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É com grande satisfação que apresento o décimo quinto exemplar da Revista Hermes.

Se na vida humana quinze anos representam o desabrochar da juventude, na 

vida de uma publicação falamos de maturidade e consagração, com aumento 

de responsabilidade decorrente da experiência. De fato, passamos por diversas 

transformações ao longo do tempo e esperamos que através destas mudanças 

nosso aprendizado tenha se consolidado e que continuemos a aprender sempre!

Nestes quinze anos procuramos criar um espaço para a manifestação de ideias novas, 

ideias antigas, trabalhos e pesquisas criativos. Acreditamos com isso termos colabora-

do com o desenvolvimento e a divulgação do pensamento do nosso grupo, de nossos 

trabalhos, incentivado a produção científica de novos autores e ampliado nossos hori-

zontes com textos de outras áreas do conhecimento. 

Neste número contamos com excelentes artigos relacionados a aspectos práticos da 

psicoterapia, reflexões sobre temas da modernidade, amplificação de símbolos e uma 

preciosa análise de um sonho de Jung apresentada por Raya Jones, da Universidade de 

Cardiff, Inglaterra.

Agradecemos sinceramente a todas as pessoas que colaboraram conosco embele-

zando nossa publicação e honrando-nos seja com seu trabalho, seja com sua leitura, 

mantendo-nos firmes no propósito de continuar a manter este espaço sempre aberto 

para novas possibilidades.

Leda Maria Perillo Seixas
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“De três coisas eu estava convicta. Primeira, Edward era um 

vampiro. Segunda, havia uma parte dele – e eu não sabia que 

poder essa parte teria – que tinha sede do meu sangue. E a terceira, 

eu estava incondicional e irrevogavelmente apaixonada por ele.”

Com esta premissa inicial, a Saga Crepúsculo traz a temática do 

vampiro e do lobo; figuras que sempre permearam a fantasia e 

o imaginário, gerando fascínio e mistério. Partindo dos conceitos 

de Jung este artigo1 traz uma leitura simbólica da travessia da 

personagem Bella, uma adolescente que se apaixona por um 

vampiro e vê sua vida transformar-se numa aventura repleta 

de seres míticos. A Saga é composta pelos livros Crepúsculo, 

Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, da autora Stephenie Meyer, dos 

quais foram extraídas partes condizentes à trama, buscando a 

reflexão do universo feminino e suas demandas na atualidade.

A Saga Crepúsculo:
Uma Leitura Simbólica
a partir da Psicologia
Analítica de C. G. Jung
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LEITURA SIMBÓLICA
A história começa quando Bella, 17 anos, despede-se de sua mãe para viver com 
o pai, um chefe de polícia, na pequena e chuvosa cidade de Forks. A mudança 
fora uma escolha própria:“É claro que agora ela tinha Phil, então as contas 
provavelmente seriam pagas, haveria comida na geladeira, gasolina no carro 
e alguém para chamar quando ela se perdesse, mas mesmo assim…”. A relação 
com a mãe se mostra pautada numa inversão de papéis em que Bella é a figu-
ra responsável, acolhedora e provedora enquanto a mãe, imatura e insegura, 
“Minha mãe sempre diz que eu nasci com 35 anos e que entro na meia-idade 
a cada ano que passa… Bom, alguém tem que ser o adulto”. A ida para Forks, 
localizada sob uma cobertura constante de nuvens e chuva, é vista por Bella 
como opressiva e claustrofóbica. “Eu já tinha dado adeus ao Sol”. Ao chegar, 
Bella encontra o pai, Charlie, figura com a qual não possui um relacionamen-
to muito próximo: “Não éramos o que se chamaria falantes, e eu não sabia 
se havia alguma coisa para dizer”, “Charlie não ficava à vontade quando se 
tratava de externar as emoções em voz alta. Herdei isso dele”. Em sua antiga 
casa, depara-se com coisas que lhe remetem à infância e desanima com o fato 
de enfrentar a nova escola, “Eu seria a garota nova da cidade grande, uma 
curiosidade, uma aberração”. Acreditava não se encaixar em lugar nenhum, 
não se relacionar bem com pessoas – “… Talvez houvesse um problema no meu 
cérebro” – e que deveria ser bronzeada, loura ou atlética, mas sua pele parecia 
marfim, não tinha olhos azuis ou cabelo ruivo. “Sempre fui magra, mas meio 
mole, e obviamente não era uma atleta; não tinha a coordenação necessária 
entre mãos e olhos para praticar esportes sem me humilhar”.

A separação da mãe, num primeiro momento sentida mais como autopunição 
que possibilidade de crescimento, e a reaproximação do pai, criam o contexto 
para a revificação das figuras parentais e constelação do arquétipo do animus, 
próprio do período da adolescência. Bella entra nesse mundo desconhecido, 
cheio de memórias e afetos que trazem à tona uma gama de aspectos sombrios, 
sentimentos de inferioridade, inadequação e busca de sentido, também típicos 
da idade. Em momentos intensos, em que situações de ordem interna e externa 
devem ser encaradas, é natural que apareçam espontaneamente imagens arque-
típicas, e assim observamos a constelação do Arquétipo do Animus, personifi-
cado primeiramente pela figura de Edward Cullen, que Bella conhece em seu 
primeiro dia na escola. Ele tinha um rosto lindo com olhos penetrantes e cheios 
de ódio, que por um momento a deixaram receosa e intrigada.

Curiosa por aquela figura diferente, Bella fascinava-se sempre que imagina-
va seu rosto perfeito, “Eu estava consumida pelo mistério representado por 
Edward. E um pouco mais do que obcecada pelo próprio Edward”. E assim, da 
curiosidade inicia-se o “enamoramento” e Bella sonha a primeira vez com ele: 
“Em meu sonho estava muito escuro e a luz fraca que havia parecia irradiar 
da pele de Edward. Não conseguia ver seu rosto, só as costas enquanto ele se 
afastava de mim, deixando-me na escuridão. Por mais rápido que eu corresse, 
não conseguia alcançá-lo; por mais alto que gritasse, ele não se virava. Depois 
disso, ele entrou em meus sonhos quase toda noite, mas sempre fora da cena, 
nunca ao meu alcance”. Vemos os primeiros indícios da figura enigmática do 
vampiro como símbolo do arquétipo que emerge do inconsciente para a cons-
ciência através do sonho. Bella entra em contato com o desejo de aproximação 
de algo que lhe parece ainda inalcançável e enigmático. Constelado o arqué-
tipo, espera-se que o ego seja capaz de conservar e garantir a permanência de 
símbolos, conteúdos e significados que fluem para a consciência e que precisam 
ser objeto de reflexão, antes de tornarem ações. Este é o caminho proposto e 
ela o aceita.
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Edward lhe diz ser mais prudente não serem amigos e que ela deveria ficar longe 
dele, mas ao mesmo tempo se contradiz, seguindo-a e salvando-a de acidentes, 
criando assim um jogo de atração e repulsa. A entrada do elemento masculi-
no na vida de Bella possibilita o contato com o “outro”, ainda que idealizado, 
abrindo-lhe as portas da própria subjetividade e do conflito dos opostos, através 
do qual vivencia sentimentos contraditórios e arroubos de afetividade, típicos 
da constelação de um complexo que toma a consciência. Bella se vê surpresa 
consigo mesma e com atitudes nunca antes tomadas. Edward passa a ser alvo 
de projeção de seu mundo interno numa figura aterrorizante e fascinante ao 
mesmo tempo. A aproximação dos dois ocorre mesmo com a descrença de Bella 
quanto à própria capacidade de sentir-se desejada.

Então, num dia ensolarado e atípico para Forks, Bella encontra Jacob, um jovem 
integrante de uma tribo indígena local que lhe conta algumas lendas sobre sua 
descendência: “… descendemos de lobos… E há histórias sobre os frios”; “Olhe 
só, os frios são os inimigos naturais do lobo… dos lobos que se transformam 
em homens. Você pode chamar de lobisomens”. Naquela noite, Bella sonha estar 
numa floresta seguindo o som das ondas que quebravam. Jacob estava lá e a 
puxava, arrastando-a para a parte escura da floresta, ela resistia. De repente, em 
seu lugar, um grande lobo apareceu com presas apontando para a praia. Uma 
luz veio daquela direção e Edward saiu das árvores, brilhando com olhos escuros 
e perigosos. Ele acenou e pediu que ela o seguisse, mas o lobo se atirou entre 
ela e o vampiro. Observa-se a tentativa de conteúdos emergirem a consciência, 
trazendo o conflito entre os instintos inconscientes, representados pela floresta 
e pelo mar. Duas forças opostas parecem se estabelecer, o lobo que tenta levá-la 
para dentro da floresta, para o contato com a sombra e a proteção dos instintos 
naturais, mas vistos por ela como algo escuro e amedrontador e o vampiro que 
vem do mar, muito mais atraente e convidativo ao seu olhar.

Bella então descobre a verdade sobre Edward e depara-se com a necessidade 
de uma escolha, mas “Não sabia se havia uma alternativa. Eu já mergulhara 
fundo demais. Agora que eu sabia – se é que sabia – nada podia fazer com 
meu segredo assustador. Porque, ao pensar nele, na voz, em seus olhos hip-
nóticos, na força magnética de sua personalidade, o que mais eu queria era 
estar com ele agora. Mesmo que… Não enquanto a chuva se tornava sombria 
como um crepúsculo.”. Bella mostra-se como uma jovem insegura, com ideias e 
opiniões próprias ditados por um animus autoritário, irrefutável em suas ideias, 
faltando-lhe talvez a capacidade da crítica e julgamento, do Logos que leva em 
conta também os sentimentos. Um Eros ainda imaturo que instaura a imagem 
do “amante ideal”, a imagem crível daquilo que se gostaria de ser, o perfeito, o 
extraordinário e sedutor em contraponto à própria imagem frágil, desinteressan-
te e atrapalhada internalizada por ela. Mas também há que se notar o aspecto 
do “inalcançável” projetado em Edward, indicando tanto o idealismo da paixão 
constelada, quanto o complexo de inferioridade, corroborando com a dificulda-
de em relacionar-se verdadeiramente com o outro. 

Assim, Bella diz a Edward “Não importa para mim o que você é”, não importa 
ser ele um monstro devorador que bebe sangue, podendo matá-la a qualquer 
momento. Ele se mostra, expondo-se à luz do sol, dizendo “Sou o melhor pre-
dador do mundo, não sou? Tudo em mim convida você… Minha voz, meu rosto, 
até meu cheiro”, enquanto ela “Fiquei sentada sem me mexer, com mais medo 
dele do que jamais senti. Nunca o vi tão completamente livre de sua fachada 
refinada… Pálida e de olhos arregalados, fiquei sentada, como uma ave presa 
pelos olhos de uma serpente”. A imagem de Edward traz encantamento e magia, 
a numinosidade do arquétipo constelado e seu perigo, apresentando seu lado 
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negativo, exigindo a submissão do ego. Por trás da imagem do vampiro, Bella 
também descobre que Edward possui “outras fomes”, ele diz: “Tenho instintos 
humanos… Podem estar enterrados no fundo, mas estão presentes”. Ao ser 
tocada e abraçada por ele pela primeira vez, Bella se vê diante de um outro 
Edward, “… como parecia humano enquanto ria agora, sua face de marfim 
imperturbável. Ele era um Edward diferente daquele que conheci”. Talvez neste 
momento Bella tenha vivenciado o início do que poderia ser um relacionamento 
com o outro, destituindo-o do patamar da idealização, humanizando-o. Mas a 
força arquetípica do complexo negativo do animus ainda é muito forte para que 
ela consiga a difícil tarefa de recolher as próprias projeções. 

