida, seu
desenvolvimento, a saúde, a doença e a morte.

As raízes do povo bra s i l e i ro são indígenas, portuguesas e negra s. Os índios sul-ameri-
canos habitavam uma terra pujante, fértil, com clima ameno e uma natureza
extremamente benevolente. Com vegetação abundante, facilidade para a caça e a
pesca, sem os rigores do inverno, e sem ocorrências de fenômenos naturais tais
como terre m o t o s, explosões vulcânicas ou fura c õ e s, nossos índios tinham uma atitude
muito mais lúdica e erótica em relação à vida do que a que encontramos hoje nas
civilizações ocidentais. Animados por uma consciência grupal, não individual, sem
privação de espaço ou de alimentos, para eles o trabalho não estava relacionado a
conceitos como sacrifício, obrigação e sofrimento, mas realizava-se dentro do
princípio do prazer, mesmo quando exigia bastante esforço físico. Viviam em tribos
e pensavam no bem estar coletivo. Fazer coisas juntos, reunir-se em volta de uma
atividade, uma caçada ou uma fogueira, era sentido como um prazer ou privilégio,
uma vez que o prazer e o sentimento de saúde e segurança decorriam da idéia de
pertencer a um grupo, uma tribo, protegidos por um animal totêmico, um deus
grupal, um cacique e orientados por um grupo de anciãos, conhecedores das lendas,
das estórias, das regras de sobrevivência neste ou no outro mundo. Havia sempre o
feiticeiro ou homem sábio, com conhecimento das ervas e a capacidade de entrar
em contato com os espíritos dos ancestrais, trazendo de lá orientação e cura. Era
um povo confiante, porque a natureza, assim como a estrutura social, era benevo-
lente; e infantil, no que a infância tem de capacidade de entrega. Carregamos, até
hoje, em nossa identidade coletiva, alguns traços dos nossos índios, que se eviden-
ciam tanto de forma positiva quanto negativa, na nossa alegria, na tendência a não
acumular bens, mas de trocar os excedentes, nas festas populares, numa atitude
básica de confiança na vida, na certeza de que tudo vai dar certo, e na tendência a
resolver os problemas de forma provisória ou informal.

Os portugueses que chegaram para conquistar o Brasil tinham uma atitude comple-
tamente diferente. Eram homens degre d a d o s, condenados ao exílio. Somente estes
cruzavam o oceano nas cara v e l a s, e vinham com uma atitude masculina agressiva de
c o n q u i s t a r, atacar, apropriar-se, tirar proveito do que fosse possível, e levar tudo o
que houvesse de valor da nova terra para a Europa. Ninguém veio para cá colonizar,
estabelecer-se, mas, ao contrário, para explora r. O povo bra s i l e i ro desponta como
filho deste português amoral e explora d o r, e de uma mãe índia, considerada como
um animal sem alma pelo seu pai. Esta criança, protótipo do povo bra s i l e i ro, não tem
lugar na estrutura social portuguesa, nem mais no mundo indígena de sua mãe, uma
vez que já é criada segundo tradições e valores euro p e u s, e cresce sem identidade
social e sem auto-estima. Com a continuidade da colonização portuguesa, são
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trazidos para o Brasil os valores morais europeus e o Cristianismo, sempre muito
mais ligado à Igreja Católica.

Os índios foram catequizados sem muita resistência, uma vez que não eram um
povo guerreiro, e a colônia passa a se estruturar segundo moldes cristãos. Sendo
nossa economia basicamente agrícola, logo houve necessidade de mão de obra.
Tentaram escravizar os índios, mas eles nunca se submeteram ao ritmo de trabalho
e autoridade desejados pelos portugueses. Trouxeram, então, da África, negros
escravos, humilhados, o terceiro povo formador da nossa identidade atual. Os
negros vieram com sua cultura, sua melancolia, sua religião, seu modo de viver e
compreender a vida. Vieram à revelia, escravizados, sem poder ou dignidade, sem
bens e propriedades, além da própria cultura e religião, o que lhes trouxe, como
conseqüência, um sentimento de inferioridade social. Nosso povo brasileiro é, hoje,
em sua origem, uma mescla destes três povos, e de muitos outros que vieram mais
tarde. Faz parte da psicologia brasileira a atitude receptiva, tanto para com povos
diferentes, com suas características particulares, quanto para seus costumes, o que
nos transforma em um grande caldeirão de influências culturais. Somos, principal-
mente nas grandes cidades, o resultado de uma intensa miscigenação, o que nos dá
uma vitalidade sempre renovada, e a vivência concreta de pertencermos à
humanidade, e não a uma ou outra etnia específica.

É a partir dessas raízes que encontramos hoje, no Brasil, os rituais sagrados que
envolvem cura. A Organização Mundial de Saúde define a saúde não com um conceito
negativo, a ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico,
espiritual e social. Embora sejamos um povo místico, a ligação entre saúde e religião
não decorre disso, pois podemos sempre observar a função terapêutica das religiões.
Que a saúde tenha sido uma preocupação própria das religiões, podemos observar
a partir da pesquisa histórica, na qual se constata o fato de que a história com-
parada das religiões não encontra, em nenhum canto da terra um sistema religioso
que não tenha também uma função terapêutica. O conceito de salvação freqüen-
temente pode ser entendido enquanto cura, no momento em que vivenciamos,
através de um caminho religioso, a experiência da saúde aqui e agora, e não como
uma promessa para algum outro tempo, num futuro mais ou menos distante, já
sem corpo, enquanto vamos vivendo aqui, na angústia e na doença. E quais seriam,
então, as formas sagradas de oferecer esta sensação de bem-estar, de saúde, que
estaria necessariamente ligada ao reconhecimento de uma dimensão maior da
existência, à experiência de sentido de vida, e ao acesso, mais ou menos consciente,
mais ou menos intermediado, que podemos ter com os mundos sutis, encontrados
hoje no Brasil? Na relação da cura com o sagrado e seus rituais, estamos con-
siderando a hipótese, na qual acreditamos, de que o ser humano, enquanto tal, pode
escapar da relação de causa e efeito, e das determinações biológicas, com suas
disfunções, enquanto possuidor de uma mente capaz de nos frustrar em qualquer
tentativa de previsão, por sua eternamente surpreendente capacidade de tra n s c e n d e r
limites. Estamos, ainda, considerando que, em qualquer doença que acomete o ser
humano, escondem-se variáveis psicológicas, sociológicas e espirituais, que se re l a-
cionam ao sentido subjetivo de viver numa determinada circunstância, num particular
contexto social e com determinados problemas pessoais.

Os rituais de cura a que vamos nos referir já não existem, no Brasil, em forma pura,
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estando quase que completamente sincretizados, em maior ou menor grau, depen-
dendo da região. Os rituais de características indígenas, chamados catimbó, ou san-
tidade, ou culto dos caboclos, acontecem mais freqüentemente em ambientes
externos, matas, terreiros, ou quintais. Envolvem geralmente o uso de substâncias,
como chás ou fumo, que provocam um estado alterado de consciência que, ou por
características químicas próprias, ou por provocar descargas intestinais e vômito,
levam a uma alteração do metabolismo, que facilita a mudança do estado de cons-
ciência. São cerimônias geralmente de caráter social, onde as pessoas dançam
ritualmente e cantam durante longos períodos de tempo, evocando entidades ou
espíritos grupais ou tribais. Como os índios viviam coletivamente, assim são seus rituais
de cura. A doença é entendida como uma desarmonia com o espírito grupal, e
tratada de modo a favorecer o reequilíbrio dos aspectos daquela sociedade. As
doenças não são das pessoas, mas do grupo. Então, entende-se, por exemplo, que a
doença ou a infelicidade se instalaram porque os espíritos não foram cultuados
adequadamente por algum indivíduo que se afastou do padrão de comportamento,
e tal desequilíbrio tem que ser sanado por alguma atuação também coletiva. A
saúde, portanto, está em relação com o viver de acordo com suas raízes, e a força
de cura depende e é catalisada por um forte dinamismo grupal. Quanto aos
c u ra d o re s, não há uma iniciação propriamente dita. Os discípulos aprendem os cantos
e os segredos nas horas de lazer, conversando com os mais antigos. Em algumas
regiões, além dessas cerimônias públicas existem também as privadas, de uma
forma quase degenerada, nas quais fileiras de pedintes apresentam suas queixas,
que vão desde problemas físicos até pedidos para “fechar o corpo”, e fazer ou des-
fazer trabalhos, agora já relacionados com magia, entendida como uma tentativa
de interferência, pela própria vontade, para o bem ou para o mal, nas leis naturais.
Neste caso, o sacerdote não é mais um membro comum do grupo, mas alguém a
quem se atribuem poderes. Isto significa que já não se trata mais de um ritual
sagrado para a cura do grupo, mas da tentativa de satisfação das necessidades de
alguns infelizes, que não têm bastante dinheiro para recorrer a médicos, mas são
suficientemente supersticiosos para recorrer aos processos sobrenaturais. Nesses
casos, é preciso, sobretudo, compadecer-se do homem contemporâneo, rico ou
pobre, culto ou primitivo, que está à procura de saúde, porque não existem soluções
f á c e i s. Mesmo nas sociedades mais organizadas e com todos os re c u rsos tecnológicos,
não vivemos mais sob a força prometeica, que desafia os deuses e o destino.
Também não temos a altivez de um Nietzsche, que propõe agüentarmos as adver-
sidades como super-homens, mas, chorando nossa infelicidade, sentimos o deses-
pero de um Jó, privados de tudo o que representava segurança e bem-estar, sem
entender o sentido de nossa doença, e agarrando-nos a qualquer coisa que possa
representar alguma esperança. Nesta perspectiva, diante da precariedade da
condição humana, a crença nos magos e curandeiros pode representar a última
esperança de deter o mal, de afastar a doença e evitar a morte, a única tentativa
vislumbrada, em nossa angústia, para não nos quedarmos, impotentes, à mercê das
forças cegas do mundo, da natureza, e da sociedade.

Com maior influência dos negros, temos o candomblé e a umbanda. No candomblé
existem cerimônias nas quais os Orixás, que são divindades iorubanas, entidades que
fazem a intermediação entre o Deus Supremo, Olorum e as pessoas, incorporam nos
médiuns anteriormente iniciados. Muitos desses Orixás representam forças da n a t u-
reza, outros são reis ou rainhas divinizados, seres que viveram de forma excepcional,
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o que confere uma dimensão mítica a um ser humano histórico, a exemplo de
Sidarta Gautama, no Budismo, e do Jesus cristão. Os Orixás, como os deuses do pan-
teão grego, tornaram-se responsáveis por áreas específicas da existência humana,
como a guerra, a maternidade, o casamento, a caça. Cada um dos Orixás tem carac-
terísticas bem definidas de personalidade, e modo de atuação. Cada pessoa tem um
Orixá, como um anjo da guarda que a protege, e orienta. Este Orixá pessoal se rela-
ciona com o Orixá coletivo: esta relação íntima entre o Orixá e seu filho, o ser
humano, se dá através de identificações: a pessoa tem as mesmas características de
personalidade e atributos básicos de seu Orixá, e viver harmoniosamente seria
resolver os problemas da mesma maneira como o Orixá resolveria, segundo o
padrão de comportamento daquele Orixá. Esta forma de compreender a saúde
mental é muito semelhante ao que encontramos na psicologia junguiana: no
processo de individuação, a pessoa busca desenvolver-se para se tornar, cada vez
mais, aquilo que é, cada vez mais parecida consigo mesma. Há uma predestinação
inconsciente, uma forma de ser, que se realiza ao longo da vida da pessoa, na medida
em que ela vai integrando aspectos do seu inconsciente. No candomblé, o que cor-
responderia ao ego, ou ao eu consciente da pessoa é o Ori, a cabeça, que deve ser
fortalecida antes que a pessoa a ser iniciada possa estabelecer um relacionamento
com seu Orixá, que representa uma força coletiva, mítica, arquetípica. Para que o
relacionamento com o inconsciente se dê, e o processo de individuação se encami-
nhe adequadamente, sem maiores riscos, há a necessidade de um centro da cons-
ciência, um ego forte, capaz de discriminar e exercer as funções psíquicas, no cotidi-
ano e no contato com as forças arquetípicas. Assim, o primeiro passo no candomblé
trata do fortalecimento deste ego, ou Ori, para que a pessoa, sempre assistida por
uma hierarquia de sacerdotes, possa ir sendo iniciada nos mistérios correspondentes
ao seu Orixá específico; ela encontra assim, através dessa ligação direta do pessoal
com o transcendente, a cura para suas dificuldades físicas, e desenvolvimento da
espiritualidade. Com o fortalecimento do ego, o iniciado vai se tornando capaz de
lidar com o Axé, a energia psíquica que emana do mundo mítico. Os Orixás, além de
representarem padrões mitológicos de comportamento, são intermediários entre os
mundos. Esta intermediação é considerada um fator curativo em si, na medida em
que a pessoa não se percebe mais sujeita às leis da matéria, vivendo uma vida sem
sentido, mas ligada a outras dimensões, que preenchem sua vida de significado.

Os Orixás, ainda que incorporados, não falam diretamente com as pessoas, nem dão
consultas. Os rituais têm uma parte pública, na qual, através de comidas sagradas,
cantos e danças específicos, os Orixás incorporam nos seus filhos, e participam da
comunidade humana. Os iniciados incorporam sempre e somente o seu Orixá. Se a
pessoa não for uma iniciada, a única forma de entrar em contato com estas forças
míticas é através do jogo de búzios, um jogo adivinhatório baseado na sincronici-
dade, no qual o consulente recebe orientações a respeito de sua vida. Mas isso diz
respeito a aspectos mais superficiais da vida, porque a verd a d e i ra cura, no candomblé,
se dá através da entrega ao processo de iniciação, de tornar-se filho de um santo, de
estabelecer, com a assistência dos sacerdotes, o relacionamento com o inconsciente,
de cumprir as obrigações de seu santo, entendido como a presença concreta de uma
entidade. A comunicação com ela se dá através de visões, sonhos e comportamentos
rituais e adequados ao modo de funcionar daquele Orixá específico, estabelecendo-
se assim um constante relacionamento, num fluxo que vai da pessoa ao campo
mítico, e volta de lá carregado de axé, a força curativa.
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Pontos riscados de Umbanda.

Outro grupo religioso que trabalha com cura, também de fortes influências
africanas, mas usando vários elementos do Espiritismo de Allan Kardec e do
Catolicismo, é a Umbanda. Segundo os umbandistas, não há uma literatura oficial,
ou um caminho de desenvolvimento pré-estabelecido dentro da umbanda. A
umbanda é o contato com o mundo espiritual, e cada um faz a sua umbanda. Este
contato é feito através de incorporação de entidades do mundo espiritual, em
médiuns treinados e iniciados. Diferentemente do candomblé, um médium recebe
várias entidades diferentes, dependendo do tipo de ritual de evocação. Através de
c a n t o s, danças e defumações, as entidades incorporam nos médiuns, e dão consultas
às pessoas que as buscam. As principais entidades são os caboclos, entidades indí-
genas, guerreiros jovens e fortes, que representam os heróis; os preto-velhos, enti-
dades sábias, que têm memória e conhecem antigos rituais e ervas; as crianças, com
a sabedoria da inocência e o atrevimento dos que não foram machucados; os exus,
que fazem a intermediação entre os mundos, residem nas encruzilhadas e em outro s
lugares de passagem, e são responsáveis pela liberação ou não da energia necessária
para os trabalhos; e outras entidades, como os marinheiros, baianos, boiadeiros e
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ciganos. Como já foi dito, o mesmo médium pode incorporar qualquer uma dessas
entidades, em função da evocação ou da necessidade, e elas dão consulta, falando
diretamente, através do médium incorporado, com aquele que as procura.

Quando alguém busca uma cura dentro da umbanda, dentro de um ritual tradi-
cional, comum, a primeira coisa que a entidade oferece é um passe, uma limpeza do
campo energético através de gestos e sons. A entidade explica que há alguns con-
densamentos de energia, causados por preocupações, problemas pessoais e cole-
tivos, que acabam sobrecarregando energeticamente a pessoa, prejudicando seu
desempenho, diminuindo o fluxo de energia vital e, eventualmente, causando
doenças. A entidade “limpa” este campo, fazendo alguns gestos. Depois ouve a
solicitação da pessoa que busca a cura, que pode ser desde o tratamento de males
físicos, até pedidos de uma melhor colocação profissional, ajuda para problemas
familiares, e outros. Dentro da umbanda, acredita-se que as pessoas têm um corpo
etérico, energético, chamado de perispírito, onde ficam fixadas as desarmonias cau-
sadas por comportamento inadequado ou abusos nesta ou em outras vidas. Estas
alterações do corpo etérico eventualmente causam as doenças, que podem ou não
ser retiradas do indivíduo, em função daquilo que chamam de seu carma, seu des-
tino, considerando-se a função da doença em sua vida, e a atitude com que encara
a adversidade. Sendo as entidades sempre as mediadoras espirituais entre a pessoa
e os santos, e, em última instância, Deus, estas levam o pedido de ajuda para aqueles
que decidem se vão ou não promover uma cura. O propósito de uma cura deste tipo,
quando eventualmente é conseguida, é apenas abrir a consciência da pessoa para
a existência do mundo espiritual. A verdadeira cura, o que realmente interessa para
os umbandistas, é conseguida através do serviço daquele que está doente, em prol
do mundo espiritual, e em prol de seus semelhantes: portanto, a verdadeira cura se
dá no corpo do médium. É através de se colocar a serviço da força de cura, de ser
atravessado por ela, de entrar em contato com uma força e a transmitir, que se dá,
realmente, a cura buscada. Não é o receptor aquele que é curado, mas o inter-
mediário, e este é curado porque se propôs a trabalhar pelo outro, a desenvolver a
própria espiritualidade, a ser intermediário. Assim como na psicologia, acredita-se
que há uma corrente de pessoas em busca de desenvolvimento, e só é permitido a
alguém dar um passo para a frente, se colocar outra pessoa em seu lugar. Aqueles
que ajudam não são os que estão muito na frente no processo de desenvolvimento,
mas aquele que está na posição imediatamente anterior. E a cura se dá através da
transmissão da força pela corrente.

D e n t ro da mitologia grega, há um mito, o de Chiron, que faz um paralelo com este
p rocesso: Chiron era um centauro, e, como tal, meio homem e meio cavalo, devendo
ao seu lado animal uma grande intimidade com a natureza e seus segre d o s. Era
filho de Zeus, e imortal. Conhecedor da natureza humana e de todas as ervas e
métodos de cura, era um grande médico, em sua época. Durante uma guerra, fabri-
cou para seu amigo Hércules um veneno incurável, para molhar a ponta de suas
s e t a s. Quando a guerra acabou, e os amigos estavam comemorando, Chiron feriu,
inadvertidamente, sua coxa na seta de Hérc u l e s, ficando, assim, com uma ferida
incurável. Sendo imortal, e estando doente de forma irremediável, na busca de
alívio para sua própria dor, Chiron passou a desenvolver todos os tipos de inter-
venção que pudessem promover alívio ou cura, não para a própria ferida, que esta-
va além da possibilidade de ajuda, mas para as doenças de todos os que sofriam, 
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Cruz de São Damiano.
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Igreja de Santa Clara, Assis, Itália.

tornando-se, assim, em função da experiência pessoal da dor, o grande cura d o r.
Da mesma forma, acredita-se que, na Umbanda, a cura se dê no corpo e na alma
daquele que se coloca a serviço de aliviar a dor do outro.

A outra forma de conseguir a cura, dentro da umbanda, é praticando a caridade. A
caridade não é dar para as pessoas que pedem, aquilo que elas querem ou precisam,
mas ajudar cada um a expressar, a colocar para fora de si aquilo que tem de mais
p recioso, de mais individual, cuja manifestação estava, por alguma razão, bloqueada.
A prática da caridade seria a possibilidade de trazer para a superfície, e partilhar
com os outros, o melhor de si, ajudando outros, por sua vez, a fazer o mesmo.
Trabalhar, então, com o mundo espiritual, em prol das pessoas que estão sofrendo,
usando o espírito como intermediário, é considerada a maneira de conseguir uma
cura. A salvação, como fato integral, não pertence às possibilidades do homem, mas
a Deus. Mas o espírito pode mediar, e criar condições para que a cura se realize, pela
invocação sistemática e ritualizada da “Graça”.

A religião com maior número de adeptos do Brasil é a
Católica Romana, trazida pelos portugueses na época
da colonização. A Igreja afirma ser o Corpo de Cristo, ou
a presença de Cristo material no mundo de hoje, e a
I g reja não reconhece outro sacerdote que não o próprio
Cristo, que continua a agir hoje no mundo, através do
Seu Corpo, a Igreja. Existem, dentro da Igreja oficial,
teológica, dois sacramentos que dizem respeito dire t a-
mente à cura: a confissão e a unção dos enfermos,
m i n i s t rados pelos sacerd o t e s, em participação com
J e s u s, o único Sacerdote, que é, então, Aquele que cura .
A confissão diz respeito à cura da alma, através do

reconhecimento público das insuficiências, desvios e contradições humanas, o que
g e ra auto-conhecimento e responsabilidade pelas escolhas. Estas, uma vez parti-
l h a d a s, verbalizadas, têm maior possibilidade de se tornarem conscientes. O perd ã o
tem efeito catártico, org a n i z a d o r, funcionando também como um ritual de limpeza,
e renovação. Neste aspecto, a religião católica aproxima-se muito da alma bra s i l e i ra ,
na medida em que nos coloca em relação com um Deus benevolente e compassivo,
com fortes atributos maternos; uma vez cumpridos alguns rituais de expiação e
havendo a intenção da transformação, tal contato oferece ao fiel a possibilidade
s e m p re renovada de renascimento, e de re p a ração das culpas. O outro sacra m e n t o
de cura é a unção dos enfermos, um tipo de benção que se dá às pessoas doentes,
com palavras rituais e o uso de óleos sagra d o s, visando uma aproximação daquele
que sofre com Jesus, que é o cura d o r. Existem, ainda, lugares sagrados de pere g r i-
nação, onde ocorrem curas milagro s a s, por intercessão direta da Graça divina, uma vez
que o milagre não é considerado, pela Igreja, uma ação contra a natureza, mas sobre-
n a t u ral, uma manifestação do poder e da liberdade de Deus de agir para além das leis
n a t u ra i s, acelerando ou transformando pro c e s s o s, segundo Seus próprios critérios.

O Catolicismo Romano teológico admite a presença de interc e s s o res entre Deus e a
humanidade, tais como a Virgem Maria, os anjos e os santos. Neste aspecto, o p ro t e s-
tantismo histórico faz uma espécie de retorno às tradições judaicas, afirmando a
existência de um Deus, sem a concorrência de interc e s s o res na relação Deus-homem.
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Dentro da mesma linha de raciocínio que coloca a possibilidade de cura no rela-
cionamento, na ligação entre os dois mundos, no posicionamento do intermediário
como receptor e transmissor de uma força, no Catolicismo popular podemos veri-
ficar a exaltação e a independência das diversas devoções a intercessores, sejam eles
a própria Virgem, em seus múltiplos aspectos, os Santos, cada qual com cara c t e r í s-
ticas e atribuições específicas, os anjos e até as Almas. Assim, o acesso à benevolên-
cia de Deus é, muitas vezes, viabilizado por intermediários, que, por seus próprios
méritos e poder, podem resolver o problema do fiel. Do ponto de vista humano, psi-
cológico, com certeza um sistema que abarca várias personificações do divino,
embora remetendo-se sempre a um único Deus, se presta muito melhor à expressão
da pluralidade das forças psíquicas, que atuam de maneiras diferentes e muitas
vezes contraditórias, oferecendo ao ser humano, que busca alívio para seu sofri-
mento em vários níveis, a experiência do “ser contido”.

Da mesma forma que nos outros rituais de cura, o primeiro beneficiado pelo fluxo
da energia curativa, ou transformadora, é o próprio sacerdote. O ritual pode ser efi-
ciente em si, mas torna-se graça para quem o dispensa, se este estiver celebrando
com a atitude devocional adequada. Na linguagem católica, no ato da celebração,
na acolhida a um aflito ou doente, o sacerdote sente, ele mesmo, a “presença de
Cristo”, a ligação com o mundo superior, a experiência do sentido. 

Ainda dentro do tema da intermediação, podemos mencionar o milagre da multi-
plicação dos pães (Mateus, 13…) que, entendido de um ponto de vista psicológico,
alude à experiência da energia que sempre se renova, e que se multiplica, quando n o s
colocamos a serviço da alimentação, do cuidado com o outro, ou do serviço em pro l do
o u t ro. Quando damos, gera m o s, multiplicamos, somos cura d o s. Lembra m o s, ainda que
o termo “terapia” não é, na sua origem, um termo médico, mas, antes de tudo, um
termo religioso. Na concepção clássica dos antigos, o conceito “therapeia” indica
uma assistência, um estar próximo, acompanhar, cuidar de, e, principalmente, servir.

Termino citando um estudioso italiano, Aldo Terrin, que diz: “As religiões e a mística,
que sempre viram o mundo em função da alma, da consciência e da inteligência
do cosmo, disseminada em cada átomo, em cada elétron, em cada movimento sub-
atômico de energia, têm o direito e o dever de repensar inteiramente a concepção
do mundo e, conseqüentemente, a espiritualidade intrínseca de qualquer ser, a partir
da qual se redescobrem situações novas e totalmente diferentes em relação à
doença e à cura”. (TERRIN, 1998)
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“Na África do Norte, nas mais humildes choupanas dos maciços montanhosos, as
donas de casa possuem um tear feito com dois rolos de madeira suspensos por dois
montantes, uma moldura simples. O rolo de cima recebe o nome de céu, o de baixo
representa a terra. Esses quatro pedaços de madeira representam todo o Universo.”
(CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., 1984)

O tear é um instrumento simples e, entretanto, capaz de mobilizar nosso incons-
ciente, trazendo à consciência uma compreensão profunda do sentido do homem
no Universo. É bem verdade que podemos fazer uso dele para atender nossas neces-
sidades de forma prática ou ainda visando a sobrevivência, mas acredito que algo
mais aconteça enquanto estamos fiando ou tecendo, e este foi o motivo que me
levou a pesquisar sobre o simbolismo e o sentido psicológico do tear.

A primeira experiência que tive com tear foi em 1982, num local fora da cidade,
silencioso, onde as pessoas podiam entrar em contato consigo mesmas, numa
reflexão mais profunda. Esta experiência tocou-me profundamente e, na ocasião,
até escrevi um pequeno artigo para a revista Hermes (1996), cujo título era:
”Tecendo a Vida”.

Algum tempo depois, com mais prática de tecelagem, resolvi formar grupos, pois
queria que outras pessoas pudessem participar desta experiência tão re c o n f o r t a d o ra ,
principalmente para nós que vivemos numa cidade grande com suas múltiplas ofer-
tas, tanto boas quanto incômodas. Ao trabalhar com os grupos fiquei intrigada com
os comentários feitos pelas pessoas ao finalizar o trabalho, que eram:

_Não percebi o tempo passar...
_Fiquei tão envolvida que os barulhos externos cessaram...
_Pude ouvir nitidamente o canto dos pássaros...
_Estou sentindo uma calma, uma tranqüilidade...

Para outras pessoas emergiam recordações ou ainda, ao finalizar seu trabalho,
percebiam certa semelhança com o período que estavam atravessando.
As “dificuldades” também logo aparecem: 

_Minha irritação quando não consigo... 
_Tenho pressa para acabar e ver o fim...
_Estas linhas que se embaraçam...

As respostas sempre confirmavam a importância do trabalho. O mais surpreendente
era a analogia, a semelhança do material que emergia durante o trabalho, com os
relatos que ouvia quando, no consultório, aplicava a técnica da Calatonia. 

Dr. Sandor (1982) nos ensinou que: “o relaxamento é um recondicionamento fisio-
psicológico... as transformações que ocorrem como conseqüência do relaxamento,
fazem com que o indivíduo, mais descontraído, identifique e assimile elementos
próprios para sua evolução. Os conteúdos que estavam potencialmente presentes,
tornam-se, neste momento, conscientes e contribuem para reajustar o intercâmbio
entre consciente e inconsciente, possibilitando ao indivíduo um comportamento
novo e mais adaptado”.

Os relatos e sua analogia com a técnica da calatonia, aguçaram minha curiosidade.
Espero que esta busca do sentido simbólico e psicológico do tecer traga para você,
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leitor, assim como trouxe para mim, a oportunidade de uma reflexão e ampliação
da consciência.

SIMBOLISMO E TEORIA JUNGUIANA
Documentos que remontam à arqueologia, evidenciam o aparecimento de objetos
de trabalho de uso próprio do fiar, fusos, e por projeção os tecidos sendo teste-
munhos da técnica milenar da tecelagem (TECELAGEM, 1984). Já desde 2000 a.C.,
encontramos no Oriente próximo, deusas importantes que traziam em suas mãos,
fusos e rocas e estas deusas não só controlavam os nascimentos, como no decurso
dos dias, o encadeamento dos fatos, sendo deusas do destino. Um exemplo é a
grande deusa Hitita, cujo povo na Antigüidade, habitou a Síria setentrional por
volta do ano 1900 aC (CHEVALIER, J.; GHEERBANT, A., 1984).

Em seu livro, J. Servier (1964) faz a seguinte pergunta: "... teria sido o tear, vindo do
Oriente próximo, objeto comum, levado por todas a sucessivas levas de migra n t e s
da Ásia ao Mediterrâneo, encarregado pelos sábios de uma mensagem que daria ao
homem, em termos duráveis os primeiros arcanos do conhecimento do ser?” O tear
é um símbolo arquetípico. Todo arquétipo pertence “ao nosso inconsciente coletivo,
é inato e comum a todo ser humano tem conteúdos e modos de comportamento
que são, cum grano salis os mesmos em todos o indivíduos” (JUNG, C. G., 1991 ) .

Assim, encontramos este símbolo em vários mitos, lendas e contos, que nos falam
sobre a arte de tecer:

As Parcas ou Moiras, filhas da necessidade, eram sereias que, cantando, faziam girar
os fusos. Eram três: Láquesis, o passado; Cloto, o presente e Àtropos, o futuro.
Tinham o poder de regular a vida de todo ser vivo com o fio que a primeira fiava, a
segunda tecia e a terceira cortava. A duração e o tempo dos homens eram assim
dominados por estas deusas, o que envolve por vezes o aspecto impiedoso e duro
da necessidade, essa lei que rege a mudança dos seres de forma contínua e univer-
sal: por isso esta infinita variedade de formas. “O brilhante tecido do mundo se
delineia sobre um fundo de sofrimento humano. Fiandeiras e tecelãs abrem e
fecham indefinidamente os ciclos individuais, históricos e cósmicos” (CHEVALIER, J.;
GHEERBANT, A., 1984).