Edward é aquele que protege Bella de acidentes e ataques de vampiros “maus”, 
faz tudo por ela e, à noite, entoa canções de ninar ao seu ouvido com voz de 
arcanjo, mima-a e a acolhe. É a projeção de toda a gama de conteúdo referentes 
ao “paraíso perdido”, local de plenitude onde não há obstáculos ou ameaças. O 
vampiro é aquele “outro” colocado no local antes ocupado pela função materna 
na fase “urobórica”, é a redoma protetora que parece salvá-la do inimigo exter-
no, mas que ao mesmo tempo é o dragão, o vampiro, sedento pelo seu sangue, 
pela sua vida, que justamente a priva da capacidade de escolha, de viver o con-
flito, desenvolver a responsabilidade pela vida e pela autopreservação; enfim, 
aquele que impede seu crescimento. O contato com a paixão e os sentimentos 
suscitados por ela poderiam levar Bella a conhecer-se através do outro, resgatar 
aspectos vitais de si mesma, mas ainda parece imatura para lidar com a própria 
energia agressiva para a vida. 

A saída encontrada por ela para lidar com o conflito instalado entre o desejo 
por Edward e a fascinação pelo vampiro é tornar-se igual a ele, idealizando a 
imortalidade, a imagem perfeita e a beleza sedutora numa vida petrificada, sem 
mudança. Na dimensão amorosa, relata CAROTENUTO (1994), a percepção de um 
impedimento é a primeira experiência e junto a ela vem a sensação, talvez tênue, 
de ter a coragem de infringí-la. Bella quer que Edward a transforme, a necessi-
dade de mudança se faz presente, ainda que por meio da projeção, delegando ao 
outro a decisão de tirar-lhe a humanidade, o que, através da fantasia, se mascara 
de eternidade e amor. Edward nega seu pedido neste momento, o que parece dar 
mais força ao complexo do animus negativo na forma de uma irresoluta e obs-
tinada decisão por tornar-se vampira. Vida e morte, representadas pelo símbolo 
do vampiro, criam um impasse. 

No segundo volume da série, intitulado “Lua Nova”, Bella faz 18 anos e no dia de 
seu aniversário sonha estar diante do que parece ser sua avó, que se transforma 
na sua própria imagem refletida num espelho: “Aquela era eu. Eu num espelho. 
Eu – anciã, enrugada e murcha. Edward estava ao meu lado, sem reflexo, lindo 
de morrer e com 17 anos para sempre”. O espelho requer de Bella uma reflexão 
para a qual ainda reluta: a inevitável passagem do tempo e a constatação da 
finitude e da morte. Em sua festa de aniversário, ela corta a mão numa folha de 
papel, deixando cair uma gota de sangue, e quase é atacada pelo vampiro irmão 
de Edward. Bella tem medo de sangue, mas este incidente traz consigo outro 
significado além da morte, traz também a possibilidade de uma vida adulta 
consciente, e como uma fatalidade, ocorre a separação do casal. “A mudança 
estava vindo. Eu podia sentir. Não era uma perspectiva agradável, não quando 
a vida era perfeita do jeito que estava”. 

Sentindo-se desnorteada pela perda, Bella anda sem rumo pela floresta na ten-
tativa de encontrar Edward. “O amor, a vida, o significado… acabados”. E assim, 
no momento em que o vampiro como símbolo arquetípico negativo se afasta, 

Hermes15 - 11

abre-se a possibilidade de Bella encontrar um novo caminho de elaboração dos 
conteúdos até então inconscientes, mas para isso ainda deverá confrontar os pró-
prios aspectos sombrios, a própria noite escura: “Naquela noite o céu estava com-
pletamente negro. Talvez não houvesse lua – um eclipse lunar, uma lua nova”.

Temendo a dor causada pela rejeição de Edward, ela nega qualquer forma de 
confronto com a angústia, tornando-se apática, uma introversão da libido na 
busca por uma adaptação interna, o resgate do desejo. A vivência do luto pelo 
fim do romance e a aproximação dos aspectos relacionados à morte, até então 
refutados por ela, tornam-se demasiadamente agressivos para seu ego fragiliza-
do e, portanto, a saída encontrada num primeiro momento é a depressão. A sede 
de vida e o medo da morte antes projetados no vampiro não encontram vazão 
adequada e se convertem na busca por adrenalina, comportamentos insensatos 
e agressividade internalizada na forma de autodestruição. Bella descobre que 
ao colocar-se em determinadas situações de perigo, consegue ouvir a voz de 
Edward recriminando-a, “Sacudi a cabeça, tentando entender. Eu sabia que 
ele não estava ali e, no entanto, sentia-o improvavelmente perto, perto pela 
primeira vez desde… desde o fim. A raiva em sua voz era de preocupação, a 
mesma raiva que no passado era tão familiar.”. O resgate da voz que a protege, 
mesmo que ainda relacionada a Edward, retira Bela do estado de estupor e a faz 
enfrentar pela primeira vez os sentimentos até então negados. É um primeiro 
passo rumo a adaptação após o luto e a perda. E assim, ela passa da negação 
para a rebeldia, sempre na tentativa de voltar a ouvir a voz do vampiro que 
agora fala em sua mente. A raiva é projetada no masculino externo, enquanto a 
agressividade é internalizada em suas aventuras inconsequentes. “Quando faço 
algo que não deveria fazer, pois não me encontro na estrada principal, é então 
que me torno consciente da minha existência.” (CAROTENUTO, 1994, pg. 51)

Jacob, o amigo da tribo Quileute, retorna como aquele que primeiramente 
parece ser apenas um amigo cúmplice para, aos poucos, se transformar em algo 
mais. Os dias passados ao lado do amigo são surpreendentes e divertidos. Mesmo 
buscando a voz de Edward e uma forma de trapacear as promessas feitas, Bella 
se percebe mais autêntica, sincera consigo mesma e com os outros. Assim, outro 
elemento começa a constelar uma nova forma de animus, um novo símbolo 
começa a aparecer na vida de Bella, agora dotado de aspectos distintos do 
vampiro.“Foi estranho para mim ficar tão perto – emocional, não fisicamente, 
embora o físico também me fosse desconhecido – de outro ser humano. Não 
era meu estilo habitual. Eu não me relacionava com as pessoas com tanta 
facilidade, num nível tão profundo”. Uma nova possibilidade de relacionamento 
com o “outro” se instala, mas o medo de relacionar-se verdadeiramente ainda é 
algo com o que não consegue lidar.

Jacob declara seu amor à Bella, mas ela reluta dizendo não estar ainda curada 
de sua ferida. Nos dias seguintes Jacob desaparece, deixando-a novamente opri-
mida, vazia e receosa por voltar ao estupor. Resolve então encontrar a antiga 
clareira onde havia visto Edward pela primeira vez ao sol. Quando se vê diante 
do local, um estranho vampiro aparece para atacá-la e um grande lobo surge da 
floresta. Vampiro e Lobo, inimigos mortais ou “imortais”, surgem no momento 
em que Bella se vê diante da possibilidade de vincular-se afetivamente com um 
ser humano. Jacob é esse lobo que, num primeiro momento, é visto por Bella 
como lobisomem, uma repetição do aspecto negativo do animus projetado 
novamente. “Nessa noite, eu tive um sonho. A chuva caía e Jacob andava sem 
fazer ruído a meu lado… Mas ele não era o meu Jacob; era o novo Jacob, amar-
gurado e elegante… Tentei alcançá-lo, mas ele se afastou, erguendo as mãos 
como um escudo. E depois Edward desapareceu.”



Mesmo com todos os aspectos positivos relacionados à figura inicial de Jacob e 
sua influência no restabelecimento de Bella, ela não está pronta para o víncu-
lo. O desejo de união, promovido pelo animus, ainda é dotado de projeções da 
sombra, primeiramente no voraz e sedento vampiro e agora no lobisomem sel-
vagem. Imagos da mesma dinâmica conflitiva que ainda terão suas funções no 
processo de individuação de Bella. Se o vampiro representa também o arquétipo 
da mãe devoradora que a priva do enfrentamento e da responsabilização pelas 
escolhas, o lobo, por sua vez, parece caracterizar, com o decorrer da história, 
um diferente aspecto, mais consciente, pois é ele quem a faz entrar em contato 
com a própria ambivalência e contradições. Jacob, o lobo, é aquele que a faz 
refletir pela primeira vez sobre a própria vida e ações. “O que isso dizia sobre 
mim?”, ela se pergunta ao deparar-se com as imagens míticas que tomam forma 
na sua vida: “Pensei no que Jacob dissera de manhã, sobre a hipocrisia… Eu 
não gostava de pensar que era hipócrita, mas que sentido tinha mentir para 
mim mesma?”, “Não, Edward não era um assassino. Mas e se ele tivesse sido?”. 
Mesmo sendo ambos – vampiro e lobo – a personificação da impossibilidade de 
relacionamento, vemos a nítida diferença entre um símbolo e outro: o vampiro, 
tradutor do medo da morte e das forças agressivas inconscientes não domadas e 
o lobo, como um aspecto mais próximo da consciência desta mesma força, uma 
via para Bela encontrar a própria força criativa, integrando aspectos da própria 
sombra e sair do patamar da fascinação do Eros imaturo para o encontro com 
um Logos em formação.

Perdida e culpada por delegar aos lobos a tarefa de protegê-la, Bella aproxima-
se de um penhasco à beira mar e pula na água “Nunca imaginei que a verda-
deira ameaça estivesse espreitando muito abaixo de mim, sob as ondas que se 
erguiam. A água furiosa era negra em todas as direções; não havia qualquer 
claridade que me orientasse para cima” e Edward lhe aparece. “Foi ele que eu 
vi, e não tive vontade de lutar… Tinha me esquecido de como era a verdadeira 
felicidade… A barra de ferro pareceu me arrastar… mais fundo nas sombras, 
para o fundo do mar.” Segundo CAROTENUTO (1994), ser abandonado significa 
ter a percepção de que se poderia ter sido ou feito algo diferente, de que não se 
foi capaz de dominar a situação e, portanto pensamentos de morte, almejo de 
doenças, incidentes mortais, atos trágicos ou suicídios passam a povoar a imagi-
nação, pois não é suportável a ideia de que a separação possa ter sido causada 
por alguma insuficiência própria. Assim, anulam-se o valor do próprio ser e do 
Eu. Bella não apenas fantasia, mas atua a própria aniquilação, porém, juntamen-
te com este impulso para morte, há também o impulso para vida personificado 
por Jacob que a salva do mar revolto.

Deparando-se com a realidade da situação e de suas ações, Bella começa a refle-
tir, “Se admitisse a verdade – significaria ter de mudar. Eu conseguiria mudar? 
Talvez. Não seria fácil; na realidade, seria uma desgraça completa desistir de 
minhas alucinações e tentar ser adulta. Mas talvez eu devesse fazer isso. E tal-
vez conseguisse. Se tivesse Jacob.” Estaria Bella pronta para escolher a realidade 
humana e integrar o vampiro como aquela parte de si mesma infantilizada que 
reluta crescer, que trai a si mesma? Ainda não, pois é neste impasse que Edward 
retorna à sua vida, com mais força do que antes. Um mal entendido reaproxima 
o casal; Edward, acreditando estar Bella morta por pular do penhasco, busca o 
suicídio se expondo ao sol diante de um clã de vampiros autoritários e ancestrais 
denominados “Volturi”, conhecidos por castigar os transgressores. Bella descobre 
suas intenções e decide salvá-lo. Nesse momento da história, podemos pensar 
sobre a questão da traição como marco divisor da vida de Bella. Ela parecia 
disposta a resgatar sua vida humana, mas isso incutiria trair vários aspectos dos 
quais ainda não consegue se desvencilhar: o medo da morte e do vínculo. Deixar 
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Edward se expor ao sol e, portanto, morrer como vampiro, é também trair aquela 
busca do imortal e do paraíso perfeito, é transgredir a infantilidade e tornar-se 
adulta. Ela o quer de volta e o consegue, os Volturi poupam a vida de Edward 
com a promessa de que ele a transforme em vampira o mais rápido possível. O 
casal se une novamente, mas desta vez temos um novo elemento na história, 
outra força atuando na psique de Bella alterando a dinâmica anterior: Jacob, 
o lobo. “O conto de fadas tinha voltado. O príncipe retornara… Eu não sabia 
exatamente o que fazer com o personagem não resolvido que sobrara. Onde 
estaria o feliz para sempre dele?”

Em Eclipse, terceiro volume da série, iniciamos com Bella e Edward juntos, pla-
nejando o futuro do casal. Ela quer ser transformada em vampira, mas para isso 
deve ceder à condição dele de tornar-se sua esposa, ideia da qual reluta. Bella 
não sabe com qual “outro” deseja se comprometer, se Edward, Jacob, ou consi-
go mesma, pois qualquer que seja sua escolha, ainda estará cindida pela perda 
da outra parte; vampiro e lobo ainda são inimigos e não se entendem, ficando 
cada um do seu lado da fronteira. Bella sente que esta situação é insustentável: 
“Tinha de haver algum meio-termo.”. Sentindo-se prisioneira, ela busca todas as 
formas de fuga para encontrar o amigo. Assim, a necessidade de uma trégua se 
faz iminente, abrindo outra possibilidade, a aproximação do lobo e do vampi-
ro. “Os braços protetores de Edward tinham se transformado em travas”, não 
podia simplesmente viver com Edward longe de Jacob. Assim, ela faz um acordo 
e Edward passa a levá-la até a fronteira dos lobisomens sempre que quisesse 
encontrar o amigo.

A aproximação das duas polaridades, dois aspectos do animus, é o início de uma 
tentativa da psique de Bella em busca da integração e não da cisão, mas não 
parece suficiente, pois cada um ainda permanece em sua fronteira delimitada. É 
necessário um passo a mais no desenvolvimento: a união dos dois, um eclipse. E 
justamente no momento em que Bella percebe esta necessidade, novos vampi-
ros selvagens aparecem, colocando-a em perigo. Edward e Jacob se unem para 
protegê-la. Vampiros e Lobos dialogam pela primeira vez, e nesta nova dinâmica, 
Bella se depara com o que julga ser o “mau” em si mesma, entrando em contato 
com o egoísmo, a agressividade e crueldade “Perguntei-me se eu era um mons-
tro… Do tipo que desconhecia limites quando se tratava de ser egoísta.”. 

No momento final da batalha, Bella se mostra atraindo a atenção da vampira 
vingativa, distraindo-a da luta, possibilitando seu extermínio. Sair do esconde-
rijo protetor, encarar o inimigo de frente e lutar por si mesma foi um primeiro 
ensaio rumo à responsabilização e autoridade pela própria vida. Finda a luta, o 
conflito inicial retorna: a ainda incompatível força dos opostos, Edward e Jacob, 
forçando Bella a uma escolha. Jacob é aquele que lhe dá esta possibilidade e uma 
vida mais humana, um contrapeso capaz de mantê-la ligada ao mundo externo: 
“Se o mundo fosse o lugar sadio que deveria ser, Jacob e eu ficaríamos juntos. 
E teríamos sido felizes”, enquanto Edward é a paixão como destino e sina, com 
toda sua numinosidade, sua inspiração, mas que cerceia sua liberdade.

“Naquela noite minha percepção tardia parecia insuportavelmente clara. Eu 
podia ver cada erro que cometera, cada dano que causara, as pequenas coisas 
e as grandes coisas… Não foram Edward e Jacob que tentei obrigar a se unir, 
foram as duas partes de mim mesma…”. O bem e o mal; dois lados de uma 
mesma moeda. Jung (1993) fala que deles nada podemos saber, pois ultrapassam 
os limites da razão. Como podemos julgar algo como bom ou mau quando pouco 
sabemos dos desígnios do Self como aquela parte de nós que ordena e sabe o 
caminho para a realização de si mesmo? O que num momento nos parece o mal, 

errado ou traição, talvez seja exatamente o que a psique precisa para encontrar 
sua totalidade. Será o vampiro de todo “mau”, ao prender Bella na impossibili-
dade de escolha, e Jacob o “bom” que lhe dá alternativas? Deveria Bella esco-
lher, neste momento, uma vida “mais humana”? Dever e querer, livre-arbítrio e 
destino talvez se confundam no caminho da individuação, Bella é apenas uma 
adolescente que precisa viver ambos os lados da moeda para assim encontrar a 
si mesma. E, para isso, faz sua escolha aceitando casar-se com o vampiro.

Amanhecer, o último volume da saga, inicia com o casamento de Bella, ainda 
humana, com o vampiro Edward. Mesmo decidida, ela angustia-se com a união. 
Casar-se com quem? Com qual aspecto projetado em Edward; o amor eterno, o 
protetor, o sombrio, ou o homem por trás da máscara do vampiro? A fantasia 
do incesto simbolizando a união consigo mesma, a busca da inteireza feminina, 
a individuação que, segundo Jung (1987), exerce fascínio apavorante na vida 
psíquica controlada pelo inconsciente. O incesto passa pela eterna busca do 
homem por tornar-se inteiro, de retornar aquele estado de unidade anterior à 
criação da consciência que trouxe separação e dualidade. Surge como forma de 
estimular a imaginação, levando a libido para além das vivências endogâmicas.

Bella começa a ter sonhos recorrentes com uma criança em perigo, e durante 
a lua de mel decide permanecer por mais tempo na condição humana: “Talvez 
esta ilha seja o problema. Aqui tem muita luz”, “Quero ser humana por mais 
um tempinho… Agora que eu havia descoberto exatamente como era bom ser 
humana, era tentador deixar o barco correr. Dezoito ou 19, 19 ou 20 anos… 
Que diferença faria?”. A sexualidade e o encontro com os prazeres do corpo 
fazem com que Bella comece a repensar suas escolhas, flexibilizando a decisão 
de transformar-se em vampira. Em seus sonhos recorrentes, Bella não recusa o 
combate e incorpora seu lado sóbrio para salvar a criança desconhecida, acei-
tando o desafio de enfrentar os fantasmas punidores de transgressores, usando 
suas próprias armas, sem mais depender da projeção no vampiro ou no lobo, seus 
protetores até então.

Mudanças ocorrem inesperadamente quando Bella descobre estar grávida. A 
gravidez é vista pelos vampiros como um grande perigo, justamente por desco-
nhecerem as consequências de tal ato, do que poderia surgir da união de uma 
humana com um vampiro. Contra a vontade de todos, Bella leva a gravidez 
adiante mesmo vendo-se cada vez mais fraca, pois o feto se desenvolve rapida-
mente, deixando seu corpo doente.

Enquanto acompanham a agonia de Bella, o clã de vampiros e Jacob buscam 
formas de desvendar o feto, compreendê-lo. O controle da situação, uma defesa 
egóica representada pelos vampiros é subjugada pela intuição de Bella ao atender 
ao chamado do Self para dar a luz. Ela sente que o sacrifício é necessário. É preciso 
abdicar de uma forma de vida, de valores antigos, para encontrar o novo, outra 
maneira de ser no mundo. O preço a pagar por essa mudança, no caso de Bella, é 
morrer como humana e transformar-se em vampira. Encontramos, neste momen-
to, uma diferença no sentido da transformação. Bella sabe que corre o risco de 
morrer definitivamente, mas agarra-se ao desejo de criar o novo, gerar um filho, 
não mais a necessidade de tornar-se uma imortal para viver ao lado de Edward. 

O parto dilacera o corpo de Bella e Edward lhe injeta seu veneno transforma-
dor, “O fogo ardeu mais quente e eu quis gritar… Enterrando-me nas chamas 
que agora abriam caminho a dentadas a partir do meu coração… Deixem-me 
morrer, deixem-me morrer”. Bella passa pela difícil fase da transformação em 
vampira, um sacrifício necessário para que pudesse dar a luz à Renesmee. Abrir 
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mão de sua condição humana talvez tenha um propósito ainda indecifrável, 
poderíamos pensar que ela tenha regredido à condição de identificação com o 
arquétipo onde o ego perde sua força para ser inundado pelo inconsciente, mas 
por outro lado vemos que o sacrifício fora necessário para que algo novo sur-
gisse, além da cisão anterior. Renesmee, como produto da tensão vivida diante 
da força arquetípica do vampiro e do lobo, além de trazer características seme-
lhantes a ambos, também é a imago de uma nova dinâmica de vida para Bella. 
Recorrendo à feminilidade básica relatada por JOHNSON ao falar de Psiquê, 
“Torna-se deusa, casa-se com Eros e dá à luz uma criança. Esta é a solução mais 
nobre possível ao mais crucial problema que a sociedade ocidental enfrenta.” 
(JOHNSON, 1987, pg. 50).

Bella, ao dar à luz Renesmee, sai do papel da filha que busca retornar ao paraíso 
perdido da simbiose materna, para tornar-se a própria mãe. Ao transformar-se 
em vampira, destitui Edward de toda a projeção dos conteúdos inconscientes, 
incorporando-os agora à sua condição de vida. É a transformação “vida-morte-
vida”, necessária ao desenvolvimento da psique rumo à própria individuação, 
num vir a ser que se molda através da transformação do antigo no novo, lem-
brando aqui as palavras de Jung sobre a relatividade do julgamento de juízo 
entre o bem e o mal. 

Ao acordar, Bella depara-se com as modificações à sua volta, agora ela consegue 
ver Edward como ele realmente é, seus sentidos mostram-se mais aguçados, 
sua intuição desenvolvida e os instintos alertas. E é assim que ela se vê neste 
momento, como uma rainha que após vivenciar o Crepúsculo, a Lua Nova e o 
Eclipse, encontra o Amanhecer em uma nova condição. A projeção nos nega a 
capacidade de escolha e o resgate do que antes era projetado possibilita a Bella 
olhar para Edward e conhecê-lo sem a aura da numinosidade de até então. 
Sabemos que nem sempre um conhecimento a respeito das características do 
outro e de si próprio cessa, de fato, e por inteiro, uma projeção. Alguns conteú-
dos ainda permanecem inconscientes e ligados ao portador de tais projeções. 