O MITO DO MINOTAURO (ARIADNE)
Minotauro, monstro com corpo de homem e cabeça de touro, para o qual o rei
Minos mandou construir um Labirinto (palácio do machado de dois gumes), onde
ele o prendeu. Minos o alimentava todos os anos ou a cada três anos (dependendo
da versão do mito), com sete rapazes e sete moças, trazidos a Atenas como tributo.
Teseu, rei de Atenas, quis ser um desses jovens; conseguiu matar o monstro e, graças
ao Fio de Ariadne, voltou à luz. O fio de Ariadne que permite a Teseu retornar à luz,
representa o auxílio espiritual necessário para vencer o monstro...

“O simbolismo do fio é essencialmente o do agente que liga todos os estados da
existência entre si e ao seu Principio” ( C I R L OT, J. E., 1978). “A fim de que seja alcançada a
ligação com o centro principal, às vezes re p re s e n t a d o pelo Sol, é necessário que o fio
seja seguido passo a passo em todas as coisas. O que não pode deixar de evocar o
simbolismo de Ariadne, que é o agente de ligação do retorno à luz” (CHEVALIER, J.;
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GHEERBRANT, A., 1984). Em nossa vida fazemos ligações através de cordões que se
estendem às pessoas, animais, coisas, pensamentos, idéias, crenças... Desde que
nascemos estamos construindo estes cordões, que nos acompanham durante nossa
vida (nossas vidas).Temos consciência destes cordões de ligação?

TECENDO
O tear é construído com quatro pedaços de madeira, onde “o montante de cima
representa o céu e o debaixo representa a terra” (ibid, 1984). Segundo o Dicionário
Junguiano (2002), o quatro ou quaternidade, dentro de uma teoria junguiana repre-
senta a “decomposição de um inteiro em quatro partes, mas também, e ao mesmo
tempo, a composição de um inteiro por meio das relações que ao menos quatro
partes mantém entre si”... “A complexidade ideal é o redondo, o círculo, mas sua
mínima divisão natural é a quaternidade”

Jung (1988) diz que: “aparentemente os antigos já tinham uma intuição disto. A
afirmação de que a alma é quadrada, e que quatro é número de todos os seres
vivos, foi atribuída a Pitágoras por seus alunos; ele provavelmente teve uma impor-
tante visão ou intuição dessa verdade”. Ele assinala ainda que “quatro são as
funções da consciência. É uma qualidade intrínseca da consciência a existência de
quatro elementos, ou quatro diferentes aspectos. É a base indispensável de toda
c o m p re e n s ã o , de todo discernimento”.

No quadrado temos um espaço limitado, símbolo da terra em oposição ao céu (o
redondo), mas, num outro nível, é símbolo do universo criado e é dentro deste
espaço que co-criamos, que tecemos nossas vidas. O movimento circular é livre;
dentro do quadrado encontramos a estabilidade, o parado, que nos dá estrutura e
nos contém. Quando tecemos somos o eixo que se movimenta nas quatro direções.
Criamos um ritmo: céu-terra, direita-esquerda. Este ritmo é monótono e assim pos-
sibilita um ir para dentro, entrar em contato com nosso Self, com o que há de mais
verdadeiro em nós. A monotonia do movimento pode provocar estados alterados de
consciência, facilitando a emergência de conteúdos mais profundos do nosso
inconsciente, que, quando elaborados, promovem uma ampliação da nossa cons-
ciência, possibilitando o processo de individuação, que é a integração cada vez
maior de aspectos do “si mesmo”.

Segundo Chevalier (1984), “O trabalho de tecelagem é um trabalho de criação, um
parto. Quando o tecido está pronto, o tecelão corta os fios que o prendem ao tear
e, ao fazê-lo pronuncia a fórmula de benção que diz a parteira ao cortar o cordão
umbilical do recém-nascido. Tudo se passa como se a tecelagem traduzisse em lin-
guagem simples uma anatomia misteriosa do homem”.

Gostaria de introduzir aqui um conto tibetano a respeito de como a imaginação,
traduzida no ato de tecer, amplia os horizontes da existência.

O QUADRO DE PANO (RESUMO)
Havia uma vez, numa região árida ao pé das montanhas, uma pobre viúva que tinha
três filhos. O maior não prestava para grandes coisas e tampouco o segundo. O
caçula é quem era o filho carinhoso e trabalhador, que sempre procurava ajudar a
mãe no que podia. A mãe ficava tecendo o dia todo, fazendo brotar de seus dedos
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flores maravilhosas, pássaros, bichos de todo tipo, levava seus tecidos prontos para
a feira de uma cidade vizinha, recebendo em troca dinheiro suficiente para comprar
comida para ela e para seus filhos. Ficava contente em ter dinheiro para se alimentar
não desejando nada mais que pudesse ser melhor.

Certo dia, a mãe acabando de vender seus tecidos, resolveu dar uma volta pela feira
quando deparou com uma tela pendurada numa loja. Era um quadro que reproduzia
um cenário parecido com o que ela morava só que muito mais bonito. A mãe não
se cansava de admirá-lo e tão apaixonada ficou pela tela que resolveu comprá-la:
teria menos dinheiro para a comida mas compensaria de uma outra vez. Voltando
para casa não parava de olhá-lo, e assim que chegou, chamou seus filhos para
admirá-lo também. Os dois filhos mais velhos a censuraram por ter gastado seu di-
nheiro naquilo ao invés de trazer mais comida para eles, mas o mais jovem elogiou
o quadro e o prazer que sua mãe estava sentindo. A mãe resolveu tecer um bord a d o
exatamente igual ao da tela; teceu durante o dia para poder vender na feira, e à
noite, tecia seu sonho à luz da lamparina. Com muito suor e com muitas lágrimas
de sangue teceu durante anos até que ficou pronto. Tão feliz ficou que resolveu
colocá-lo à luz do sol e pendurou-o na porta de sua casa. Eis que de repente bateu
uma lufada de vento mais forte que levou embora o pano. Correram para pegá-lo,
mas não foi possível e logo sumiu de vista. A mãe ficou desolada, passou a não
comer, não tinha mais ânimo para nada e não queria mais sair da cama. Sentindo
que iria morrer pediu ao seu filho mais velho que fosse em busca do pano. A tare f a
era árdua e os dois filhos mais velhos logo desistiram; coube então ao mais jovem
a tarefa de ir em busca do pano. Passando por várias peripécias conseguiu chegar
no reino das fadas do vento. Encontrou-as bordando um tecido semelhante ao que
sua mãe havia tecido. As fadas estavam terminando o bordado, pediram-lhe que
esperasse mais um pouco. O jovem dormiu um sono profundo. Quando acordou as
fadas não estavam mais ali e só encontrou o pano que fora levado pelo vento.
Voltou com ele imediatamente para sua casa, e ao entregá-lo à sua mãe, esta logo
ficou animada novamente. Levantou-se da cama e foi desenrolá-lo fora de casa
para vê-lo à luz do sol. Ao desenrolar o tecido este foi se estendendo por toda a
paisagem tornando tudo muito mais bonito: sua casa, a horta atrás de casa estava
verdinha, o lago tinha patos. O lugar tornou-se idêntico ao desenho do pano que
ela havia tecido. Sua vida transformou-se completamente, tornando-se muito mais
brilhante e plena.

Este conto nos mostra uma forma de abordarmos o mundo das imagens. Ao tecermos
ou ao desenharmos, pro p o rcionamos um espaço de liberdade para nossa imaginação
sem a qual nos tornamos frios, empobrecidos, nada criamos. Sem a imaginação,
somos áridos, pois todo o criado foi, anteriormente, imaginado por alguém. Todos
os desejos desta pobre mãe estavam contidos dentro deste quadro e, sendo no início
apenas uma idéia, vai se tornando realidade ao trazê-lo para o mundo real, e seus
desejos se concretizam enquanto esta mãe vai tecendo sua vida. “Tecer é um ato de
criação, um parto. É fazer sair de si, de sua própria substância, criar assim como a
aranha tira de si própria sua teia” (CHEVALIER, 1984). Este conto diz respeito, ainda,
à técnica da imaginação ativa, pois estabelece um diálogo entre o mundo cons-
ciente e o inconsciente, a partir do qual, a vida se harmoniza e ganha significado.

Diz uma lenda que quando o tecido está pronto, “o tecelão corta os fios que se
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prendem ao tear e ao fazê-lo, pronuncia uma fórmula de benção que a parteira diz
ao cortar o cordão umbilical do recém-nascido”. É como se a tecelagem traduzisse
numa linguagem simples a anatomia misteriosa do homem: símbolos do destino...
(ibid, 1984).

Como exemplo da vivência prática do símbolo, conto aqui um sonho de uma mulher,
uma tecelã, de mais de 60 anos:

“ Vejo minha sobrinha que está grávida. Está de pé sobre uma colina, olhando a paisa-
gem que se desenrola, diante de seus olhos. É um pôr do sol. Está com a mão dire i t a
apoiada sobre seu ventre. Pairando acima de sua cabeça está um tear feito com
fios de ouro”.

Algo está sendo gestado, e com fios de ouro; numa atitude meditativa, ela olha para
o infinito. Assim como as deusas carregavam o fuso em suas mãos, 2000 anos aC,
no sonho há um tear feito com fios de ouro, trata-se, portanto, de um símbolo
arquetípico. Segundo a doutrina hindú, o ouro é a “luz mineral”. Jung transcreve a
bela explicação do alquimista Michael Maier, no Círculo físico-quadrado, para o
qual, como conseqüência dos milhões de rotações em torno da terra (ou inversa-
mente) o sol fiou o ouro nela. O ouro é a imagem da luz solar e, conseqüentemente,
da inteligência divina. O ouro simboliza todo o superior, a glorificação, o quarto esta-
d o , depois do negro (culpa penitência), branco (perdão, inocência), vermelho (subli-
mação, paixão). Tudo o que é ouro ou é feito de ouro pretende transmitir à sua uti-
lidade ou função essa qualidade superior... o ouro constitui também o elemento
essencial do simbolismo do tesouro escondido ou difícil de se encontrar, imagem
dos bens espirituais e da iluminação suprema. Trata-se, portanto, de uma mulher
contemplando a vida em profundidade, uma vez que a ação de tecer representa
fundamentalmente a criação e a vida, principalmente em seus aspectos de conser-
vação e multiplicação ou crescimento.
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Este artigo descreve um grupo de atividade corporal com 

pacientes psicóticos de um Centro de Atenção Psico Social (CAPS). 

Nestes grupo~ que aconteciam duas vezes por semana, os pacientes 

podiam experimentar atividades de relaxamento, massagem, 

expressão corporal, dramatizações, jogos e brincadeiras com o 

objetivo de capacitá-los a entrar em contato com seus sentimentos, 

prazeres, necessidades e gestualidade, ampliando a sua forma de 

agir sobre o mundo. 
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É inegável a extraordinária evolução das ciências nestes últimos tempos, trazendo
inovações nas diversas áreas do conhecimento. Mas, observa-se, também, uma for-
mação cada vez mais especializada dos profissionais, em detrimento de um conhe-
cimento mais generalista. Em decorrência a esse fato, sabe-se mais sobre o particular
sem, contudo, avançarmos no sentido de um melhor entendimento da totalidade
dos fenômenos humanos e universais.

No que tange às relações humanas, é preciso cuidado para que não façamos delas
reduções mecanicistas e descontextualizadas historicamente, culturalmente e social-
mente. Sabemos que, em princípio, tudo tem a ver com tudo. Tem razão Bastide quan-
do diz que "as partes do mundo têm tal relação e tal encadeamento entre si que cre i o
ser impossível conhecer uma sem conhecer as outras e sem conhecer o todo(...). A ciên-
cia, ao genera l i z a r, acaba por estereotipar os conceitos e, consequentemente as ati-
tudes dos indivíduos, pois deixa de valorizar a contextualização das ações humanas.”

Assim, o desenvolvimento do conhecimento científico, materializado num avanço
tecnológico sem pre c e d e n t e s, tem negado um outro tipo de conhecimento mais intui-
tivo e humano, mais global e totalitário de nossa realidade. Nesse sentido é necessário
u l t rapassar a visão mecanicista ainda dominante no pensamento científico, em favor
de uma visão mais ampla, mais complexa da vida que, segundo Capra, "implica numa
consciência do estado de inter relação e interdependência essencial de todos os fenô-
menos físicos, biológicos, psicológicos, socais e cultura i s . " (1985, p.76) Baseadas nes-
tas p re m i s s a s, o trabalho descrito neste artigo foi desenvolvido apoiando a idéia de que
o corpo não pode ser visto apenas como entende o modelo biomédico. Deve ser olha-
do a partir de um modelo bioenerg é t i c o / d i a l é t i c o / t ranscendental, pois, como se re f e re
Medina (1987), e nesse sentido o corpo é o próprio homem e como tal não pode ser
somente um objeto, mas sim o sujeito, o produtor e o criador da história.

Portanto, é necessário falar sempre de transcendência relacionada às re a l i d a d e s
históricas em que os seres humanos vivem dentro da riqueza de sua totalidade e de
sua ação sobre o mundo. E falar de transcendência do corpo, segundo Lima Júnior
(1988), é o mesmo que falar de desejos, relações e mudanças deste corpo. O corpo é
a própria condição de existência do homem, pois comunica, expressa, deseja, sente
e age. E essa existência se dá na relação com os outros corpos e objetos do meio
ambiente que fazem parte da história de vida de cada sujeito, por isso impre g n a d o s
de significação. Segundo Sivadon “o corpo humano é um lugar aberto, sede e lugar
de produção. O corpo é um corpo habitado, atravessado, escrito, marcado, cortado
pelas estruturas mais finas que se pode imaginar. Psique e matéria não estão tão
distanciados quanto se acre d i t a v a . ( . . . ) A consciência que o indivíduo tem de seu
corpo é produto de uma relação com outros corpos.” (1988, p.95)

Sem dúvida, não será isolando partes do corpo, que servem de suporte material aos
gestos e aos movimentos, que tornará possível compreender a gestualidade humana
em toda a sua complexidade; ao contrário, é precisamente na relação entre os dife-
rentes elementos, reunidos num mesmo indivíduo, em um certo momento, que
reside o sentido da ação humana. O uso do corpo é uma das formas de expressão e
comunicação social. E comunicar é, ao mesmo tempo, fenômeno e função social,
compartilhando os modos de vida de cada indivíduo com sua subjetividade, atra v é s
de um conjunto de normas estabelecidas pelo homem, para o homem.
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Porém, é preciso deixar claro que, para que a comunicação e a ação sobre o mundo
aconteçam, é preciso haver desejo motivando esse movimento, pois não há atuação
sem sentido. 

Assim, é possível dizer que a energia que dá condições para acontecer a ação é re a l i-
mentada no prazer das re a l i z a ç õ e s, no prazer de ter, de criar, de transformar a si e ao
meio. Este pra z e r, caracterizado por um fluxo de sentimentos, advém da possibilidade
de percepção e conhecimento que cada indivíduo tem de seu próprio ser. Um pro c e s s o
constante de vida e de percepção da sua existência.

R E L ATO DE EXPERIÊNCIA
Este trabalho foi desenvolvido em um Centro de Atenção Psico Social (CAPS) "Luis
C e rq u e i ra". É um serviço da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo que, desde
a sua criação pretendeu garantir tratamento de intensidade máxima no que diz
respeito ao tempo reservado, ao acolhimento de pessoas adultas com graves dificul-
dades de relacionamento e inserção social, com sofrimento mental intenso, com pre-
dominância dos quadros psicóticos, através de pro g ramas psicoterápicos,
socioterápicos e de atividades expressivas grupais, em regime de 8 horas diárias nos
cinco dias da semana (hospital-dia). O enfoque multidisciplinar permite um tra b a l h o
conjunto entre os diferentes técnicos da equipe possibilitando uma dissolução dos
papéis rígidos de cada profissional e, consequentemente, uma visão mais globaliz a n t e
do paciente e de sua dinâmica.

O CAPS sempre pro c u rou enfocar seu trabalho na ação do paciente, em atividades
que pudessem responder às suas necessidades, isto é, atividades basicamente expre s-
s i v a s, pois se fundamentam na idéia de que é através dessas manifestações do fazer
que se permite entrar no mundo interior dos psicóticos, mundo tão pouco acessível
às abordagens lógico-discurs i v a s. Partiu-se do princípio de que o indivíduo que se
e x p ressa na atividade vai de encontro à sua situação face ao mundo externo e às
suas vivências internas. E ao se objetivar e materializar essas imagens simbólicas
tornaria possível re e s t r u t u rar a ordem interna e a compreensão da re a l i d a d e .
A manipulação e transformação de um material, a possibilidade de se trabalhar com
o próprio corpo geraria a expressão de uma emoção, de um sentimento e, conse-
qüentemente, uma ação sobre o mundo.

O grupo de expressão corporal foi uma das atividades por nós proposta junto aos
pacientes da instituição Fomos motivadas a realizar essa atividade principalmente
pelo contato que tínhamos com indivíduos que se apresentavam distantes de seus
próprios desejos, inertes, sem pro j e t o s, corpos intocados, sem energia, inconsistentes,
buscando acolhimento, contornos onde pudessem se afirmar diante da ameaça do
sofrimento psíquico. Havia uma percepção difusa da própria existência, o que gera l-
mente trazia muita dor. 

A doença mental gera, muitas vezes, ausência de pra z e r, estranhamento em re l a ç ã o
aos próprios sentimentos, um caos de emoções que são expressas de forma deses-
t r u t u rada. As imagens mentais vêm em turbilhão assustando, ameaçando, pro v o-
cando isolamento, ruptura s, imobilidade. Geralmente são dominados por códigos
i m a g i n á r i o s, cindidos da realidade, impossibilitando a comunicação com o outro ,
sendo excluídos do convívio social. O corpo na psicose, como diz Sivadon (1988), é
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submetido a uma produção de sintomas, ele é invadido, magoado, alienado. A soma-
tização é intensa, podendo-se falar de um verd a d e i ro código corporal, muitas vezes
i n c o m p reendido aos olhos da "normalidade". 

A dificuldade de realizar um trabalho com indivíduos com sérios compro m e t i m e n t o s
psíquicos está justamente na capacidade do terapeuta de compreender as men-
sagens transmitidas por esses indivíduos e dar um significado total a essa expre s s ã o
a p a rentemente parcial. Não se pode esquecer que tudo que o indivíduo realiza e
comunica verbal e corporalmente tem sentido, por mais desconexo que possa pare c e r.

P ropor uma intervenção, na qual lidássemos com o corpo desses pacientes objetivava
ajudá-los a encontrar uma sintonia com seus próprios sentimentos e capacitá-los a
p e rceber a sua própria existência. Isto é, trabalhar com o corpo desses indivíduos era
possibilitar um resgate de suas identidades, de suas diferentes formas de expre s s ã o
e comunicação, de (re)descoberta da gestualidade, de entrar no campo da criação e
de abertura para o mundo. Como diz Winnicott, “sentir-se real é mais que existir, é
achar um meio de existir a si mesmo, para se religar aos objetos enquanto si-mesmo
e para ter um si no qual se refugiar a fim de sossegar.” (1971, p.161 )

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO
Essa atividade sempre funcionou baseada em uma proposta de grupo aberto. Isto é,
a escolha de participação partia do próprio usuário, não havia restrição a nenhum
indivíduo que quisesse fre q ü e n t a r, sendo que o único critério necessário era a von-
tade de vivenciar atividades que envolvessem o corpo. Nenhum paciente era obrigado
a freqüentar o grupo, sendo sua participação espontânea. Sabiam, pela rotina semanal,
que ele acontecia sempre na mesma hora e local. Sem dúvida, a cada início de sessão,
caminhávamos pela instituição convidando a todos a participarem, ou para somente
c o n h e c e rem o que acontecia naquela sala. Muitos se sentiam ameaçados diante de
qualquer nova proposta, sendo nosso papel, como tera p e u t a s, ajudá-los a lidar com
d i f e rentes situações, facilitando a quebra de estereotipias que caracteriza, com fre-
qüência, os quadros de distúrbios psíquicos. Como aponta Lima Júnior “o corpo tem
a consciência de que é sobremodo angustiante ter que correr o risco da possibili-
dade. O corpo sabe que transcender significa a dramática aposta no efervescente
novo, apesar do medo que, tragicamente o convida para a placidez da mesmice.”
(1988, p.29). Por isso o contato de cada um com a atividade ia acontecendo de forma
cuidadosa e lenta, primeiramente com o espaço, com o terapeuta, com seu próprio
corpo e depois com o contato com os outro s.

Um trabalho corporal gera, na maioria das vezes, uma ansiedade pois, a partir daí, é
possível entrar em contato com histórias vividas que se encontram impregnadas no
corpo. Histórias que, muitas vezes, não gostaríamos que fossem re t o m a d a s. Dávamos
também liberdade para que entrassem ou saíssem de acordo com a necessidade de
cada um, pois alguns deles se sentiam mais seguros a participar da atividade sabendo
que poderiam sair e voltar quando desejassem. Alguns pacientes também pre c i s a v a m
estar no grupo apenas como observadores para, só depois de várias sessões,
c o m e ç a rem a freqüentar a atividade. O fato de estarem observando não cara c t e r i z a v a ,
p a ra nós, uma ausência, falta de interesse ou não adesão ao grupo, mas sim que era
a única forma, naquele momento, de poder estar junto aos outros dentro de suas
próprias possibilidades e isso deixávamos claro verbalmente para eles. Íamos a cada
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dia, encorajando-os a participar, acolhendo e ouvindo suas dificuldades, seus sofri-
mentos e medos, até que se sentissem encorajados a participar de uma nova atividade.
Trabalhamos, geralmente, com uma média de 12 a 14 pacientes no grupo, duas
vezes por semana.

Esta prática teve como proposta geral contribuir com esses usuários no sentido de
despertar a consciência corporal, entrar em contato com os diversos sentidos ligados
ao olfato, visão, audição, gustação, desenvolver o potencial criativo através de
i m p ro v i s a ç õ e s, dra m a t i z a ç õ e s, jogos e brincadeira s, possibilitar a expressão e comu-
nicação das emoções, sentimentos, idéias e pensamentos. E, a partir dessas vivências,
p ropiciar o contato com o outro, ampliando as trocas sociais e a comunicação.

Pa ra um indivíduo em processo de sofrimento mental é muitas vezes difícil perc e b e r
as potencialidades e possibilidades que seu corpo possui. Notamos a importância
desse espaço de experimentação e vivência, uma vez que esses corpos cindidos,
desarticulados ou desagregados  poucas oportunidades tinham de entrar em contato
com as dificuldades e trabalhar esses aspectos. Realizar a atividade corporal era uma
oportunidade para esses indivíduos entra rem no campo da criação, da gestualidade,
vivenciando novas formas de expressão, de encontro com o outro e saída da alienaç ã o
e exclusão da qual a doença mental provoca na vida dos sujeitos.

D u rante todo o processo de nosso trabalho nos perguntávamos: o que pro c u ra
comunicar corporalmente um indivíduo que passa por um sofrimento psíquico?
Como ajudá-lo nesse momento intervindo em sua história corporal também? Como
c o m p reender esta linguagem não-verbal expressa através de seus movimentos,
gestos e posturas? Nossa prática se desenvolveu baseadas nessas re f l e x õ e s.

ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE O DIA-A-DIA
Utilizamos nos grupos técnicas corporais de relaxamento e massagens apre n d i d a s
d u rante o Curso de Cinesiologia Coordenado pelo Prof. Pethö Sandor (1982), bem
como os conhecimentos adquiridos nos trabalhos de Feldenkrais (1977) e de Eutonia
de Gerda Alexander (1983). Atividades de expressão corporal acompanhadas por
músicas também eram bem aceitas pelos integrantes do grupo. Muitas vezes utilizá-
vamos objetos intermediários para a realização dessas práticas como lenços, bolas,
b a m b u s, bamboles, almofadas etc. Esses objetos serviam como facilitadores para a
realização das atividades, uma vez que o contato direto com o corpo era ameaçador
p a ra vários deles, como também tornava  a ação mais lúdica. Os jogos dra m á t i c o s,
como re p re s e n t a ç õ e s, mímicas, bem como as brincadeiras tradicionais (corre - c o t i a ,
passa anel, jogos com bolas e outras que eram lembradas pelos pacientes como
fazendo parte de sua infância) também foram utilizados.

Começávamos sempre a sessão com um aquecimento, que era o momento de chegada
do paciente na sala. Era um tempo de voltar a atenção para o corpo, perceber o
espaço físico em que se encontrava, retomar o que foi feito durante a semana e
p e rceber o grupo com o qual estava se vinculando. Interessante notar as trocas que
e ram realizadas entre eles nesse momento e como era importante para muitos re c e b e r
um “bom dia” ou um simples “oi” de seu colega. Notamos que apesar do convívio diário
e n t re eles na instituição alguns não sabiam o nome das pessoas ou mesmo diziam
nunca tê-los visto no local. Era, então, um momento de aquecimento e integra ç ã o
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e n t re os elementos do grupo. Mesmo os que estavam mais distantes acabavam se
envolvendo naquela movimentação que se criava.

Uma questão notada durante o trabalho foi perceber a importância de uma inter-
venção em parceria com outra terapeuta, pois a atividade corporal em grupo (como
todo grupo) demanda dos coord e n a d o res uma série de ações e leituras do pro c e s s o
grupal que podem ser inviabilizadas quando a terapeuta atua sozinha. Enriquece,
assim, a atuação, a análise do processo, o campo das transferências e pro j e ç õ e s. Além
disso, esse tipo de grupo geralmente é extremamente heterogêneo. Heterogêneo no
sentido das necessidades de cada integrante. Observávamos que vários deles pre-
cisavam de atenção mais individualizada (principalmente quando iniciavam no
grupo ou quando passavam por uma fase mais crítica de seu sofrimento).

Exemplificando, em uma das sessões uma paciente entrou em surto numa atividade
de jogar bola. Permaneceu em estado de catatonia e dizia estar internada em um
hospital psiquiátrico (esta paciente tinha uma história de 20 anos de seguidas inter-
nações). Enquanto uma das terapeutas lidava individualmente com ela, a outra pôde
continuar o grupo e conversar sobre o ocorrido. Uma outra paciente, em uma ativi-
dade de relaxamento, começou a chora r, ficando em posição fetal, dizendo que ia
m o r re r. Pode-se, então, deitar sua cabeça no colo da terapeuta, como se a estivesse
ninando, enquanto a outra terapeuta continuou o relaxamento. Estes contatos mais
individualizados também permitiam uma integração mais rápida dos pacientes ao
grupo. Era uma forma gradual de ir entrando em contato com a atividade e com os
o u t ros pacientes. 

A partir desses exemplos podíamos observar como uma atividade corporal poderia
mobilizar a retomada de cenas passadas, imagens que assustavam, que doíam e que
t raziam muito sofrimento. Por isso é grande a responsabilidade em se trabalhar nessa
á rea, pois exige do terapeuta respeito aos limites do paciente, ética, escuta, capaci-
dade de acolhimento a fim de não nos tornarmos “invasores” de corpos que se
e n c o n t ram em situações de fragilidade, vulnerabilidade e sofrimento. Intere s s a n t e
e ra notar as fantasias que os indivíduos tinham quando iniciavam a atividade. Isto é,
a c reditavam que para serem aceitos no grupo era necessário saber dançar, fazer
ginástica, ter um corpo adequado. Por isso a importância de deixar um tempo e um
espaço para aqueles que queriam apenas observar, conhecendo o que era feito na sala
e percebendo que para estar na atividade não era necessário nenhum conhecimento
prévio, rompendo, assim, com as idéias pré-concebidas sobre um trabalho corporal. 

Nas sessões, as atividades eram compartilhadas por todos. A movimentação se pro p a-
gava por todo o espaço. A partir do momento em que havia um movimento, uma
dança, um jogo ou uma brincadeira desencadeava uma comunicação com o outro e
incitava o corpo a colocar-se em linguagem, pois suas ações eram também expre s s ã o
de uma consciência coletiva. O grupo funcionava como uma caixa de re s s o n â n c i a .

Assim, ao mesmo tempo em que observávamos a dinâmica que ocorria através de
todo movimento grupal, buscávamos perceber e assinalar aos participantes a forma
como apresentavam seus desejos, necessidades e conquistas, e como isso era par-
ticular a cada um e a cada momento de suas vidas. Um trabalho que ia em dire ç ã o
à sensibilização, à conscientização de suas singularidades, podendo pertencer a um
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grupo sem contudo perder sua identidade. Isto é, estavam trabalhando juntos, re a l i-
zando movimentos parecidos do outro, escutando a mesma música, mas que tinham
significados diferentes a cada um. E, era a partir de cada história de vida que se for-
mava o movimento grupal.

F I N A L I Z A N D O
F o ram 3 anos de trabalho em que aprendemos muito, convivendo, trocando, fazendo
j u n t o s. A atividade corporal possibilitou a esses indivíduos um contato com suas
histórias e experimentações subjetivas, confrontando-se com seus próprios desejos e
s e n t i m e n t o s, capacitando-os a agir sobre o mundo, interagindo, expressando, movi-
mentando e transformando a si e ao outro .
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Desde a revolução industrial o homem vem perdendo gradativamente o

contato com sua natureza, e por causa disso todos sofrem: os homens

que perd e ram seu papel, as mulheres que perd e ram seus “homens” e

os “órfãos” destes homens, no sentido filosófico. Nos últimos tempos

está em andamento a construção de um mito, o do “Novo Homem”,

um homem aparentemente melhor, mais sensível, mais próximo dos

seus filhos e das suas mulhere s, mas na verdade distante da sua

n a t u reza e do seu “Homem Natural”, aquele que encerra um imenso

poder criativo: o poder de gerar a vida. As idéias principais aqui são

de Robert Bly, poeta e ensaísta americano, autor do livro “João de Ferro .

Um Livro sobre Homens”, onde o fio condutor é a lenda de João de

F e r ro, recolhida pelos Irmãos Grimm. Esta lenda fala sobre a iniciação

masculina, sobre a importância da passagem do reino da mãe para o

reino do pai, de como é essencial abandonar todas as expectativas de

nossos pais, e encontrar um segundo pai ou, um “segundo Rei”.

Felippe Romanelli <pipo.roma@uol.com.br>
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Recentemente, a Revista Veja nº1822 trouxe na chamada de capa o título “O Novo
Homem”. A reportagem cita uma pesquisa da agência européia de comunicação
Euro RSCG Worldwide, que constatou nas principais capitais do Hemisfério Norte
um fenômeno social: um número significativo de homens usam regularmente
cremes contra rugas, fazem compras em butiques e já se submeteram a algum tipo
de plástica ou tratamento cosmético. Os homens, na pesquisa, diziam sentir-se
“másculos” desempenhando papéis tradicionalmente femininos, como cuidar de
bebês. Os homens também admitiram que lhes dava “enorme prazer” fazer compras.