Bella vivencia um momento de harmonia vendo o crescimento de sua filha, 
que desenvolve rapidamente o dom de comunicar os sentimentos aos outros e 
mostra-se amável e madura com poucos meses de vida. Mas Renesmee é uma 
incógnita para todos e isso atrai a curiosidade dos ancestrais Volturi, ávidos por 
eliminar qualquer ameaça. Essa será a derradeira batalha pela qual Bella irá 
passar: vencer os Volturi na batalha pela preservação de Renesmee, exatamente 
como havia sonhado tempos atrás, um caminho já proposto pelo inconsciente. 
Os ancestrais não perdoam nenhuma forma de transgressão, e ao dar à luz, Bella 
cria um elemento perturbador à ordem estabelecida por eles. Talvez os Volturi, 
como força arquetípica do “dragão devorador” que impede o estabelecimento 
do novo, queiram subjugar novamente o ego, destituindo o elemento positivo 
originado na forma de uma criança; a força do Self, que traz no símbolo o 
sentido para o crescimento de Bella. Transformar-se em vampira pode ser visto 
como parte de seu processo, necessária à conscientização. Se por um lado, temos 
sua petrificação, sua imortalidade e toda a gama de idealizações que compõem 
sua vida de vampira, por outro, vemos que o sacrifício dera origem a este novo 
símbolo, que traz consigo um significado. Para que Bella possa compreender e 
integrar este significado, é preciso enfrentar as forças ancestrais.

E assim, o dia do confronto chega. “Eles vieram com pompa, com uma espécie 
de encanto”. A verdadeira identidade dos lobos é revelada, “Embora as criaturas 
se considerem lobisomens, elas não o são… A opção pela forma de lobo foi 
puramente fortuita…Podia ter sido urso, falcão ou pantera… Essas criaturas 

nada têm a ver com os Filhos da Lua…”, e os Volturi deparam-se com algo nunca 
antes imaginado: a união de supostos inimigos, e uma família de vampiros liga-
dos não pelo poder, mas por laços afetivos. A integração do novo, personificado 
pela criança, versus o mantenimento do antigo, não se mostra agora pautada em 
luta e destruição, mas sim no diálogo e ponderação, num possível acordo entre 
as partes. E Bella, através de seus novos poderes, parece agora ter condições de 
salvar a si mesma e a criança. Talvez uma maior capacidade do ego em proteger-
se contra a invasão do arquétipo que busca a supremacia da constância, da inér-
cia e da não transformação. Mas será capaz de assimilar a energia do símbolo 
proposto pela criança e atenuar as forças dos ancestrais?

A tentativa de resolução do conflito se dá no momento em que uma segunda 
criança, semelhante a Renesmee, é revelada. Descobre-se então que ela não é 
única em sua espécie e que assim, os Volturi podem saber o que esperar dela. 
Renesmee em poucos anos irá parar de crescer e permanecerá num corpo de 
criança eternamente. Esta revelação faz os Volturi desistirem do extermínio, 
assegurados de que estariam protegidos por mais tempo.

“Eles ficaram seriamente abalados; sua confiança foi abalada. Mas, sim, sei 
que um dia eles se recuperarão do golpe. E então…”. O que isso mostra sobre a 
solução encontrada por Bella para o conflito instalado? Jung diz:

[…] os grandes problemas da vida nunca são resolvidos de maneira definitiva 
e total. E mesmo que aparentemente o tenham sido, tal fato acarreta sempre 
uma perda. Parece-me que a significação e a finalidade de um problema não 
está em sua solução, mas no fato de trabalharmos incessantemente sobre 
ele. É somente isto que nos preservará da estupidificação e da petrificação. 
(JUNG, 1986, pg. 344)

Talvez a saída encontrada esbarre novamente na imaturidade para com a vida. 
A criança, proposta de algo novo que surge em sua vida, trazendo a possibilida-
de da transformação, ainda é fruto de angústia e medo. A imortalidade, o não 
enfrentamento das mudanças e o controle são ainda imperativos e por mais que 
tenha experienciado um contato maior consigo mesma e com a realidade, Bella 
ainda esbarra em ideais fantásticos, na promessa do amor eterno e do paraíso 
sem tensão ou conflito. A saída momentânea denota, portanto, a repetição de 
um padrão antigo pautado na negação da morte e da própria vida. 

Renesmee também não envelhecerá. Será esta a decisão final de Bella? Uma 
adolescente suicida, uma psique cindida com núcleo psicótico que se entrega à 
petrificação como vampira? Ou uma menina que para crescer, tal qual Perséfone, 
precisa descer ao fundo do Hades e mergulhar no mundo do inconsciente com 
todo seu perigo e esplendor? Fica então esta questão, que só pode ser com-
preendida com o devir, pois Renesmee, no presente, ainda cresce. Seu destino 
fatal, a profecia autorrealizadora de petrificar-se também no tempo, ainda está 
no futuro. Um futuro que, para Bella, é mascarado de eterna juventude, mas 
que pode trazer os Volturi de volta e assim abrir novamente o caminho para a 
elaboração e compreensão do sentido do símbolo. No presente, porém, seu ego 
encontra-se submisso ao inconsciente, mergulhado no paraíso idealizado. Uma 
deusa, tal qual se fez, para viver ao lado de seu Eros “vampirizado”.

Mitologia e arte se misturam nas mais diversas narrativas e a absoluta adesão a 
um determinado tema denota o quão fascinante é a força arquetípica que surge 
nas imagos de uma trama. Acompanhar o surgimento dos símbolos e dos desa-
fios enfrentados por Bella no encontro com o outro, no surgimento da paixão e 
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nas escolhas que determinaram sua vida e transformação, mostra um pouco do 
universo feminino adolescente permeado por valores contextuais como busca de 
beleza corporal, perfeição, amor ideal e imortalidade, assim como a dificuldade 
encontrada hoje, em mulheres de todas as idades, de sair da condição infantil 
do prazer absoluto, da idealização do mundo e de si mesmas para uma vida mais 
consciente e de maior responsabilidade pelas próprias escolhas. 

Desejos e escolhas são temas complexos, com os quais nos deparamos por toda 
a vida. O que nos leva a desejar algo ou escolher um determinado caminho? A 
resposta pode ser muito ampla, há que se voltar os olhos para a psique como 
campo energético composto por elementos pessoais e coletivos, arquétipos e 
complexos que constituem, de uma maneira ou outra, todo o movimento de 
nossa vida, na dialética entre o que está dentro de nós e o que está fora. Não 
existe uma resposta adequada e estanque, mas podemos pensar na questão dos 
valores que um ser humano traz consigo e que fazem parte de sua psique indi-
vidual e coletiva. Valores que moldam buscas e consequentemente, a escolha do 
caminho a ser seguido.

O vampiro representa o ideal de amor eterno, os valores de uma sociedade 
que tem medo da transformação, medo do envelhecer e da morte. O corpo é o 
primeiro contato que o ser humano tem com sua própria limitação, assim, num 
mundo onde se busca ultrapassar limites e vencê-los, ele torna-se o empecilho 
para a felicidade. Na adolescência, momento em que afloram todos os confli-
tos, a descoberta da sexualidade, as mudanças de uma forma infantil para uma 
adulta, fazem com que este corpo torne-se o alvo de uma luta incessante, ainda 
mais agravada em momentos de adaptação e separação, como vemos no caso 
de Bella. Assim, o vampiro, estático no tempo, que não precisa lidar com a estra-
nheza de seu corpo, é perfeito e poderoso, torna-se a imago de uma persona 
ideal que, ao mesmo tempo, é a própria sombra dotada de impulsos agressivos e 
destrutivos, tolhendo o vir a ser. Ambivalente em si mesmo, é príncipe e preda-
dor, assim como toda projeção de um ideal – busca o que não existe enquanto 
destrói a si-mesma.

A relação Anima/Animus, seja do ponto de vista positivo ou negativo, é sempre 
um encontro emocional, visceral, onde os afetos rebaixam o nível da relação 
às camadas mais profundas da psique e, por isso mesmo, pode nos arrebatar e 
fascinar com imediata adesão. Ainda mais quando o encontro é movido pelo 
ideal de um contexto feminino, perdido num mundo de valores patriarcais e 
influenciado pela aparência superficial do ser e do ter, ou seja, aquela busca, 
tão atual, do controle e do poder nas coisas em si mesmas. Um padrão social 
de beleza, status, poder e felicidade pertencente ao coletivo e que passa a fazer 
parte da subjetividade, facilmente caracterizará as escolhas de uma vida, como 
acontece na saga da personagem principal e também na vida de muitas mulhe-
res. Encontra-se, assim, um sentido superficial para a jornada que talvez um dia 
consiga ser novamente revista e elaborada, saindo da própria repetição; caso 
contrário, estará fadada à estupidificação e petrificação, conforme as próprias 
palavras de Jung, pois: “A vida do homem é uma tentativa aleatória. Ela só é um 
fenômeno monstruoso. Por causa de seus números e exuberância. É tão fugitiva, 
tão imperfeita, que a existência de seres e seu desenvolvimento parece um pro-
dígio.” (JUNG, 2005, pg. 20) 

De modo simbólico, a saga de Bella perpassa pela aventura de toda mulher no 
encontro com a própria feminilidade, tendo como base o contato com as for-
ças do inconsciente, os desígnios do Si-mesmo e o enfrentamento, sejam eles 
na figura de um vampiro, um lobo, um mago, uma deusa ou qualquer outra 

imagem. A busca pela individualidade requer um mergulho no âmago de nossa 
existência e que, através do relacionamento com o outro, nos brinda com a 
descoberta de nós mesmos. O futuro não há de ser estanque, mas sim um “vir 
a ser”, mesmo que num determinado momento a paralisação seja imperiosa e 
a repetição, necessária. Do devir, tudo podemos esperar e, enquanto vivemos, a 
tudo podemos transformar.

Hermes15 - 19

Notas

1. Este texto é parte da pesquisa de Monografia de Conclusão do Curso de Pós Graduação em Psicoterapia 

Corporal Junguiana da Universidade Paulista – UNIP, sob orientação da Dra. Irene Gaeta Arcuri.

Referências Bibliográficas

CAROTENUTO, A. Eros e pathos: amor e sofrimento. São Paulo: Ed. Paulus, 1994. (Coleção 
amor e psique) 
JONHSON, A.R. SHE: a chave do entendimento da psicologia feminina: uma interpretação 
baseada no mito de Eros e Psiquê, usando conceitos psicológicos junguianos. São Paulo: Ed. 
Mercuryo, 1987.
JUNG, C.G. Ab-Reação, Análise dos Sonhos, Transferência. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1987.
_________ A natureza da psique. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1986.
_________ Civilização em Transição. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1993.
_________ Memórias, Sonhos e Reflexões. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fonteira, 2005.
MEYER, S. Crepúsculo. Rio de Janeiro: Ed. Intrínseca, 2008.
________ Lua Nova. Rio de Janeiro: Ed. Intrínseca, 2008.
________ Eclipse. Rio de Janeiro: Ed. Intrínseca, 2008.
________ Amanhecer. Rio de Janeiro: Ed. Intrínseca, 2009.



A devoção ao Divino Pai Eterno existe desde 1840 e perdura até os dias 

atuais como expressão da religiosidade popular. As raízes da devoção 

encontram-se no inconsciente e sua permanência deve-se ao símbolo 

da quaternidade que ela expressa. A imagem da Santíssima Trindade 

coroando a Virgem Maria é encontrada há tempos em pinturas 

datadas da época do renascimento. Do ponto de vista psicológico, 

o símbolo da quaternidade permanece vivo e atuante nos devotos 

do Divino Pai Eterno, como expressão da totalidade da psique. 
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A devoção ao Divino Pai Eterno surgiu em meados do século XIX, por volta do ano 
de 1840, no interior do estado de Goiás, quando um agricultor, ao preparar a terra 
para o plantio, bateu com sua enxada em algo duro. Abaixou-se e recolheu um 
objeto que verificou tratar-se de um rústico medalhão de barro, com a imagem da 
Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. Constantino Xavier Maria, homem 
católico e piedoso, levou o medalhão para sua casa. Ele e sua esposa, Ana Rosa 
de Oliveira, colocaram-no num pequeno altar e ali se reuniam para rezar o terço 
nos finais de semana. Milagres começaram a surgir por intercessão do Divino Pai 
Eterno, como passou a ser chamada a imagem, reunindo ao redor vizinhos e pes-
soas amigas. Assim, a devoção ao Divino Pai Eterno espalhou-se pelas redondezas. 
Por volta de 1848, fora construída a primeira capela, coberta com folhas de buriti.

Mais tarde, Constantino pediu a um artista de Pirenópolis, Veiga Valle, que 
reproduzisse a imagem do medalhão, que foi talhada em madeira. Ela foi levada 
para uma capela maior às margens do Córrego de Barro Preto, num terreno 
doado por Constantino. Esse lugar dista uns vinte e dois quilômetros do antigo 
município de Campinha das Flores, atual bairro Campinas, onde se originou a 
cidade de Goiânia. Uma terceira capela foi erguida em 1876. Já o primeiro San-
tuário do Divino Pai Eterno foi inaugurado em 1912. Este primeiro Santuário 
passou a ser mais conhecido como Santuário Velho, e é a Paróquia Matriz de 
Trindade. Por ocasião do centenário da Romaria de Trindade, em 1943 foi lança-
da a pedra fundamental do atual Santuário novo. Mas somente em 1957, com 
a criação e instalação da Arquidiocese de Goiânia, foi apresentado um projeto 
para a construção do Santuário. A partir de 1974, já era possível a realização da 
novena e festa do Divino Pai Eterno no Santuário novo.

Atualmente a imagem encontra-se no altar da igreja matriz (Santuário Velho) da 
cidade de Trindade, no estado de Goiás, e continua sendo um local de romaria e 
peregrinação dos fiéis católicos. Em 4 de abril de 2006, o Papa Bento XVI con-
cedeu o título de Basílica Menor ao Santuário e, em 18 de novembro de 2006, 
se deu a instalação da Sacrossanta Basílica. Ela é a única Basílica no Mundo 
dedicada ao Divino Pai Eterno.

A grande festa do Divino Pai Eterno ocorre no primeiro domingo do mês de julho 
de cada ano. A cidade de Trindade fica lotada durante nove dias, período em que 
ocorre a novena. Fato marcante da festa é o desfile de carros de bois enfeitados 
com faixas louvando o Pai Eterno com o nome das fazendas, sítios e chácaras ali 
representadas. O caráter rural da devoção continua presente desde os tempos 
de Constantino até os dias atuais, guardando a característica de ser uma festa 
do povo simples que tem uma ligação estreita com a terra, com a agricultura e 
criação de animais.

O símbolo continua tão atuante e vivo hoje quanto no momento em que Cons-
tantino achou o medalhão, e tomado por um sentimento de religiosidade, o con-
sagrou como a representação do sagrado, pois reconheceu nele a presença do 
eterno e do divino. E como disse Jung (1991): “Enquanto um símbolo for vivo, é 
a melhor expressão de alguma coisa. E só é vivo enquanto cheio de significado.” 
(JUNG, 1991, p.444). E continua (Jung), no mesmo parágrafo:

“O símbolo, no entanto, pressupõe sempre que a expressão escolhida seja a 
melhor designação ou fórmula possível de um fato relativamente desconhe-
cido, mas cuja existência é conhecida ou postulada.” (JUNG, 1991, p.444)

A imagem da Santíssima Trindade e da Virgem Maria coroada tocou as profun-
dezas da alma de Constantino, ativando imagens arquetípicas e fazendo, assim, 

Medalhão em argila do Divino Pai Eterno.
<http://studentiroma.blog.arautos.org/tag/divino-pai-eterno/>
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com que a experiência o levasse ao terreno do sagrado. E quando a experiência 
psicológica tem tal intensidade é um evento numinoso. É o reconhecimento do 
homem comum, não tendo origem no intelecto, pois se trata de uma projeção da 
psique objetiva que encontra ressonância na humanidade. Sendo a numinosida-
de uma característica do arquétipo, a experiência provoca êxtase, encantamento 
e terror. Transcende o conhecido, e ao entrar em contato com a consciência a 
surpreende, causando esse assombro. 

Constantino, homem que professava a fé católica, crente e temente a Deus, 
viu no medalhão não só uma imagem, mas a presença de um símbolo, embora 
fosse lavrador e não um estudioso da religião. Assim sendo, como homem de fé, 
recolheu o presente divino ofertado pela mãe terra e o reverenciou como tal. 
Para Jung (1983),

A religião é uma terapêutica “revelada por Deus”. Suas idéias provêm de um 
conhecimento pré-consciente, que se expressa, sempre e por toda a parte atra-
vés dos símbolos. Embora nossa inteligência não as apreenda, elas estão em 
ação porque nosso inconsciente as reconhece como expressão de fatos psíqui-
cos de caráter universal. Por isso basta a fé, quando existe.”(JUNG, 1983, p.88)

A religião, como expressão da alma, tem caráter universal e fez com que a devo-
ção ao Divino Pai Eterno extrapolasse as fronteiras do tempo e do espaço. Embo-
ra tenha se originado no interior do estado de Goiás, no coração do Brasil, difun-
diu-se para outros estados e atravessou dois séculos. Jung (1983) explica que:

Religião é – como diz o vocábulo latino religere – uma acurada e cons-
cienciosa observação daquilo que Rudolf Otto, acertadamente chamou de 
“numinoso”, isto é, uma existência ou efeito dinâmico não causado por um 
ato arbitrário. Pelo contrário, o efeito se apodera e domina o sujeito humano, 
mais sua vítima do que seu criador. (JUNG, 1983, p.9,) 

A RELIGIOSIDADE E A SANTÍSSIMA TRINDADE 
A Santíssima Trindade é um dogma da igreja católica, um mistério de fé. São 
três Pessoas em um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Por mistério entende-se 
uma verdade revelada por Deus que não pode ser conhecida pela razão humana, 
nem em conteúdo ou em existência, mesmo depois de ter sido revelada. Neste 
sentido, expressaria o limite da razão humana.

Para o teólogo Leonardo Boff (2009), a compreensão mais originária e correta 
de mistério vem da Igreja Antiga, em que mistério significava um desígnio de 
Deus revelado a pessoas privilegiadas como os místicos, as pessoas santas, os 
profetas e os apóstolos, e comunicado a todos por seu intermédio. Não signifi-
caria o limite da razão, mas o ilimitado da razão. Boff (2009) postula ainda que 
a Santíssima Trindade revelou-se na vida das pessoas, nas religiões, na história 
e depois pela vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, pela manifestação do 
Espírito Santo nas comunidades da primitiva Igreja e no processo histórico até 
os dias de hoje. Diz ele:

Mesmo que os homens e as mulheres nada soubessem da Santíssima 
Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitavam desde sempre a vida das 
pessoas. Sempre que as pessoas seguiam os apelos de sua consciência, sempre 
que obedeciam mais a luz que as ilusões da carne, sempre que realizavam a 
justiça e o amor nos relacionamentos humanos, a Santíssima Trindade estava 
presente. (BOFF, 2009, p.42).

Ícone da Santíssima Trindade.
Andrei Rublev
<http://ortodoxiaplena.blogspot.com/2010/05/icone-da-
santissima-trindade-de-andrei.html> Acesso em 12.out.2010.
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Para Boff (2009), a revelação com clareza da Santíssima Trindade veio através de 
Cristo e das manifestações do Espírito Santo que estão no Novo Testamento. No 
Antigo Testamento, nas religiões antigas e nos textos sapienciais havia alguns 
indícios trinitários. Com a vinda de Jesus, irrompeu a consciência de que Deus é 
Pai que envia o Filho na força do Espírito Santo. 

Dentro dos pressupostos da psicologia analítica, o dogma sobrevive porque 
é uma realidade psicológica. É de origem irracional. As proposições religiosas 
nunca são racionais, pois fazem parte do mundo arquetípico do qual a inteli-
gência comum não tem consciência. Uma teoria científica pode ser substituída 
por outra, descoberta mais recentemente, mas um dogma perdura por milênios. 
Segundo Jung (2000a),

O dogma substitui o inconsciente coletivo, na medida em que o formula de 
modo abrangente. (...) Quase toda a vida do inconsciente coletivo foi cana-
lizada para as idéias dogmáticas de natureza arquetípica, fluindo como uma 
torrente controlada no simbolismo do credo e do ritual. Ela manifesta-se na 
interioridade da alma do católico. O inconsciente coletivo, tal como hoje 
o conhecemos, nunca foi assunto de psicologia, pois antes da Igreja cristã 
existiam os antigos mistérios, cuja origem remonta às brumas do neolítico. 
A humanidade sempre teve em abundância imagens poderosas que a pro-
tegiam magicamente contra as coisas abissais da alma, assustadoramente 
vivas. As figuras do inconsciente sempre foram expressas através de imagens 
protetoras, e curativas, e assim expelidas da psique para o espaço cósmico. 
(JUNG, 2000a, p.23)

A idéia da trindade divina não é exclusiva do cristianismo. As mais antigas 
religiões já possuíam em seu panteão tríades divinas, o que demonstra que a 
organização em tríades é um arquétipo que aparece na história das religiões e 
que pode ter inspirado a ideia da trindade cristã. Nas tríades havia relações de 
parentescos entre os deuses, não sendo necessariamente três pessoas divinas 
independentes. Na antiga Mesopotâmia já aparece a tríade: Anu, pai do Deus, 
Ea filho de Anu e feito à sua imagem e semelhança, e Enlil, Deus do ar, essen-
cialmente espírito. No Egito, a trindade surge com uma espécie de unidade de 
essência (homoousia) entre o Deus Pai e o Deus Filho, representado pelo rei. O 
terceiro elemento da trindade é Ka-mutef, a força procriadora do deus.