Esse novo homem é “definido pela imprensa americana como ‘metrossexual’, termo
criado pelo colunista e crítico cultural Mark Simpsom e que agora serve para des-
c rever o heterossexual moderno e urbano, um sujeito tão ou mais vaidoso que as
m u l h e res, que freqüenta butiques, usa cremes e loções para pele, é refinado na
c o z in h a e não se sente por fora em uma conversa sobre decoração de ambientes.”
A reportagem aponta como exemplos do novo homem David Beckham, o jogador de
futebol do Real Madrid e da seleção inglesa de futebol, e o ator americano Brad Pitt,
como símbolos da combinação de masculinidade e delicadeza quase feminina.

Um anúncio recente divulgando a edição especial nº27 de Veja, “Homem”, diz no
título “Conheça os interesses do homem moderno: internet marketing, business
planning, peeling e face lifting”. Essa edição especial traz reportagens como
“Cuidados para impressionar a mulher no primeiro encontro”, “Três saradões ensi-
nam a conquistar um corpo malhado” e “50 coisas que os homens não sabem sobre
as mulheres.”

Lúcio Ribeiro, em sua coluna de 24/10/2003 na Folha de São Paulo, cita o recém
lançado livro “The Metrosexual Guide to Style” de Michael Flocker, que tem como
subtítulo “Um Manual para o Homem Moderno”. Continua o colunista dizendo que
“metrossexual é um subgênero masculino cada vez mais presente nas grandes
cidades americanas, espécie da categoria macho que lota clubes, vai a shows, con-
some livros, vê muitos filmes, não sai de restaurantes da moda, está em estádios
esportivos e tem uma preocupação cada vez maior com coisas que só chamavam
a atenção feminina. Metrossexual é o sujeito que não é gay” (…) “mas tem vasto
conhecimento em produtos para os cabelos, passa creme depois do banho, não sai
de casa sem combinar o sapato com o cinto”, etc.

Já a revista semanal Época nº250 traz a chamada de capa: “Falta Homem?”. O sub-
título diz: “Nunca houve tantas mulheres sozinhas no país. São mais de 20 milhões.
Independentes e bem cuidadas, elas se queixam da falta de parceiros interes-
santes.” A reportagem começa falando da autora do livro “Porque Não Sobraram
Homens Bons”, da americana Barbara Whitehead, que analisa a “nova solteira” -
“independente, bem sucedida, estudada, malhada, viajada, elegante, com vida
social intensa e intelectualmente inquieta”, porém sozinha.

A Folha de São Paulo, no caderno Cotidiano de 26 de outubro de 2003, traz uma
entrevista de Cláudia Trevisan com a mesma Barbara Whitehead, “Solteira precisa
reaprender a encontrar par”, onde a entrevistada diz que “é preciso explorar novas
tecnologias para achar parceiros. (…) As três instituições que tinham destaque na
aproximação entre homens e mulheres - escola, família e igreja - perderam

Esse novo homem
é definido como
‘metrossexual’,
que descreve o
heterossexual

moderno e urbano,
um sujeito tão

ou mais vaidoso
que as mulheres.

08.João de Ferro  04.11.05  18:59    Page 68

importância nesse terreno e não surgiu nada no lugar. A difícil situação amorosa
da nova mulher solteira de hoje em dia é resultado da crise contemporânea no
mundo dos encontros e das uniões. (…) A saída é o uso de novas tecnologias, como a
i n t e r n e t , e de serviços de aproximação de solteiros.”

A pergunta é: este novo homem está surgindo porque os meios de comunicação
dizem que ele deve ser assim, ou porque percebem que é assim que as coisas estão
acontecendo na psique masculina? Os fabricantes de cosméticos, os vendedores de
roupas e os cirurgiões plásticos estão felizes com esse novo mito. David Beckham e
B rad Pitt, que são atores em suas pro f i s s õ e s, não saem em público sem antes re c o r re r a
especialistas em imagem. No momento substituem a imagem desgastada do antigo
macho que já foi de John Waine, Marlon Brando, Clint Eastwood e Silvester Stallone.

“Na década de 1970 comecei a ver, por todo o país (EUA), um fenômeno que
poderíamos chamar do ‘macho fro u x o ’. Mesmo hoje (1990), quando por vezes olho
p a ra um auditório, talvez metade dos homens jovens seja o que eu chamaria de
f rouxos. São adoráveis, têm valor, não pensam em causar danos à terra ou em ini-
ciar novas guerras. Há em todo o seu modo de ser e estilo de viver uma atitude suave
p a ra com a vida. Muitos desses homens, porém, não se sentem felizes. Pe rc e b e - s e
imediatamente a falta de energia deles. Preservam a vida, mas não são exatamente
c r i a d o res de vida. Ironicamente, são vistos com freqüência com mulheres fortes, que
positivamente irradiam energia. Temos aí um jovem bem pre p a rado, ecologicamente
superior ao seu pai, que vê com simpatia toda a harmonia do universo, mas que tem,
ele próprio, pouca vitalidade a ofere c e r. (...) Os novos mitos são deficientes, ignora m
a profundidade do sentimento masculino, atribuem ao homem um lugar onde ele
não consegue estar, ensinam a obediência às forças que não são de sua natureza e
se empenham em fazer com que os homens continuem meninos, envolvendo-os em
sistemas de dominação industrial.” ( B LY, 1991, pgs. 2 e 3)

O ciclo da vida humana sugere naturalmente a existência de pelo menos quatro ritos
principais de passagem para toda pessoa: o nascimento, a chegada à maioridade, o
casamento e a morte. Os ritos que celebram o nosso princípio e o nosso fim são ofi-
ciados sem o nosso consentimento, pelos que se achavam em cena antes do nosso
tempo, e pelos que se acharão em cena depois do nosso tempo. Mas, entre o nasci-
mento e a morte, os ritos mais importantes são os que celebramos quando nos sepa-
ramos do sexo oposto para aprender os mistérios do nosso próprio gênero e quando
re g ressamos ao nosso oposto para nos unirmos em casamento e criar vida nova.

As sociedades pré-modernas conheciam o imenso poder do feminino e sabiam que
os meninos só poderiam se tornar homens se se separassem desse feminino e
ingressassem, por algum tempo, num mundo inteiramente masculino. Os ritos mas-
culinos de passagem destinavam-se a permitir aos meninos escaparem do mundo
feminino pelo tempo suficiente para descobrir a forma do mundo do masculino.

Robert Bly (1991) deparou-se com uma história recolhida pelos Irmãos Grimm, a
Lenda do João de Ferro, onde o herói da história, um príncipe, enfrenta com disci-
plina vários percalços em sua jornada arquetípica, encarando e examinando suas
feridas até o momento final, em que recebe o maior dos tesouros. Bly viu o quanto
esta história estava relacionada com a busca do Pai, isto é, com a energia masculina
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criativa que jaz nas profundezas da psique. Pesquisando, constatou como pouco a
pouco essa energia foi declinando historicamente na psique masculina, até o surg i-
mento recente do fenômeno do "macho frouxo", daquele homem que preserva a vida
mas é incapaz de criá-la. Bly investigou e estabeleceu paralelos com a lenda do João
de Ferro, vendo no mito um ro t e i ro masculino de retorno à fonte criativa. Constatou
que o homem contemporâneo carece de energia masculina, a energia da autoridade
masculina para o bem da comunidade, que abrange a inteligência, a saúde ro b u s t a ,
a decisão compassiva, a boa vontade e a liderança generosa. A saída é restabelecer o
contato, no fundo da psique, com a parte escura, lodosa e sombria. Ou seja, com o
Homem Natural. A partir daí começa a aventura no esquema divino da criação.

D u rante séculos os homens tiveram contato constante com as forças da nature z a .
Nas tribos primitivas e nos templos gregos de iniciação, eles eram iniciados nos rituais,
histórias e danças, tomavam contato com o mito e assim tornavam-se homens
plenos, prontos para assumir o seu papel na sociedade. Essas sociedades antigas
perceberam que o menino só se tornava homem através do ritual e do esforço - que
só a intervenção ativa de homens mais velhos iniciando meninos nos mistérios do
mundo masculino podia fazer com que eles se tornassem homens.

Com o afastamento da vida no campo e da natureza, e com a destruição dos templos
gregos de iniciação pelos bárbaros, houve o declínio da cadeia iniciática. Com a
Revolução Industrial, pais e filhos foram separados e os meninos passaram a ser
ensinados nas escolas, pelas mulheres. Começa aí uma lenta perda do contato com
a energia masculina. Uma mulher pode dar à luz um menino, mas somente um
homem pode transformar esse garoto num homem. A primeira menstruação de
uma menina é momento em que ela se torna uma mulher, mas esse momento não
existe no universo masculino. É necessário um segundo nascimento, a partir da
transmissão de conhecimento de um outro homem mais velho.

A HISTÓRIA DE JOÃO DE FERRO (IRMÃOS GRIMM - 1820)

I - O TRAVESSEIRO E A CHAVE
Era uma vez um rei que tinha uma grande floresta perto do seu castelo, na qual
vivia toda sorte de animais silvestres. Um dia, o rei mandou um caçador abater e
trazer-lhe uma corça, mas o caçador não voltou mais.

_Quem sabe aconteceu-lhe alguma desgraça - disse o rei. E no dia seguinte man-
dou dois outros caçadores à pro c u ra do primeiro. Mas estes também não voltara m .
Então, no terceiro dia, o rei mandou chamar todos os seus caçadores e disse:

_ Vasculhem a floresta toda e não desistam até que encontrem os três desapare c i d o s .
Mas também de todos esses caçadores não voltou nenhum, e da matilha de cães
que eles haviam levado nenhum tornou a ser visto. Desde então, ninguém mais quis
ousar entrar na floresta, que lá ficou imersa em silêncio profundo e solidão. Só de
vez em quando via-se uma águia ou um gavião passar voando por cima dela. Isto
durou muitos anos. Então apareceu um caçador estranho, que se apresentou ao rei
procurando emprego e oferecendo-se para entrar naquela floresta perigosa. Mas o
rei não quis lhe dar permissão: 

_Não é seguro lá dentro. Receio que aconteça a você o que aconteceu aos outro s
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e que você não volte mais!
O caçador respondeu: 

_Meu senhor, eu vou por minha conta e risco. Não conheço o medo.
E assim o caçador foi com o seu cão para a floresta. Não demorou muito e o cão
e n c o n t rou a pista de uma caça. Mas, mal correu alguns passos, viu-se diante de uma
poça profunda. Foi quando um braço saiu de dentro da água, agarrou o cão e arra s-
tou-o para baixo. Vendo isso, o caçador retornou correndo e trouxe três homens com
baldes para esvaziar a poça. Quando eles puderam enxergar o fundo, viram que l á
estava deitado um Homem Natural, de corpo cor de ferrugem e cabelos compridos q u e
lhe cobriam o rosto e caiam até os joelhos. Depois de dominá-lo e amarrá-lo com
c o rd a s, levaram-no de volta para o castelo, onde ele causou grande espanto. O re i
mandou colocá-lo numa gaiola de ferro no seu pátio e proibiu, sob pena de morte,
que alguém abrisse a porta da jaula. A própria rainha ficou encarregada de g u a rd a r
a chave. Daí em diante qualquer pessoa poderia entrar na floresta em segura n ç a .
O rei tinha um filho de oito anos, que certo dia estava brincando no pátio, quando
a sua bola dourada caiu dentro da jaula. O menino correu até lá e disse: 

_Dê-me a minha bola. 
_Só depois que você me abrir a porta - respondeu o homem.
_Não, eu não posso fazer isso. O rei proibiu. - Dito isso, o menino saiu corre n d o .

Mas voltou no dia seguinte para exigir a sua bola. E o Homem Natural insistiu: 
_Abra-me a porta. - Mas o menino não quis abrí-la.

No terceiro dia o rei saiu para a caça, e o menino voltou de novo à jaula: 
_Ainda que eu quisesse, não poderia abrir-lhe a porta porque não tenho a
chave. - E o Homem Natural respondeu:
_A chave está debaixo do travesseiro da tua mãe. Você pode pegá-la ali.

O menino, que queria recuperar a sua bola, deixou a cautela de lado e trouxe a
chave. A porta era pesada, e ao abrí-la o menino machucou um dedo. Uma vez
aberta, o Homem Natural saiu, devolveu a bola dourada ao menino e foi embora
apressadamente. O menino ficou com medo e chamou-o, gritando: 

_Homem Natural, não vá embora senão eu vou apanhar.
O Homem Natural voltou, pôs o menino nos ombros e foi em rápidas passadas para
dentro da floresta. Quando o rei voltou, viu a jaula vazia e perguntou à rainha o que
havia acontecido. Ela não sabia. Foi procurar a chave, mas esta sumira. Ela chamou
pelo menino, mas ninguém respondeu. O rei enviou homens para procurá-lo no
campo, mas eles não o encontra ram. Não foi difícil imaginar o que tinha acontecido,
e um grande sofrimento e luto caiu sobre a casa real.

Adentrar a floresta do inconsciente é o primeiro passo para entrar em contato com
o Homem Natural. A floresta sempre encerra perigos, e adentrar o inconsciente é
sempre uma aventura; por isso, quando o arquétipo do caçador é ativado, inicia-se
a jornada - mas não sem antes contar com o auxílio dos cães, nossos instintos.
Dante inicia a Divina Comédia entrando numa floresta e encontrando as feras. Sob
a poça das águas primordiais psíquicas encontra-se o antigo homem peludo, mas
esvaziá-la é tarefa que o homem moderno sequer iniciou. Quando o Rei (o falso Rei,
o Ego) toma contato com o homem peludo, ele o aprisiona, pois ele é incoveniente
e deve ficar preso numa gaiola, cuja chave está com a Rainha.

Um dia o filho do Rei, o príncipe, perde sua bola, a unidade da sua personalidade, e
começa a diferenciar o mundo em opostos: bom e mau, claro e escuro, rico e pobre,
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saúde e doença. Para recuperar essa bola devemos aceitar que ela foi definitiva-
mente perdida. Muitos homens não aceitam a perda dessa bola por toda a vida. Mas
essa bola pode ser recuperada entrando em contato com o homem natural, a chave.
Porém, ela está debaixo do travesseiro da Rainha e deve ser roubada, isto é, um
“crime” deve ser cometido. Se o filho não puder roubar a chave ele não a merece.
Algumas sociedades pré-modernas exigiam que o candidato cometesse um crime
para ser admitido. Mas, ao roubar a chave e abrir a gaiola do Homem Natural, o
menino feriu-se, isto é, ele tem a marca do crime que cometeu e essa marca é o
sinal do seu segundo nascimento.

II - QUANDO UM FIO DE CABELO FICA DOURADO
O Homem Natural chegou ao mais denso da floresta, tirou o menino dos ombros,
colocou-o no chão e disse: 

_ Você nunca mais verá teu pai e tua mãe. Aliás, vou conservá-lo comigo porq u e
você me libertou e eu tenho pena de você. Se você fizer tudo o que eu mandar, pas-
sará bem aqui. Tenho ouro e tesouros à vontade. Mais que qualquer um no mundo.

E arrumou para o menino um leito de musgo, no qual ele adormeceu. Na manhã
seguinte o homem levou-o a uma fonte e lhe disse: 

_Está vendo? Esta fonte dourada é límpida e clara como cristal. Você deve ficar
sentado aqui e cuidar para que nada caia dentro dela, senão ela será maculada.
Eu virei todas as noites para ver se você seguiu a minha ordem.