O pensamento grego e a escola matemática e filosófica de Pitágoras também 
influenciaram as ideias pré-cristãs na formação da trindade. Jung (1983) discor-
re com profundidade sobre as influências filosóficas, principalmente, as platôni-
cas, no livro Interpretação psicológica do dogma da trindade. Jung (1983) inclui 
também na discussão da doutrina trinitária a influência de uma ordem social de 
tipo patriarcal, que é anterior ao cristianismo.

Ainda na antiguidade, a patrística começa a desenvolver a ideia da Trindade, 
com Tertuliano, no século III, quando o termo aparece pela primeira vez. Seu 
discípulo Orígenes reflete sobre a Trindade. No século XV, um ícone de Rublev 
mostra a Trindade na forma de três anjos sentados ao redor de uma mesa sobre 
a qual está um cálice. Eles são iguais entre si, mas distintos um do outro. Olham-
se com profundo respeito e amor. O cálice entre eles pode ser um indício da 
presença do feminino na Trindade. 

A santidade da Trindade vem de um valor supremo, revelado pela força que 
emana do arquétipo. A força do arquétipo exerce um fascínio sobre o homem, 
que o faz percebê-lo como algo sobrenatural ou divino.

A Coroação da Virgem.
Michel Sittow
<http://o-povo.blogspot.com/2008/08/22-de-agosto-coroao-
de-nossa-senhora.html> Acesso em 12.out.2010.
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O Pai é a causa primeira, o criador e pode ser considerado o uno, do qual deriva 
o outro, o Filho. O mundo do pai constitui um todo único, uma unidade que não 
é perturbada pela crítica. Este também é o mundo do homem em seu estágio 
infantil. Quando surge a dúvida a unidade original é quebrada, donde se conclui 
que a criação é imperfeita e o Criador, com sua bondade e poder, não pode 
constituir o único princípio da origem e criação do mundo.

Com a quebra da unidade, surge o mundo do Filho. Como realidade psicológica, 
posto o Pai, surge naturalmente o Filho. E o Espírito Santo? O Espírito Santo na 
Trindade representa a Vida, o sopro vital, “a relação amorosa, e ao mesmo tempo 
como terceira pessoa divina com significação de ‘terceiro elemento’ e ponto 
culminante do processo intratrinitário (...)” (JUNG, 1983, p.47)

Há uma representação do Espírito Santo interessante, citada por Boff (2009), em 
que ele é uma figura feminina, numa pintura de uma pequena igreja da Baviera 
(Urschalling bei Prien). O gnosticismo dos primeiros tempos do cristianismo 
interpretava o Espírito Santo como mãe que eles denominavam de Sophia-
Sapientia. O caráter feminino do Espírito Santo ainda perdura na representação 
que se faz dele como pomba. A pomba lembra também que o espírito pertence 
ao ar, por isso é representado por um animal alado. Mas o Espírito Santo não é 
somente uma vida comum entre o Pai e o Filho, ele é também o Paráclito (do 
grego parakletos – significa o mediador, o defensor, o consolador) que o Filho 
deixou como herança aos homens, concedendo-lhe filiação divina. Do ponto de 
vista psicológico, pode-se dizer com Jung (1983):
 

A história do dogma trinitário representa, portanto, a manifestação grada-
tiva de um arquétipo, que organizou as representações antropomórficas de 
Pai, Filho, Vida, Pessoas distintas, numa figura arquetípica numinosa, ou seja, 
a Santíssima Trindade. (JUNG, 1983, p.39)

A VIRGEM MARIA E O DIVINO PAI ETERNO
Existe na imagem do Divino Pai Eterno, além da Santíssima Trindade, a imagem 
da Virgem Maria coroada, simbolizando a Rainha do Céu e da Terra. A presença 
de Maria junto da santíssima Trindade também é encontrada numa pintura de 
Michel Sittow, pintor nascido em Reval, hoje Tallinn, Estônia, que se encontra 
atualmente no Louvre. O quadro, datado de 1496-1504, é um óleo sobre tela de 
24 x 18cm, e intitula-se Coroação da Virgem. Nele, vê-se a imagem da Virgem 
ajoelhada em frente ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo (na forma de 
pomba) sendo coroada por dois anjos suspensos no ar. Três anjos posicionados 
atrás de Maria seguram seu manto. O quadro sugere certo movimento, aquele 
que antecede a coroação, pois a coroa ainda não está sobre a cabeça de Maria, 
mas sendo colocada. 

Uma figura semelhante encontra-se numa pintura que está no Breviário de Isa-
bel, (1451-1504), rainha de Castela, apelidada A Católica. Essa pintura também 
mostra a Santíssima Trindade coroando Maria: Deus Pai e Deus Filho têm um 
cetro na mão e sustentam a coroa sobre a cabeça da Virgem. O Espírito Santo na 
forma de pomba paira no alto. O Breviário teria sido um presente que o embai-
xador espanhol Francisco de Rojas ofereceu à rainha. 

Jung (2009) reproduz uma figura que consta do Rosarium Philosophorum (1550), 
um conjunto de lâminas de um autor anônimo, que mostra a “quaternidade alquí-
mica: o três e o um (corpo e princípio feminino).” (JUNG, 2009, p.445). Na figura 
aparecem o Pai e o Filho coroando Maria e, sobre eles, no alto, o Espírito Santo. 

A Coroação da Virgem.
Rosarium Philosophorum - Prancha 19
<http://www.levity.com/alchemy/rosar19.html>
Acesso em 12.out.2010.
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A imagem da Virgem Maria junto da Santíssima Trindade, como aparece na ima-
gem da devoção do Divino Pai Eterno, pode ser considerada o quarto componen-
te, que incorporado à tríade formaria uma quaternidade, símbolo da totalidade 
da psique. E de acordo com Jung (1983), “a quaternidade é um arquétipo que 
se encontra por toda a parte e em todos os tempos” (JUNG, 1983, p.55,) Assim 
temos: os quatro pontos cardeais para nos orientar no espaço, quatro funções 
psíquicas para nos orientar psicologicamente, quatro elementos primitivos, os 
quatro ventos, os quatro rios que saem do Paraíso, os quatro evangelistas, sendo 
três deles representados na forma animal e um na forma de um anjo. “O ideal 
de perfeição é o redondo, o círculo, mas sua divisão natural e mínima é a qua-
ternidade”. (idem)

A assunção corporal de Maria ao céu foi proclamada dogma em novembro de 
1950, pela Constituição Apostólica Munificentissimus Deus do papa Pio XII. Na 
Encíclica Ad Caeli Reginam, de novembro de 1954, Pio XII estabelece um dia a ser 
celebrado todos os anos em honra de Maria, na qualidade de Rainha do Céu e 
da Terra. Neste sentido, a presença de Maria na tríade originando um quatérnio 
foi sendo introduzida aos poucos, mediante essas representações da coroação 
de Maria pela Santíssima Trindade. Era algo que estava presente no inconsciente 
da humanidade e vinha sendo projetado em pinturas e gravuras, e reconhecido 
por todo o tipo de pessoas e nacionalidades. A respeito da Assunção de Maria, 
assim se refere Jung (2000b): 

A “declaratio solemnis” (definição solene) da Assumptio Maria (da  Assunção 
de Maria) que presenciamos em nossos dias é  bem um exemplo do progresso 
secular experimentado pela evolução dos símbolos. O que impeliu este acon-
tecimento não proveio das  autoridades da Igreja que deram fartas provas de 
sua hesitação, através da espera de vários séculos, mas sim do fiel católico 
que insistiu repetidamente, e de forma crescente, nesta evolução: no fundo, 
trata-se do impulso profundo do arquétipo que procura tornar-se realidade. 
(JUNG, 2000b, p.80) 

O dogma da Assunção de Maria significa que sua alma foi introduzida no céu 
juntamente com o corpo. A matéria sendo o oposto do espírito e é levada para 
o reino da metafísica. Maria, coroada como Rainha do céu, junto da Trindade, 
como aparece na imagem do Divino Pai Eterno, aponta para a representação 
da criação, da presença da humanidade, da matéria, pois Maria foi envolvida 
no drama da Trindade, como instrumento do nascimento divino, ao dar à luz 

A Coroação da Virgem - detalhe.
Breviário de Isabel, a Católica 
<http://www.moleiro.com/miniatura.v.php?p=865/pt>
Acesso em 12.out.2010.
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ao Filho de Deus, por obra da graça do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou 
como a força procriadora, energia vital, sopro da vida sobre a Virgem Maria 
gerando Jesus, o Cristo, tornando-a Mater Dei. Maria ao lado da Trindade Divina 
traz ainda a ideia da presença da humanidade não somente como sofredora, 
mas também como participante da divindade. É a terra espiritualizada, o corpo 
sacralizado sem a mancha do pecado e sem o peso de ser sua fonte.

Pode-se pensar também na inclusão do feminino com sua presença na tríade, 
pois a Trindade revelava uma ordem social patriarcal. Maria como representante 
do feminino acaba com a unilateralidade do masculino fazendo a complemen-
tação necessária para se ter o equilíbrio. 

Porém, o que chama a atenção é a insistência com que o quarto elemento 
impõe-se ao longo do tempo para fazer parte da Trindade, formando uma qua-
ternidade. A força do arquétipo revela-se nessa tentativa insistente para dar 
forma ou mostrar uma imagem que represente a totalidade da psique. Como 
nos diz Jung (1995):

Outro símbolo principal é o da Trindade. Seu caráter é exclusivamente 
masculino. O inconsciente, no entanto, o transforma em quaternidade, que 
é ao mesmo tempo, uma unidade, da mesma forma que as três pessoas da 
Trindade, são um só e o mesmo Deus. Os antigos filósofos da natureza repre-
sentavam a Trindade – enquanto imaginata in natura (imaginada através 
da natureza) como os três asomata, spiritus ou volatilia, ou seja, água, ar e 
fogo. A quarta parte integrante era o somaton, a terra ou o corpo. Eles sim-
bolizavam esta última por meio da Virgem. Dessa maneira, acrescentaram o 
elemento feminino à sua Trindade física, criando, assim a quaternidade ou o 
círculo quadrado, cujo símbolo era o Rebis hermafrodita, o filius sapientiae (o 
filho da sabedoria.). Não há dúvida de que o quarto elemento dos filósofos 
medievais se referia à terra e à mulher. (JUNG, 1995, p.68.) 

Na história da devoção do Divino Pai Eterno da cidade de Trindade, a Mãe Terra 
ofertou o medalhão para Constantino. O medalhão, sendo de barro, é filho da 
Mãe Terra, pois é feito da mesma substância que ela, como que a confirmar a 
presença da matéria. E esta Mãe que dá ao agricultor a semente, a plantação, o 
alimento para seu corpo, dá também alimento para sua alma. E é por meio da 
matéria, do trabalho do homem com a enxada, do solo sendo preparado para o 
plantio, que o medalhão é encontrado. A quaternidade é formada não apenas 
simbolicamente pela presença da Virgem Maria estampada no medalhão, mas 
também concretamente pela presença da terra na sua história, como matéria 
reveladora do divino.