O menino sentou-se à beira da fonte e ficou observando ora um peixe dourado, ora
uma serpente dourada que apareciam à tona, e cuidou para que nada caísse dentro
dela. Enquanto estava assim sentado, sentiu de repente uma dor no dedo. Tão forte
que, sem querer, ele o mergulhou na água da fonte. Tirou-o bem depressa, mas viu
que o dedo ficara todo dourado. Por mais que ele o esfregasse e se esforçasse por
tirar aquele ouro do dedo, não conseguiu. Foi tudo em vão. Ao anoitecer o Homem
Natural voltou, viu o menino e perguntou: 

_O que aconteceu com a fonte? 
_Nada, nada! - respondeu o menino escondendo o dedo atrás das costas.

Mas o homem disse:
_Você mergulhou o dedo na fonte. Por esta vez passa, mas tome cuidado para
que nada mais caia aqui dentro.

De manhã bem cedinho o menino já estava sentado junto à fonte, montando guard a .
O dedo doeu-lhe de novo e ele o passou na cabeça. Por azar, um fio de cabelo
soltou-se e caiu na fonte. Tirou-o bem depressa, mas o cabelo já estava todo doura d o .
O Homem Natural voltou sabendo o que acontecera.

_Você deixou cair um fio de cabelo na fonte - disse ele. Vou relevá-lo de novo.
Mas se acontecer pela terceira vez, então a fonte estará maculada e você não
poderá mais ficar comigo.

No terceiro dia, o menino estava de novo sentado junto à fonte e não mexia o dedo
por mais que doesse. Mas começou a ficar entediado e inclinou-se para ver sua
imagem refletida no espelho d’água. E quando se debruçou mais, para mirar-se bem
nos olhos, seus longos cabelos escorregaram-lhe dos ombros e mergulharam na
água. Ele aprumou-se bem depressa, mas todos os cabelos da sua cabeça já estavam
dourados e faiscavam com o sol. Pode-se imaginar como o pobre menino ficou
assustado. Ele pegou seu lenço e amarrou-o na cabeça, para que o Homem Natural
não percebesse o acontecido. Mas quando ele chegou, já sabia de tudo: 
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_Desamarre este lenço! 
Então os cabelos de ouro se soltaram e de nada adiantaram as desculpas do menino.

_Você não passou na prova e não pode mais ficar aqui. Saia pelo mundo, onde
aprenderá o que é a pobreza. Porém, como não vejo o mal no seu coração e lhe
desejo o bem, concedo-lhe um favor: quando estiver em apuros, vá até a flo-
resta e grite pelo meu nome: João de Ferro. Então eu virei em seu auxílio. Meu
poder é grande, maior do que você imagina.

A iniciação masculina, segundo Mircea Eliade (1975 apud BLY, 1991), começa com
um claro rompimento com os pais depois que o iniciando vai para a floresta (ou
deserto); depois vem um ferimento que o homem mais velho faz no rapaz, que pode
ser uma marca na pele, um corte com faca, um dente arrancado, uma circuncisão,
de tal maneira que esse ferimento não provoque dor sem sentido, mas diga alguma
coisa à sua alma. A iniciação se resume, portanto, em ajudar o menino a lembra r - s e
das feridas, e, simbolicamente, das feridas da alma. A cicatriz exterior é feita para
que o jovem se lembre de suas feridas interiores, para que ele investigue: pode ser
uma ferida infringida pelo seu pai, pela sua mãe ou por uma vergonha passada na
presença de um ser mitológico, atemporal e inciático. Se o menino monta nos
ombros do Homem Natural acontecerão três coisas: a ferida será um dom, surgirá
a água da vida espiritual - a água que saciará a sede da alma - e a energia solar
masculina que lhe tingiu o dedo e os cabelos será sua marca.

III - O CAMINHO DE CINZAS, DESCIDA E DOR
Então o príncipe deixou a floresta e saiu andando por estradas e ruas, por campos
e bosques, até que acabou por chegar a uma grande cidade. Procurou trabalho, mas
não conseguiu encontrá-lo, já que não aprendera nada com que se sustentar. Os
homens da corte simpatizaram com ele e deixaram-no ficar. Por fim, o cozinheiro
pegou-o para o seu serviço, dizendo que ele podia carregar e trazer lenha e água e
varrer as cinzas.

A saída do príncipe da floresta equivale à saída do iniciado do templo, quando ele
irá se deparar com a realidade da vida e terá que “conseguir o pão com o suor do
próprio rosto.” O seu trabalho é na cozinha, tranformando-se e mexendo nas
próprias cinzas da sua sombra. É a descida ao Hades, logo após um período de
inflação. O ser infantil que nele existe deve morrer para que o homem nasça.

IV - A FOME DE UM REI NUM TEMPO SEM PAI
Um dia, quando nenhum outro estava à mão, o cozinheiro mandou-o levar as
iguarias para a mesa real. Mas como ele não queria que vissem os seus cabelos de
ouro, conservou na cabeça o seu gorro. O rei nunca vira uma coisa dessas e disse:

_Quando você se aproxima da mesa real, tem de tirar o chapéu.
_Ah, meu senhor - respondeu ele - não posso, tenho um ferimento na cabeça.

Então o rei mandou chamar o cozinheiro, censurou-o e perguntou como é que ele
aceitava um rapaz como esse no seu serviço. Mandou, então, que o enxotasse ime-
diatamente. Mas o cozinheiro teve pena e trocou-o pelo ajudante do jardineiro.

O Rei (o falso Rei, o Ego) não reconhece a realeza do príncipe e o enxota para longe,
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Mas o sol fez
seu cabelo de ouro

brilhar e faiscar
tanto, que os raios

penetraram no
quarto da filha do

rei e ela correu para
a janela para ver o

que era aquilo.

mas o cozinheiro o auxilia e o introduz num jardim, o símbolo do paraíso terrestre,
onde o príncipe vai trabalhar. É aí que ele encontrará a riqueza da psique.

V - O ENCONTRO COM A MULHER-DEUS NO JARDIM
Agora o menino tinha que ficar no jardim, plantar, regar, capinar, cavar e ficar ao
relento na chuva e na ventania. Um dia, no verão, quando estava sozinho traba-
lhando no jardim, o calor foi tanto que ele tirou o gorro para refrescar a cabeça. Mas
o sol fez seu cabelo de ouro brilhar e faiscar tanto, que os raios penetra ram no quarto
da filha do rei e ela correu para a janela para ver o que era aquilo. Então viu o menino
e gritou para ele trazer-lhe um ramo de flores. Ele colocou depressa o gorro na
cabeça, colheu flores do campo e amarrou-as num ramalhete. Quando subia a escada
com o ramalhete na mão, cruzou com o jardineiro que lhe disse: 

_Como é que você vai levar flores silvestres para a princesa? Rápido, vá buscar
o u t ra s flores, e escolha as mais belas e mais raras.
_Não - respondeu o menino - as flores silvestres têm um perfume mais forte e
vão agradá-la mais.

Quando ele entrou no quarto da princesa, esta lhe pediu para tirar o gorro. Não
ficava bem que o conservasse na sua presença. E ele respondeu outra vez que não
podia por causa do ferimento na cabeça. Mas a princesa agarrou o gorro e arran-
cou-o da sua cabeça. Aí os cabelos de ouro rolaram sobre seus ombros e era uma
coisa belíssima de se ver. Ele quis fugir, mas ela segurou-o pelo braço e deu-lhe um
punhado de moedas. Ele as levou, porém não ficou com aquele ouro: entregou-o ao
jardineiro: 

_Dou isto de presente para os seus filhos, para eles brincarem.
No dia seguinte, a princesa tornou a chamá-lo para que lhe trouxesse um ramo de
flores do campo e, quando ele entrou, agarrou novamente o seu gorro e quis
arrancá-lo, mas ele o segurou com as duas mãos. A princesa tornou a dar-lhe um
punhado de moedas, mas ele não quis e deu-as ao jardineiro, como brinquedos para
seus filhos. No terceiro dia aconteceu a mesma coisa: a princesa não conseguiu
tirar-lhe o gorro e ele não quis o seu ouro.

Logo depois que o homem remexeu suas cinzas e foi para o jardim é que ocorre o
encontro com o feminino, sua anima. Surge a paixão, e eles se tornarão amantes.

VI - TRAZER OS GUERREIROS INTERIORES DE VOLTA À VIDA
Pouco tempo depois, estourou uma guerra no país. O rei reuniu o seu povo, sem
saber se poderia resistir ao inimigo, que era muito poderoso e tinha grande exérc i t o .
Então o ajudante de jardineiro disse: 

_Agora eu já estou crescido e quero participar da guerra. Só quero que me dêem
um cavalo. Os outros riram e responderam: 
_Quando nós tivermos partido, procure um para você. Nós lhe deixaremos um
cavalo na cavalariça.

Quando partiram para a batalha, ele foi à cavalariça e só havia um cavalo, que era
manco de uma pata. Mesmo assim, montou-o e foi cavalgando para a floresta escura .
Chegando à beira da mata, gritou três vezes pelo João de Ferro. Tão alto, que o grito
ressoou por entre as árvores. Logo em seguida, apareceu João de Ferro e perguntou
o que ele queria.
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Ao invocar o João
de Ferro, a força

criativa deste
faz com que os

guerreiros internos
voltem à vida,
e combatam

o bom combate.

_Quero um corcel vigoroso, pois vou partir para a guerra.
_Isto você terá, e ainda mais do que pede.

Então João de Ferro voltou para a floresta, e não demorou muito até que um cava-
lariço saísse da mata trazendo um corcel que bufava pelas ventas, indócil e difícil
de conter. E, atrás dele, vinha grande número de guerreiros, todos cobertos por
a r m a d u ras de ferro e com espadas que faiscavam ao sol. O jovem entregou seu cavalo
manco ao cavalariço, montou no outro e partiu à frente dos guerre i ro s. Quando ele s e
a p roximou do campo de batalha, grande parte dos homens do rei já havia t o m b a d o
em combate, e faltava pouco para os restantes terem de bater em retirada. Então o
jovem chegou galopando à frente dos seus guerreiros e entrou como vendaval pelas
fileiras dos inimigos, derrubando tudo o que se lhe opusesse. Eles tentaram fugir,
mas o jovem foi em seu encalço e não descansou até que não sobrasse um só
homem. Mas, em vez de retornar ao rei, ele conduziu os seus guerreiros por atalhos
de volta à floresta e chamou pelo João de Ferro.

_O que você quer? - perguntou João de Ferro.
_Receba de volta o seu corcel e o seu bando guerre i ro e devolva-me o meu
cavalo manco. 

Tudo aconteceu como ele queria, e ele voltou para casa. Quando o rei chegou ao
castelo, a filha correu ao seu ao encontro e felicitou-o pela vitória.

_Não sou eu o autor da vitória - respondeu - mas sim um cavaleiro desco-
nhecido que veio em meu auxílio com um bando de guerreiros.

A filha quis saber quem era o cavaleiro estranho. Mas o rei não sabia e disse: 
_Ele perseguiu os inimigos e eu não o vi mais.

Ela foi informar-se com o jardineiro sobre o seu ajudante. Mas o jardineiro riu: 
_Ele acaba de voltar montando o seu cavalo manco. 

E os outros zombaram dele e gritaram: 
_Aí vem o nosso manquitola voltando! - E lhe perguntaram, ainda - Atrás de
quê mata você ficou dormindo nesse meio tempo? - E o jovem falou: 
_Eu fiz o melhor que podia, e sem mim as coisas teriam ido mal. - Aí ele foi
ainda mais escarnecido.

Ao invocar o João de Ferro, a força criativa deste faz com que os guerre i ros internos
voltem à vida e combatam o bom combate. É essa energia do guerreiro que prepara
para as lutas da vida, para suportar frio, calor, dor, feridas, medo, fome, falta de sono
e durezas de todo tipo.

VII - MONTAR OS CAVALOS VERMELHO, BRANCO E PRETO
O rei falou para a sua filha:

_Eu vou mandar fazer uma grande festa, que deverá durar três dias. Você ati-
rará uma maçã de ouro por dia. Assim, quem sabe o cavaleiro desconhecido se
apresente!

Quando a festa foi anunciada, o jovem saiu para a floresta e chamou João de Ferro.
_O que você quer? - perguntou ele. 
_Quero apanhar as maçãs de ouro da princesa.
_Pois é como se você já as tivesse na mão - disse João de Ferro. - E você terá
também armaduras e cavalgará um altivo alazão.

Quando chegou o primeiro dia, o jovem veio galopando, misturou-se aos cavaleiros
e não foi reconhecido por ninguém. A princesa adiantou-se e atirou uma maçã de
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Você não é um
ajudante de jar-
dineiro. Diga-me,
quem é o seu pai?
_Meu pai é um rei

poderoso, e
eu tenho ouro

à vontade.

ouro aos cavaleiros. Mas ninguém a não ser ele conseguiu pegá-la. E, quando a
apanhou, partiu a galope.
No segundo dia, João de Ferro armou-o como cavaleiro branco, e deu-lhe um corc e l
branco. Novamente o moço apanhou a maçã de ouro, mas não se demorou nem um
instante e disparou com ela. O rei ficou encolerizado:

_Isto não é permitido. Ele deve apresentar-se diante de mim e dizer o seu nome.
E deu ordens de galoparem ao encalço do cavaleiro que pegasse a maçã, caso ele
quisesse fugir de novo com ela. E se ele não voltasse por bem, deveriam trazê-lo à força.
No terceiro dia, o jovem recebeu de João de Ferro uma armadura e um corcel
negros, e novamente apanhou a maçã. Mas quando ele fugia a galope com ela, os
homens do rei o perseguiram e um chegou tão perto que lhe feriu a perna com a
ponta da espada. Ele, porém, conseguiu escapar, mas o seu cavalo deu um salto tão
violento que o elmo lhe caiu da cabeça e os perseguidores puderam ver que o jovem
cavaleiro tinha cabelos de ouro. Os cavaleiros voltaram e relataram tudo ao rei.

Um dos trabalhos de Hércules foi roubar o pomo de ouro do Jardim das Hespérides,
mas para isso ele teve que matar o dragão de cem cabeças. Nosso herói passa pelas
fases alquímicas da obra para, finalmente, ter a sua condição revelada.

VIII - A MARCA DE AUTORIDADE É REVELADA
No dia seguinte, a princesa perguntou ao jardineiro pelo seu ajudante. 

_Ele está trabalhando no jardim. Aquele esquisito esteve na festa e só voltou
ontem à noite, mostrando aos meus filhos as três maçãs de ouro que ganhou.

O rei mandou buscá-lo, e ele apareceu com o seu gorro de novo na cabeça. Mas a
princesa aproximou-se e tirou-lhe o gorro. Aí os cabelos de ouro caíram-lhe sobre
os ombros, e eram tão belos que todos se espantaram.

_Era você o cavaleiro que veio à festa todos os dias, cada vez numa cor dife-
rente, e apanhou as três maçãs de ouro? - perguntou o rei. 
_Sim - respondeu - e aqui estão elas! - disse tirando-as do bolso e entre g a n d o - a s
ao re i . - Se quiser ainda outras provas, pode ver o ferimento que os seus homens
me causaram quando me pers e g u i ram. E eu sou também o cavaleiro que o ajudou
na vitória sobre os inimigos. 
_Se você é capaz de semelhantes feitos, você não é um ajudante de jardineiro.
Diga-me, quem é o seu pai?
_Meu pai é um rei poderoso, e eu tenho ouro à vontade. 
_Estou vendo - disse o rei - e lhe devo gratidão. Posso fazer alguma coisa que
seja do seu agrado?
_Sim - respondeu ele - pode. Dá-me a sua filha em casamento.

Então a princesa riu e disse: 
_Eu já vi pelos seus cabelos de ouro que você não é nenhum ajudante de jar-
dineiro - e deu-lhe um beijo.

O pai e a mãe do jovem vieram para o casamento e estavam cheios de alegria,
porque já haviam perdido qualquer esperança de rever o filho querido. E quando
estavam sentados à mesa do banquete nupcial, a música silenciou de repente, as
portas se abriram e um homem altivo, ostentando insígnias reais, adentrou. Muito
surpreso, o príncipe reconheceu-o como o João de Ferro.

_Sim, sou eu - confirmou o re c é m - c h e g a d o . - Bem diferente, contudo, do tempo
em que você me conheceu. Graças ao seu casamento, desfez-se o encantamento
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de que fui vítima. Uma grande força obrigou-me a viver debaixo d’água até surg i r
um jovem pronto a sujeitar-se à disciplina e a enfrentar os sofrimentos que
e n c o n t rasse. Agora que você o fez, posso aparecer como sou - um Senhor.

Olhando a história do ponto de vista de João de Ferro, podemos dizer que o incons-
ciente, uma vez reconhecido, deixa de ser um homem lodoso e passa a ser um senhor
em seu próprio reino.

O homem contemporâneo carece de energia masculina, a energia da autoridade
masculina para o bem da comunidade, que abrange a inteligência, a saúde robusta,
a decisão compassiva, a boa vontade e a liderança generosa. A saída é restabelecer
o contato, no fundo da psique, com a parte escura, lodosa e sombria, ou seja, com
o Homem Natural. A partir daí começa a aventura no esquema divino da criação. A
Lenda de João de Ferro mostra um caminho, não o único, mas um caminho onde o
homem deve resgatar aquilo que perdeu.

Não existem mais iniciadores, pois os mais velhos não receberam a iniciação de seus 
antecessores e não sabem como transmití-la para os mais novos. Na falta de
Homens - aquele Homem dotado de virilidade espiritual para ocupar o espaço
psíquico que lhe cabe - surgem maneiras desvirtuadas de iniciação, arremedos e
macaqueações desvirtuadas dos rituais antigos, por exemplo como as gangues de
rua com a sua incitação à violência e mortes, onde o menino tem que provar sua
coragem para seus iguais, mas da pior maneira possível; surgem os valentões com
cara de mau, os lutadores de artes marciais acompanhados de seus cães ferozes.
Surgem os “aviões” do tráfico de drogas, garotos que passam as drogas adiante, e
que logo logo morrerão para que outro garoto ocupe seu lugar, numa espiral sem
fim. Surgem os pichadores urbanos, desesperados para imprimir a marca da sua
miséria na paisagem urbana. Recentemente ouvi como é iniciado um pichador: um
rapaz estava ficando velho para sua atividade - tinha atingido 21 anos de idade -,
queria passar sua marca adiante e procurava um garoto que pudesse recebê-la e
perpetuá-la. Mas, para isso, esse garoto precisaria passar por um ritual e provar sua
coragem: deveria ficar pendurado de cabeça para baixo, no topo de um edifício,
sendo segurado pelos tornozelos pelo pichador mais velho enquanto desenhasse a
marca. Se tivesse coragem de se submeter a isso, seria digno de recebê-la. 

A recente moda das tatuagens, piercings, brandings e modificações na pele seria a
fome de iniciação, já que nossos ancestrais eram submetidos a esse tipo de marca,
e isso fazia com que se diferenciassem dos não iniciados. O homem contemporâneo
se submete sem o saber, para se diferenciar daqueles que “não foram iniciados”, mas
isso é somente a forma externa, pois a alma pede alimento. A prática de esportes
radicais, onde se chega à beira da morte, é fome de iniciação, onde o homem quer
experimentar a "segunda morte". Mas isto somente leva a querer experimentar mais
e mais, pois não houve iniciação de fato.

Essa é uma imensa tarefa para o homem moderno: escolher entre ser “metro s s e x u a l”
e conviver com a feminilização de sua alma - e fingimos todos que está tudo bem -,
ou ir atrás de sua virilidade espiritual perdida, remexendo suas cinzas e sua dor,

A saída é
restabelecer o

contato no fundo
da psique, com
a parte escura,

lodosa e sombria,
ou seja, com

o Homem Natural.
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ousando fazer o caminho do herói, abandonando os signos modernos e resgatando
os símbolos de sua tradição masculina perdida.

Em “O Poder do Mito” (1990), o célebre mitólogo Joseph Campbell disse que, p o n d o -
se no caminho da sua bem-aventurança, o homem se coloca numa espécie de trilha
que esteva lá o tempo todo, à sua espera. E que a vida que tem que viver é essa
mesma que se está vivendo. O homem deve perseguir a sua bem-aventurança e não
ter medo, porque as portas se abrirão lá onde não se sabia que haviam portas.
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O Tônus muscular pode ser colocado como um dos principais

instrumentos de comunicação do indivíduo com o meio. Ele vai

além da função de pre p a rar a musculatura para a atividade m o t o ra ,

é a linguagem, a expressão de nossas emoções mais íntimas, e

muitas vezes ainda inconscientes. Se conseguirmos “ouvir” o que

nos diz, quem sabe não nos aproximamos de nossa “sombra”, das

emoções que sentimos, mas muitas vezes ignoramos e tantos

t ranstornos psicossomáticos nos trazem. Este artigo visa explora r

um dos “instrumentos” do organismo humano que sofre gra n d e

influencia de aspectos emocionais, funcionando como uma ponte

de comunicação junto ao meio ao seu re d o r.
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Por “Tônus”, compreendemos um estado de semicontração do músculo; é a infor-
mação levada pelo sistema nervoso periférico ao músculo que determinará a inten-
sidade de sua contração. O tônus pode ser classificado em 4 tipos diferentes: espás-
tico (super aumentado), o hipertônico (aumento do tônus), normotônico (normal),
e por fim, hipotônico (diminuição do tônus). WAJNSZTEJN (s/data).

Neste texto, o objetivo é observar o tônus como instrumento de comunicação do
indivíduo com o seu meio, observando como este se apresenta: além do estado de
s e m i c o n t ração, podemos tentar entender sua linguagem, sua forma de expressão e
de colocação frente ao mundo. Neste sentido, o estado tônico é um modo de re l a ç ã o
com o meio que depende de cada situação e indivíduo. Logo após o nascimento, o
tônus re p resenta o primeiro grau de maturidade neurológica. O indivíduo cresce a
partir da organização tônica, que é o princípio de sua organização psicomotora .

Segundo Fonseca (1995/58), no cére b ro existem formações nervosas especialmente
adaptadas para atuar como centro de regulação dos estados do córtex cere b ra l ,
mudando e alternando, ou melhor, modulando o tônus e mantendo o estado de vigi-
lância: trata-se da formação reticulada. A sua excitação espalha-se por toda a re d e ,
originando uma crescente, porém lenta mudança do nível de excitabilidade. Algumas
f i b ras desta formação são ascendentes e terminam nos centros superiores: tálamo,
núcleos caudados, arquicórtex e neocórtex. Outras são descendentes, e vão no sen-
tido oposto, partindo dos centros superiores do neocórtex e arquicórtex e dirigindo-
se para as estruturas inferiores do mesencéfalo, do hipotálamo e tronco cere b ral. A
formação reticular é “o cére b ro acord a d o ” ( F O N S E C A - 1 9 9 5 / 61). Em suma, ela com-
p reende uma área integrativa que combina e coordena toda a informação sensorial
com a informação motora, informação que é utilizada para muitos dos movimentos
i n v o l u n t á r i o s. Está localizada no tronco cere b ral e funciona como uma espécie de
c é re b ro da atividade automática do ser humano, na medida em que as funções gas-
t r i n t e s t i n a i s, re s p i ra t ó r i a s, card i o v a s c u l a re s, postural e locomotora são por ela medi-
a d a s. É este poder de integração da formação reticulada que transforma as múltiplas
sensações vindas de várias modalidades sensoriais em uma perc e p ç ã o .

A função tônica tem por objetivo preparar a musculatura para as diferentes formas
de atividade motora: é o fator de ligação entre o somático e o psíquico, desempe-
nhando um papel de vigilância. A regulação da tonicidade se dá, essencialmente, na
formação reticulada. A tonicidade abrange todos os músculos responsáveis pelas
funções biológicas e psicológicas, além de toda e qualquer forma de comunicação
social não-verbal, uma vez que prepara a musculatura para expressar a postura e a
mímica, arcabouços do comportamento humano.

Uma alteração do tônus pode estar relacionada a alterações em várias outras áre a s,
como por exemplo, a neurológica, psicológica ou a bio-funcional. O que se percebe é
que, na estória do indivíduo, a função tônica ultrapassa uma função pura m e n t e
o rgânica; estando relacionada com a totalidade da personalidade do indivíduo. A
própria p a l a v ra tônus vem do grego que significa “vida”, ele é o próprio princípio da vida.

Ao falar em “linguagem do tônus” não é errado dizer, que ele é responsável pela
infra-estrutura psicológica. Podemos perceber que os conflitos psíquicos incons-
cientes podem manifestar-se sob a forma de doença orgânica, mais conhecida
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como somatização, ou doenças psicofisiológicas. O corpo sempre participa das per-
turbações psíquicas. Pode-se dizer que o estado tônico reflete um equilíbrio entre a
periferia e os centros nervosos que alcançam os níveis da personalidade mais pro-
funda. Ao falar em “projeção dos conflitos psíquicos inconscientes”, podemos fazer
um paralelo com a obra de Jung, onde ele comenta sobre a sincronicidade, expli-
cando-a a partir da forma como interagem corpo e mente. O que ele coloca, é que
ambos são aspectos do ser vivo, agindo simultaneamente (JUNG/2000). A intenção
é chamar a atenção para esta interação corpo-mente, mencionada tanto em estudos
do corpo humano, como em estudos da mente humana. A conexão corpo-mente
não é uma abordagem nova, apesar de muito em voga atualmente. Recentemente
a “revista Veja” trouxe como artigo de capa “A cura pela mente”, retomando a
importância da mente sobre diversas enfermidades, embora o fizesse de uma forma
jornalística (Veja/edição 1804/ 25.05.2003).

Focando novamente o Tônus, uma alteração de seu estado pode chegar, inclusive, a
causar alterações na iniciativa e no movimento, que podem gerar perturbações em
áreas cerebrais responsáveis pelas funções psicomotoras. Como exemplos, podemos
citar os distúrbios do esquema e imagem corporal, evidenciando-se pela inabilidade
ou dificuldade da criança (após os 5 anos) de nomear, parear, reconhecer, dar as
funções e reproduzir graficamente as principais partes do corpo (aqui, as áreas
c e re b rais envolvidas encontram-se no território cortical); ou distúrbios da dinâmica
global: considerados após os 5 anos de idade, quando o indivíduo mostra dificul-
dade de organizar bi-manual e bi-pedal seu equilíbrio estático e em movimento,
deixando-o desarmonioso e deselegante, aparecendo, como conseqüência, desor-
ganizações temporo-espaciais – orientação no tempo e espaço, de lateralidade e
mesmo de persistência motora – capacidade de permanecer imóvel por mais de 3
minutos (aqui, as áreas cerebrais envolvidas são o sistema extrapiramidal e fibras
pálido-talâmicas); ou ainda, distúrbios de lateralidade: ligados diretamente ao
esquema e imagem corporal as noções temporo-espaciais e a definição de domi-
nância lateral ocorrendo geralmente após 7 anos de idade (as áreas cerebrais
envolvidas são todo o córtex cerebral – hipocampo e lobo frontal), podendo levar a
conseqüências que vão desde o isolamento e indiferença emocional, até perda do
contato com o mundo exterior e alucinações. Por exemplo, um indivíduo com lesão
no lobo pré-frontal pode apresentar desde distúrbios de conduta verbal (podendo
chegar ao mutismo), da concentração (podendo afetar a capacidade de raciocínio),
até a distúrbios afetivos e dos instintos (podendo levar ao embotamento afetivo).

A evolução tônica está relacionada com a história das relações do indivíduo com o
meio ambiente, através de um equilíbrio que se desenvolve progressivamente. A
vivência corporal não é senão o fator gerador de respostas adequadas, onde encon-
tramos as tensões e as emoções que caracterizam as relações psicoafetivas. Vejamos
por exemplo, um atleta na prova de arremesso de disco: para que ele execute o
movimento corporal necessário, é preciso, entre outros aspectos, percepção de si
próprio, interiorização do movimento (mentalização), orientação espacial e o “con-
trole passivo”, ou seja, controle psicotônico. Em outras palavras, é preciso aper-
feiçoar sua vivência corporal. Isto se aplica a todas as modalidades esportivas: uma
experiência corporal reduzida afeta o desempenho adequado, e é comum perceber-
mos alteração da tonicidade em atletas com esta vivência corporal baixa.
Recentemente, em uma avaliação psicomotora realizada em atletas da modalidade
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ginástica olímpica com idade entre 7 e 9 anos, percebeu-se alto índice de alterações
psicomotoras (60% - 6 em um grupo de 10): lateralidade inadequada para a idade
(reconhecimento de direita e esquerda em si), esquema corporal (reconhecimento
de partes do corpo), imagem corporal (percepção de si mesmo), orientação espacial,
e como conseqüência, percebeu-se dificuldade acima do esperado na compreensão
das informações dadas, havendo necessidade destas serem repetidas e explicadas
inúmeras vezes.

A função tônica está ligada a todas as manifestações de ordem afetiva, emotiva,
cognitiva e motora. Entre o indivíduo e seu meio estabelece-se uma troca, um diá-
logo corporal, onde a função tônica desempenha papel de interação, que dá origem
a padrões específicos do comportamento humano. Não é preciso chegar até o atleta:
em consultório vêm-se muitos casos de pacientes com disfunções psicofísicas (psi-
cossomáticas) encaminhados pelo médico. Entre os transtornos relatados, não
raro,aparecem queixas como palpitações, dor abdominal, dor torácica, tontura, dor
nas extremidades, dor lombar, dor articular, entre tantas outras, todas elas tendo em
comum a quebra deste diálogo corporal. Na entrevista inicial e no decorrer do
acompanhamento psicoterápico é comum aparecerem pacientes sem consciência
de tensões como ombro levantado, de alterações no ritmo da respiração (normal-
mente mais acelerada e torácica), da hipertonia (extensibilidade diminuída) e para-
tonia (bloqueio ou precipitação do movimento). Quando o terapeuta aponta o
observado verbalmente e notrabalho corporal, a reação do paciente, não raro, é de
espanto e surpresa.

Estudo de mão
Leonardo da Vinci.

s

Reportando-nos agora ao início do desenvolvimento do ser humano, as crianças
podem apresentar três diferentes tipos tônicos (normalmente associados a tipos de
personalidade diferentes, que acompanham o indivíduo durante sua vida adulta,
como poderemos notar):

1. A Hipotonia (hiperextensos) surge relacionada com a satisfação das necessidades
(comer, brincar, tocar), durante o período de imaturidade corporal. Crianças com
esta característica tendem a se mostrar mais avançadas na preensão de objetos e
naexploração do seu corpo, são mais calmas e receptivas aos que estão ao seu
redornas atividades, e apresentam desenvolvimento postural mais lento, pois têm
extensibilidade aumentada, postura mais solta, mais “mole”. No geral, são mais tímidas,
afetivas e dependentes. Têm movimentos mais soltos, mais leves e mais coord e n a d o s
com menor desgaste emocional. Socialmente, estas crianças revelam um compor-
tamento estável e de maior receptividade ao outro.

2. Na Hipertonia (hipoextencibilidade) mostram-se mais precoces na aquisição da
marcha, mais ativas, com desenvolvimento postural mais rápido. Aqui, percebe-se
nas crianças reações variadas indicando carência afetiva, em decorrência da exage-
rada “produção motora” que apresentam, e que tendem a despertar desde
ansiedade até rejeição nas pessoas que as rodeiam. Conquistam sozinhas as
aquisições motoras importantes para o desenvolvimento, mostrando autonomia
precocemente. São crianças mais irritáveis e mais independentes, com atividades
mentais mais impulsivas.

3. A Eutonia, é o estado tônico considerado apropriado a cada situação postural.
Estas crianças podem variar o comportamento adaptando-se à situação sócio-
econômica. Em ambientes onde são mais estimuladas, tendem a se mostrar mais
receptivas ao outro e à conquista do espaço ao seu redor; já em ambientes mais ca-
rentes e com baixa estimulação tendem a se retrair, podendo mesmo apresentar
timidez aparente, logo superada quando melhor estimuladas, diferente dos
hipotônicos que mesmo estimulados podem aprender a lidar, mas não perder a
timidez. Em bairros carentes como favelas é comum encontrarmos crianças, à
primeira vista, limitadas em sua tonicidade, mas que quando recebem a atenção
necessária, apresentam desenvolvimento muitas vezes surpreendente. No ginásio
de esportes do Centro Olímpico da prefeitura de São Paulo, freqüentemente me
deparo com crianças aparentemente carentes em seu desenvolvimento motor, mas
que com o esporte e a atenção necessária, após alguns meses, mostram uma
evolução além do esperado, superando dificuldades inicialmente detectadas.

Os tipos tônicos nos sinalizam quanto ao desenvolvimento futuro de cada indivíduo,
e sobre os possíveis transtornos que podem ser evitados se devidamente tra b a l h a d o s.
Por exemplo, crianças com hipertonia podem se tornar adultos distraídos; crianças
com hipotonia podem apresentar timidez excessiva e introspecção.

O desenvolvimento dos tipos tônicos é fruto, não apenas do grau de extensibilidade
dos músculos, isto é, de sua capacidade de elasticidade, mas também de influências
ambientais. Todos nós recebemos desde cedo, uma gama de influências que, asso-
ciadas à capacidade de pensar de cada um, irão guiar nossa avaliação e capacidade
de enfrentar as situações com as quais nos depararemos ao longo da vida. “Para o
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desenvolvimento e manutenção de um transtorno psicofisiológico são necessários
dois fatores absolutos e um relativo. Os fatores absolutos são: perfil emocional e
fisiologia psicológica; e o relativo é a circunstância externa, ou seja, um agente
ocasional, a sucessão de eventos que o destino coloca diante da pessoa” (BALLONE e
o u t ros 2002/203). O quadro de “Fibromialgia” é um exemplo desta situação: envolve
uma predisposição orgânica aliada a uma predisposição do perfil psicológico, a saber:
indivíduos com dificuldades em externar ou mesmo identificar seus conflitos inter-
nos, podem, a partir de um “agente ocasional” como, por exemplo, a perda de u m
ente querido, dificuldades na relação familiar, problemas no trabalho entre outro s,
começar a desenvolver o quadro de fibromialgia, que se caracteriza por dores
difusas, sem uma causa fisiológica aparente.

Em vista da participação do tônus na estruturação psicológica do indivíduo, seu
papel de interação entre o meio interno e externo, e das alterações decorrentes de
seu desequilíbrio, não podemos deixar de pensar e mencionar as inúmeras possibili-
dades de se retomar este equilíbrio quando perdido. Entre as psicoterapias à nossa
disposição, podemos citar o que o Dr. PETHÖ SANDOR denominou “Psicoterapia
Organísmica”, referindo-se ao trabalho que visa o organismo como um todo. Nesta
linha temos, por exemplo, a Calatonia (técnica de recondicionamento psicofisio-
lógico), as Descompressões Fracionadas (estimulação tátil com toques firmes com
pressão decrescente), o Treinamento Autógeno de SHULTZ (auto-relaxação concen-
trativa), entre outras tantas que serão mencionadas em outra oportunidade.

Neste momento meu objetivo primeiro foi trazer à luz uma das facetas desta com-
plexa engrenagem que é o ser humano, uma das inúmeras formas de como o nosso
organismo consegue se expressar em seu meio. Meu interesse centra-se especial-
mente em perceber os sinais emitidos pelo organismo humano, que antecedem os
transtornos psicossomáticos; um estudo buscando minimizá-los tanto quanto for
possível, ou ao menos uma tentativa de oferecer ao paciente, ao atleta, a todos nós
enfim, uma opção de se trabalhar a partir dos recursos internos de cada um, ofere-
cendo a possibilidade de autonomia sobre nós mesmos, o início de uma viagem
nesta fascinante e complexa integração corpo-mente que é nosso organismo.
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Quantas pessoas vivem distantes de seu repertório natural de comportamentos,
aquele repertório que pode trazer felicidade, alegria, intimidade com elas mesmas!
Quantas pessoas na sua própria intimidade dançam para seus filhos ou amigos, ou
mesmo para o cachorro, sem achar que é tolice, ou que estão enlouquecendo?
Quantas pessoas se permitem cantar no chuveiro, limpar a casa dançando ao som
de uma música, imitar um artista diante da TV, enfim, expressar-se livremente dentro
de um contexto íntimo e protegido? Quantas conseguem rir delas mesmas,
olharem-se nuas no espelho sem críticas estéticas, conviver com quem são em total
intimidade e aceitação? Até o simples gesto de apanhar uma flor no caminho e
cheirá-la, intimida muitas pessoas. Deixamos esses comportamentos para os jovens
e crianças, os apaixonados, os artistas, os excêntricos e os loucos; as situações de
exceção, onde tudo é "desculpado". 

O que mais amamos nos outros são, até certo ponto, as peculiaridades que tornam
uma pessoa especial. Em geral, temendo sair do padrão, do ordinário, do aceito, as
pessoas se alienam de suas qualidades mais essenciais. Por isso as crianças nos
encantam tanto. Mas não estamos “preparados” para ir além daquela espontanei-
dade da infância, nem para vivê-la, nem para aceitá-la nos outros.

Muitas pessoas vivem restritas dentro do mundo definido pelas suas funções sociais
(persona), papéis que desempenham na sua vida pessoal (como mãe/pai, filho/filha,
etc.) e desconhecem a liberdade de existir sem compromissos a cumprir com as
demandas externas e expectativas dos outros. Há pessoas que nem sequer admitem
que possam ter o direito de conhecer-se sem o universo de relações que as "define",
ou seja têm medo de pensar "quem são" além dos papéis de pai, mãe, empregado,
amigo, etc. E de certo modo, permanecem na periferia do universo do familiar e
seguro, dentro de experiências previsíveis.

Em casos mais severos, em que há uma falta de conexão mais profunda com elas
mesmas, é quase certo que virá a depressão, se não clínica, na forma de tédio, de
vazio, da falta de élan com a vida. Ou a ansiedade, como expressão do desconforto
de "estar em si".

Nesse sentido, Jung nos permitiu vislumbrar diferentes aspectos da psique que vão
além da nossa experiência com o mundo externo, e que são realidades tão potentes
e definidas quanto as do nosso mundo exterior. Jung, ele próprio, explorou esse uni-
verso com recursos que o tiraram do contexto do "status quo" no qual ele deveria
supostamente viver no seu tempo. Para isso, usou recursos das artes, tais como a
escultura e a pintura, como forma de alcançar esse contato com áreas do existir em
que se transcendem as referências de um dado tempo e espaço. De certo modo, o
trabalho com toques sutis gera esse tipo de "campo de consciência" genericamente
chamado "estado alterado de consciência". 

Para entrarmos nesse universo de diferentes regras, sentido e propósito, precisamos
nos despir de nossas habituais expectativas, resistências, da nossa rigidez mental e,
de certa maneira, mudar o centro de referência, passando do "externo" para um
ponto mais central, que faça a mediação entre o mundo exterior e o interior.

Sándor criou uma série de técnicas lúdicas, criativas e exploratórias para nos conectar
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com esse aspecto da existência em cada um de nós. São técnicas que visam criar
uma soltura em relação a padrões rígidos de comportamento, de expressão individual,
de identificação com a massa, de resignação a contextos limitantes, etc. Não há
nada nessas técnicas que vise o grotesco ou anti-social, pelo contrário, apenas a
espontaneidade, a graça, a atitude de frescor e inocência diante da vida, que
perdemos ao longo de anos de "adaptação". 

Essa retomada saudável depois de adultos, implica uma recuperação da "criança
interior" em níveis adequados, não mais a criança selvagem, reprimida ou ferida,
mas a jovialidade, a espontaneidade e leveza com que a criança de "Zorba, o grego"
dança e nos fascina por sua entrega ao prazer de existir.

Em situações em que uma pessoa está tão identificada com o externo, com a per-
sona, o social, que não consegue encontrar sua natureza mais lúdica mesmo na sua
privacidade, há uma série de técnicas que promovem a coragem para "explorar". 

Inicialmente, sugerimos que o paciente seja “amaciado” com técnicas mais amplas,
como calatonia, repiração pelas articulações, descompressão fracionada, reajuste de
pontos de apoio, etc. Se houver queixas mais particulares, como tensão ou dor em
determinada área, é também aconselhável trabalhá-las com técnicas mais específicas,
antes de aplicar as técnicas mais lúdicas.

Em seguida, se houver interesse do paciente em auto-conhecimento e exploração do
u n i v e rso interno, podemos sugerir experiências mais lúdicas e “sem um fim definido”.
É aí que o trabalho corporal atua mais especificamente como instrumento de "prof i-
l a x i a existencial", como instrumento no processo de individuação: tornar-se aquilo
que se é em potencial. 

Experiências em grupo ou individualmente em sessão de terapia, podem permitir
uma experimentação segura nessas áreas, uma vez que o indivíduo tenha desen-
volvido confiança no terapeuta e/ou no grupo.

As repercussões dessas técnicas são geralmente muito positivas, no sentido de
encorajar a criatividade, a auto-confiança, mais soltura nos relacionamentos, o que
não siginifica uma perda de critérios sociais, mas sim uma maior participação das
genuínas características do indivíduo no seu contato com o mundo.

Aqui, como Jung, acreditamos que o desenvolvimento pessoal do indivíduo leva natu-
ralmente a um maior compromisso com o social, através do desenvolvimento de uma
ética e reponsabilidade existencial que incluem o bem do outro como o seu próprio,
como prioridade. Quanto mais um indivíduo aceita a si mesmo, ou seja, quanto mais
ele se torna o "outro” para ele mesmo, mais próximo ele está de aceitar os outro s.

Essa capacidade de ser quem se é na relação consigo mesmo é na verdade um
grande elemento liberador, o qual deveria ser com certeza foco de atenção no tra-
balho com drogados. O que é a busca de drogas senão uma necessidade de lidar
consigo em níveis diferentes do que o contexto social determina? 

Quando alguém explora o universo para além do habitual sem usar recursos que
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"rebaixem" a consciência passam a ser mais responsáveis com essa experimentação,
pois seus critérios de "certo e errado" ainda permanecem, apenas como moderadores
e não repressores.

Porém, há casos em que existe uma patologia psico-social, em que as pessoas cul-
tivam um excesso de idiossincrasias que beira um narcisismo patológico, ou uma
conduta anti-social, com total desconsideração ao convívio com os outros. Nos
casos em que a patologia é acentuada deve se recorrer a um tratamento com téc-
nicas mais apropriadas e específicas, que visem o ajustamento social básico em
primeiro lugar.

O adequado limite e equilíbrio no comportamento dependem de um ego fortalecido,
de um desenvolvimento em que necessidades básicas, físicas e emocionais, fora m
a t e n d i d a s, da habilidade de lidar com a frustração e postergar a gratificação, e do
respeito pelo contexto em que se dá a existência social, entre outras considera ç õ e s.

Sugerimos as técnicas mais exploratórias quando a patologia já não está mais pre s e n t e
nem existe o risco de desencadear uma patologia que possa desestruturar o ego.

Aí o bom-senso clínico, aliado à experiência e segurança por parte do terapeuta
(tendo ele mesmo já se submetido a essas técnicas) serão o parâmetro para a uti-
lização adequada das técnicas.

De modo geral, essas técnicas são recomendadas para relaxar barreiras de rela-
cionamento com o mundo interno, indo além da persona como definida por Jung,
em pessoas que já tenham trabalhado sua história pessoal em terapia e que tenham
desenvolvido uma personalidade bem estruturada, um ego fortalecido e estável.
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Porém, há casos em
que existe uma
patologia psico-
social, em que as
pessoas cultivam
um excesso de

idiossincrasias que
beira um narcisismo
patológico, ou uma
conduta anti-social,

com total
desconsideração

ao convívio
com os outros.

A Revista Hermes recebe artigos referentes a estudos junguianos (humanidades) e
trabalho corporal.

Para serem publicados, os artigos devem apresentar coerência, consistência teórica,
e / ou dados de observação do trabalho prático, contribuindo assim, para ampliar os
estudos de interesse para a psicologia de C. G. Jung e para a prática de trabalhos
corporais. O não cumprimento destas normas implica na rejeição do texto para
nossa publicação.

1. Os artigos devem ser enviados em 2 cópias impressas acompanhados de arquivo
digital pre f e rencialmente em Microsoft Wo rd, em disquete, cd-rom ou por e-mail para:

Revista Hermes - Instituto Sedes Sapientiae
Rua Ministro Godoi, 1484, Perdizes, São Paulo, SP - 05015-900

e-mail <ledapseixas@uol.com.br>

2. O autor assume total responsabilidade por seu artigo.

3. O artigo não pode ter sido publicado anteriormente.

4. Os originais entregues não serão devolvidos.

5. FORMATAÇÃO
Títulos: Em letras maiúsculas, itálicas e em negrito, fonte tamanho 14.

Subtítulos: Quando houver, devem aparecer em negrito, fonte tamanho 12.
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Nome do Autor: Abaixo do título, em fonte tamanho 12. Se houver mais de um autor,
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,
na seguinte ordem:

Autor (sobrenome em letras maiúsculas, seguido por iniciais do primeiro nome);
Título do livro em negrito;
Cidade;
Nome da Editora;
Data de publicação.

Os autores citados devem ser apresentados em ordem alfabética.

Exemplos:
Em caso de livro:
JUNG, C.G. Psicologia e Religião. Petrópolis, Vozes. 1995.

Em caso de capítulo de livro:
VON FRANZ, M.-L.. “A Imaginação Ativa”. In: Psicoterapia. São Paulo, Paulus, 1999.

Em caso de periódicos:
MACHADO FILHO, P. T. (2000). “Alusões ao corpo na carta de Caminha”. Hermes, São
Paulo, volume 5, 2000.

Em caso de tese de doutorado ou dissertação de mestrado:
Reis, A.S.B. (2003), Hermes nasceu no Egito (subtítulo, se houver, sem negrito).
Dissertação de Mestrado - Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. 2003.

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 ro d a p é : Devem aparecer no final do texto, feitas com algarismos arábicos,
com numeração consecutiva. Não se inicia numeração a cada página ou parte do artigo.
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