O devoto fiel reconhece na imagem do Divino Pai Eterno algo indefinível que 
toca sua alma e que não teria explicação em termos racionais ou lógicos, mas 
que, como um símbolo, reverbera em cada um que para lá se dirige, movido pela 
fé, seu inesgotável sentido.
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Quando lidamos com o conteúdo pessoal em análise o trabalho de 

atribuição de significado deve sempre recair sobre o paciente. O 

analista não tem muita licença para interferir. Porém, quando lidamos 

com o conteúdo coletivo, estamos lidando com um assunto onde toda 

a humanidade foi, é e será participante das dores, paixões, tristezas 

e alegrias presentes ali nos símbolos expressados pelo inconsciente. 

Surge a amplificação, como ferramenta extremamente útil e prática 

na tentativa de se interpretar o que há nestas mensagens e bem como 

tais interpretações podem ser de grande auxílio na vida do paciente.
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Na prática da psicoterapia de orientação analítica, é comum a utilização de 
trabalhos com sonhos, imaginação ativa, sandplay, danças e outras técnicas que 
visam à expressão do inconsciente. Busca-se a amplificação dos conteúdos, que 
serão interpretados pelo analista e devolvidos ao paciente.

Mas, qual a utilidade deste trabalho para o paciente? Não estaria o analista ape-
nas expressando de forma soberba talvez seu conhecimento intelectual e cultu-
ral, se utilizando de referências mitológicas, poéticas e artísticas para dar forma 
ao seu pensamento? Não seria mais pertinente pedirmos a associação livre do 
paciente frente tal material? Mediante estas questões, devemos primeiro enten-
der a diferenciação entre a associação livre de Freud e a amplificação de Jung.

Diferenciação entre associação livre e amplificação:

Conhecemos o que é livre associação. Este método, até onde vai a minha 
experiência, mostrou ser bastante duvidoso. Por meio dele a pessoa se abre a 
qualquer número e tipos de lembranças que lhe vier à cabeça, o que se acre-
dita que conduzirá aos complexos. Não me interesso por saber os complexos 
de meus pacientes. Quero saber o que os sonhos têm a dizer sobre os com-
plexos e não quais são eles... Logicamente devo mencionar aqui o mérito de 
Freud, que nos despertou para toda a problemática dos sonhos, habilitando-
nos a penetrar nesse mundo de imagens. Sabemos que sua idéia era que os 
sonhos representavam a distorção de um desejo oculto, não satisfeito, por 
discordar do consciente. Devido a essa censura, ele surge distorcido para que 
a consciência não o reconheça, podendo assim, ao mesmo tempo, mostrar-
se e viver. Freud nos diz: ´Vamos corrigir por completo essa distorção; seja 
natural, abandone suas tendências deformadoras, deixe as associações cor-
rerem livremente, e aí chegaremos aos fatos naturais`. Meu ponto de vista é 
totalmente diverso. Freud está procurando os complexos, eu não. Aí está a 
diferença central. Procuro saber o que o inconsciente está fazendo com os 
complexos, porque isso me interessa muito mais do que o fato de as pessoas 
terem complexos. Todos nós os temos; trata-se de um fato muito corriqueiro 
e desprovido de interesse. É apenas de interesse saber o que as pessoas fazem 
dos  complexos; aí está o que realmente interessa, a questão prática central. 
Freud aplica um princípio totalmente diferente e oposto, que em lógica é 
chamado reductio ad primam figuram (redução à primeira figura). Isto é 
um tipo de silogismo, uma sequência complicada de  conclusões lógicas, 
cuja característica é começar de um juízo perfeitamente sensato, racional, e, 
através de observações e insinuações sub-reptícias, ir mudando a natureza 
da primeira assertiva sensata, até atingir a distorção completa, o aspecto 
insensato. (JUNG, 2004, par.171, 175)

Recordo-me de uma propaganda que mostrava de forma irônica a maneira 
como o pensamento freudiano se desenvolvia em análise. Na propaganda, o 
psicanalista abre a porta olha para o paciente e lhe diz: “A culpa é da sua mãe!” 
Em seguida, bate a porta na cara do coitado do paciente. Se formos pensar a 
maneira do raciocínio freudiano, vamos sempre buscar a existência dos comple-
xos na associação livre, e somente isso. A culpa é da minha mãe, E agora? O que 
eu faço com esta informação? 

Esta propaganda evidentemente trata de forma lúdica o pensamento que Freud 
tem da psique. Na psicanálise freudiana temos uma linha fixa, um silogismo. 
Segue um exemplo de silogismo.

O amor é cego. Deus é amor. Logo, Stevie Wonder é Deus.
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Este é um exemplo do que vem a ser um silogismo, uma linha lógica e desastro-
sa. Ou seja, para Freud não importa o conteúdo presente no sonho, ou na fala do 
paciente, ele sempre vai nos remeter, no final de tudo, à nomeação dos comple-
xos (o Édipo é hors concours) e o desejo reprimido. Mediante estas informações, 
citarei o caso e um sonho de uma paciente que atendo, para deixar mais clara 
a diferença entre associação livre e amplificação. Retomarei este sonho e a sua 
amplificação mais adiante. Paciente A., 35 anos viúva, não trabalha desde que 
seu marido morreu, há sete anos, vive da pensão do falecido marido, depressi-
va, sem filhos. Dinâmica arquetípica de uma puella. No sonho, ela dança com 
o falecido marido, os dois entram em coreografias bem eróticas, ambos ficam 
com suas partes íntimas à mostra e atritando, sem penetração. No fim, o marido 
ejacula diretamente no chão. Imediatamente, uma menininha entra no salão e 
aponta para a poça de esperma no solo. Vamos falar sobre o conceito de ampli-
ficação. Jung comenta o seguinte a respeito do conceito de amplificação:

Há uma máxima do Talmude que diz que o sonho é sua própria interpreta-
ção. Ele é a totalidade de si próprio. E se julgarmos que há alguma coisa por 
trás ou que algo foi escondido, não há dúvida de que  não o entendemos. 
Portanto, antes de mais nada, quando os senhores abordarem um sonho, 
pensem: ´Não entendo uma palavra do que está aqui`. Recebo muito bem 
essa sensação de incompetência, pois então sei que será preciso um bom 
trabalho em minha tentativa de entender o sonho. O que faço é o seguinte: 
Adoto o método do filólogo que está bem longe de ser livre-associação, 
aplicando um princípio lógico – a amplificação, que consiste simplesmente 
em estabelecer paralelos. Por exemplo, no caso de uma palavra muito rara, 
com a qual nunca antes nos defrontamos, tenta-se encontrar passagens de 
textos paralelos, se possível, aplicações paralelas, onde a palavra ocorra. Aí 
tentamos colocar a fórmula que adquirimos através dos conhecimentos de 
outros textos frente à passagem que nos trouxe dúvida. Se ela se tiver, então, 
tornado legível, poderemos dizer: ´Agora é fácil compreendê-la.` Foi assim 
que aprendemos a ler hieróglifos e inscrições cuneiformes, e dessa mesma 
forma poderemos ler os sonhos. (JUNG, 2004, par.172, 173)

Como se pode ver, a amplificação é uma técnica em busca de se decifrar uma 
linguagem oculta ou obscura. A associação livre freudiana acaba por ser uma 
técnica que visa atestar uma verdade teórica. Na livre-associação psicanalítica, 
já sabemos previamente o que iremos encontrar expresso nos conteúdos da 
psique. Na amplificação, buscamos uma mensagem e ou conteúdo expresso na 
linguagem simbólica dos sonhos, no discurso do paciente e na sua dinâmica de 
funcionamento, conteúdo este o qual não sabemos do que se trata previamente. 
Com a amplificação se obtém uma utilidade prática e não apenas nominal do 
conteúdo que foi amplificado. Pois buscamos a dinâmica do complexo diante do 
inconsciente e não apenas nomeá-lo ao sujeito. Vamos, agora, procurar entender 
a serventia e a ajuda que a amplificação traz à psique do paciente.

SERVENTIA E AJUDA DA AMPLIFICAÇÃO AO PACIENTE
Na perspectiva junguiana, compreendemos que a psique se expressa através de 
uma linguagem oculta, a linguagem simbólica. A incerteza inicial do significado 
e a certeza da natureza arquetípica são referências à que o analista deve sem-
pre se ater no trabalho com a amplificação. Jung comenta o seguinte sobre o 
fundamento da psique e a necessidade de conhecimento do analista a respeito 
de mitologias:

Devemos admitir porém que os conteúdos arquetípicos do inconsciente cole-
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tivo assumem muitas vezes uma forma grotesca e horripilante em sonhos e 
fantasias. Até mesmo a consciência mais racional não é imune aos sonhos e 
fantasias. Até mesmo a consciência mais racional não é imune aos sonhos 
de angústia que podem perturbá-la profundamente, ou às representações 
obsessivas e angustiantes. A elucidação psicológica dessas imagens que não 
podem ser ignoradas ou caladas conduz logicamente às profundezas da 
fenomenologia histórico-religiosa. A história das religiões em seu sentido 
mais amplo (incluindo mitologia, folclore e psicologia primitiva) representa 
o depósito do tesouro das formas arquetípica; o médico colhe nesse domínio 
paralelos auxiliares e material comparativo eloqüente destinado a tranquili-
zar e esclarecer a consciência gravemente perturbada em sua orientação. É 
indispensável, no entanto dar às fantasias emergentes, estranhas à consci-
ência e aparentemente ameaçadoras em relação a ela, um contexto que as 
aproxime da compreensão. Como a experiência mostra, isto ocorre favoravel-
mente através do material mitológico comparativo. (JUNG, 1994, par.38)

Quando estamos lidando com um símbolo estamos lidando com um conteúdo 
imagético que por ser de natureza ancestral, carrega consigo uma série de sig-
nificados. Daí a importância da amplificação. Duas pessoas podem ter o mesmo 
sonho. Porém, o significado pode ser distinto, são sujeitos distintos. Obviamente, 
o conteúdo da psique pessoal exige que o profissional trate de uma maneira dife-
rente, não tendo tanta licença  e ou necessidade de suas interpretações. Muitas 
vezes o sujeito pode sonhar com o mesmo símbolo em sonhos diferentes e ainda 
assim o significado ser outro naquele momento da vida daquele indivíduo. O 
arquétipo é um elemento obscuro, precisa ser clarificado para que, mediante a 
compreensão desta mensagem, a consciência possa se aquietar e continuar a  ter 
perseverança e discernimento de suas ações em sua jornada. Compreendemos, 
então, que os mitos se tornam ferramenta de trabalho do terapeuta. Neste outro 
texto, Jung fala sobre o fundamento da psique:

A psicologia moderna tem a vantagem de ter conhecido uma área de fenôme-
nos psíquicos que sem dúvida representa a matriz de toda mitologia: sonhos 
visões, fantasias e ilusões. Aqui ela não só encontra freqüentes analogias com 
temas míticos, mas também tem a oportunidade ímpar de observar ao vivo 
e analisar a origem e o funcionamento de tais conteúdos. No sonho de fato 
podemos demonstrar a mesma ambiguidade e multiplicidade aparentemen-
te  ilimitada das figuras. Por outro lado estamos em condições  de verificar 
certas leis ou pelo menos regras, que tornam a interpretação um pouco mais 
segura. Sabemos, por exemplo, que os sonhos compensam o estado cons-
ciente, isto é, completam o que nele falta. Este conhecimento, importante 
para a interpretação dos sonhos, também vale para o mito. Da pesquisa dos 
produtos do inconsciente resultam ainda alusões claras e estruturas arquetí-
picas que coincidem com os temas míticos, e entre elas determinados tipos 
que merecem o nome de dominantes: trata-se de arquétipos como anima, 
animus, ancião, bruxa, sombra, mãe-terra, etc. e as dominantes de ordem 
do si - mesmo, do círculo e da quaternidade, respectivamente das quatro 
´funções` ou dos aspectos do si - mesmo ou do consciente. Percebe-se sem 
dificuldades que o conhecimento destes tipos facilita muito a interpretação 
dos mitos e ao mesmo tempo a coloca no chão a que pertence, isto é, na base 
da psique. (JUNG, 1995 par.611)

A base de todo funcionamento da psique se dá através do funcionamento dos 
temas mitológicos, que tem como matriz o inconsciente. Quando observamos 
e compreendemos tais questões, facilitamos o entendimento do paciente sobre 
quem ele é em sua totalidade. Tanto na interpretação da dinâmica arquetípica 

 Hermes15 - 33

como na interpretação dos sonhos o terapeuta também conta com regras defi-
nidas que o auxiliam bastante em seu árduo trabalho. Ao saber da dinâmica 
arquetípica, fica mais fácil de entender qual a dinâmica compensatória do 
inconsciente. Muitas vezes, o paciente pode se sentir perdido. Desta forma, o 
pensar e o interpretar do terapeuta podem atuar como uma grande ajuda para 
o paciente. Neste texto, Jung fala sobre a importância do pensar do analista:

Quando um analista tem que lidar com um arquétipo, é bom que comece a 
pensar. Ao tratar do inconsciente pessoal não se tem o direito de pensar, nem 
de somar nada às experiências do paciente. É possível adicionar qualquer 
coisa à personalidade de alguém. Você é uma personalidade definida. E o 
outro também  tem  vida e estrutura mental próprias, e por isso mesmo ele 
é uma pessoa. Mas quando não se trata mais de sua pessoa, quando eu tam-
bém sou ele, a estrutura básica de sua mente é fundamentalmente a mesma, 
aí eu posso começar a pensar e fazer associações em seu lugar. É possível 
até fornecer-lhe o contexto apropriado, pois o paciente está completamente 
solto e sem orientação, não sabe de onde vem o lagarto caranguejo, nem 
qual o seu significado; mas conheço essas coisas e posso dar lhe o material. 
(JUNG, 2004, par.190)

Retomemos o sonho de minha paciente exposto acima, temos uma conotação 
sexual e erótica num primeiro momento, um freudiano se daria por satisfeito. 
Uma viúva, deprimida, realiza seus desejos através dos sonhos. O que mudará 
para a paciente, saber desta informação? Isto é, talvez ela já saiba. Falar para ela 
que era o animus dançando com a consciência e a menininha era o arquétipo da 
criança divina, também daria na mesma. Então o mito se fez muito importante 
para a compreensão da mensagem deste sonho. Pelo fato de eu conhecer a 
dinâmica de minha paciente, muito associada com a de uma puella, logo posso 
inferir hipoteticamente que o inconsciente irá propor, em algum momento, nos 
sonhos, algo relacionado a ela amadurecer e se tornar adulta de fato. A dança 
e o parceiro de dança dela estão ligados ao mito de Dioniso. Dioniso é uma 
imagem arquetípica de puer, logo ele só pode estar lá representando a imatu-
ridade e a inconsequência da sonhadora. Não! Eu sabia que não era isso, pois o 
inconsciente já havia mostrado tal mensagem em sonhos anteriores. O sêmen, 
a semente caiu no solo. Dioniso também é o deus da agricultura. Ser agricultor 
exige responsabilidade e trabalho, justamente o que faltava para esta moça. 
Ela já sabia de sua tendência dionisíaca de ser, mas não sabia que Dioniso era 
também o deus da agricultura, tampouco eu imaginava que a psique iria utilizar 
o mito de Dioniso para comunicar algo relacionado a ser adulto ou responsá-
vel. Eu lhe contei estas coisas, e a interpretação do mito. No mesmo dia ela se 
encontrou com seu amigo, para tratar de outro assunto. Ele disse a ela que esta-
ria abrindo um novo negócio e precisaria de alguém que tivesse a experiência 
específica (o tipo de experiência que ela tem) de trabalho. Ela ficou muito feliz 
e pensando que horas antes estivera falando sobre isso na sessão, se lembrou 
daquele momento da interpretação do mito de Dioniso como sendo o deus da 
agricultura e não somente do êxtase e do entusiasmo. A paciente aceitou a 
proposta de trabalho. Enfim, este é um exemplo de como a amplificação mítica 
pode ajudar paciente e analista não somente no processo da psicoterapia, como 
também na jornada de individuação.
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Este artigo apresenta algumas observações sobre as manifestações 

do inconsciente na Internet nos casos atendidos pelo Serviço de 

Orientação Psicológica via e-mail oferecido na Clínica Escola da PUC-SP. 

A imersão na web propicia aos internautas algumas condições que 

favorecem a expressão de conteúdos inconscientes em suas vivências 

e interações. Dentre essas condições destacamos: a criação de 

identidades virtuais; alterações das noções de tempo e espaço durante 

a navegação; sensação subjetiva de anonimato ou impunidade, entre 

outras. Conforme sabemos, o confronto e a respectiva conscientização 

dos aspectos sombrios da personalidade é um dos fatores 

essenciais à individuação. Desse modo, as experiências vividas pelos 

internautas podem vir a se constituir em fatores de estímulo ao seu 

desenvolvimento, obviamente dependendo da adequada elaboração 

dos conteúdos assim acessados, podendo ser experimentadas 

também como expressão dos aspectos criativos da personalidade. 
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A Internet gerou uma revolução no campo das comunicações, e seus efeitos 
transformaram também os relacionamentos humanos: seja na forma da expan-
são do nosso círculo de relacionamentos, ou no polo oposto, pela expressão de 
atitudes de isolamento, ocultação e anonimato, propiciados por certas carac-
terísticas da própria web. As relações estabelecidas na Internet proporcionam 
um espaço intermediário entre a solidão e o contato real, em um espaço com-
partilhado, no qual facilmente podem ser vivenciadas situações de aparente 
anonimato. Nessa condição, o internauta pode sentir-se acima da lei e da ética 
podendo dar vazão às suas fantasias mais sombrias. Mas sendo também um 
espaço reservado, oferece possibilidades inéditas de intimidade e expressão 
de aspectos do eu ainda não conhecidos ou elaborados pelo internauta. Desse 
modo, tanto os potenciais criativos quanto aspectos imaturos, conflituosos ou 
sombrios da personalidade podem ali ser expressos na forma de simples atuação, 
ou ter sua chance de conscientização e posterior integração. 

Ao comunicar-se na web, o internauta pode experimentar diferentes aspectos 
do si mesmo, explorando-os, desenvolvendo habilidades até então não reconhe-
cidas e, eventualmente, integrá-los à sua identidade. Observando os comporta-
mentos dos internautas podemos verificar, por exemplo, a projeção do animus 
ou da anima em parceiros desconhecidos na vida presencial, ou ainda expressões 
da sua criatividade ou sensibilidade; De forma inconsciente, pode se expressar 
nos grupos de discussão, espaços tão ricos em possibilidades de colaboração e 
partilha de conhecimento, mas também propícios à manifestação de opiniões 
irrefletidas e relacionamentos tingidos por afetos os mais diversos. 

Discorrendo sobre a individuação, Von Franz (1969) menciona que não conhece-
mos o propósito secreto da sombra que se avizinha, exigindo ser conscientizada. 
“A sombra contém geralmente valores necessários à consciência, mas que se 
expressam em uma forma que torna difícil integrá-los em nossa vida” (Von Franz, 
1969, p. 170). Na atualidade tais fantasias podem ser expressas por meio dos 
personagens virtuais assumidos pelas pessoas nos sites de relacionamento, ou em 
outros espaços da web, sentindo-se aparentemente protegidos pelo anonimato. 

As vivências virtuais propiciam ao internauta inúmeras oportunidades de 
expressão de suas fantasias e de seus potenciais, desde os mais criativos, até 
aqueles que envolvem – se ‘atualizados’1 – aspectos sombrios da personalidade. 
O fantasiar, no ambiente virtual, guarda semelhanças com o devaneio, ou com o 
estado de relaxamento (consciência rebaixada) obtido, por exemplo, na fantasia 
dirigida: alteração das noções de espaço e tempo; capacidade do indivíduo se 
emocionar frente à cena imaginada (ou frente à cena virtual) como se fosse 
“real” etc. Vista por este ângulo, é possível que a navegação na Internet, em 
certas condições, propicie um afrouxamento das defesas do ego, favorecendo o 
emergir de conteúdos inconscientes, em diferentes formas.  

Certamente, a mera expressão virtual dessas fantasias não assegura sua elabora-
ção e integração, uma vez que, para tanto, poderão concorrer inúmeros fatores, 
análogos aos observados na vida presencial onde ocorre esse tipo de oportunida-
de. Em relação aos conteúdos sombrios, são muitas as situações cotidianas que 
podem servir como estímulos à sua conscientização, desde que recebam a devida 
atenção. Mas, mesmo nessas situações, o simples fato de vivenciá-las não garante 
sua integração por parte do indivíduo, uma vez ser necessário que tais conteúdos 
sejam reconhecidos e acolhidos como componentes da sua totalidade psíquica. 
Mas, no dizer de Jung, ao reconhecer e integrar os aspectos sombrios da sua per-
sonalidade, o indivíduo é premiado com a possibilidade de sentir-se mais íntegro 
e humano e, ao mesmo tempo, integrado à coletividade (Jung, 1988, § 134). 
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Neste contexto, interessa-nos empregar o conceito de sombra em seu sentido 
mais amplo, referindo-se aqueles componentes da personalidade caracterizados 
por traços e atitudes tidos como positivos ou negativos,  mas que são rejeitados 
pela consciência, ou seja, não sendo aceitos pelo ego por algum motivo, tendem 
a ser reprimidos. Uma das novas chances de identificação e possível integração 
desses elementos pode ser a conscientização do internauta sobre as comuni-
cações e os comportamentos que expressa nessa nova mídia. Os exemplos são 
numerosos: desde a adoção de personagens virtuais, passando pela escolha 
dos nicknames (apelidos utilizado pelos internautas), além das várias condutas 
excêntricas ou criativas vividas pelo internauta nos ambientes virtuais. Para esta 
ilustração selecionamos alguns casos atendidos pelo NPPI, sendo que preserva-
remos a identidade dos seus protagonistas2. 

O primeiro caso é o de Ana, que procurou nossa ajuda por não estar sabendo 
lidar com a inusitada situação de “sentir ciúmes de si mesma”. Vejamos como esta 
situação se configurou: Ana é casada há quinze anos, mãe de uma criança de 
nove anos. Sem atividades profissionais, passa a maior parte do tempo em casa 
em companhia do filho e da empregada, ocupando-se com artesanato. Ama seu 
marido e diz que ele também declara amá-la. Apesar de sua vida relativamente 
equilibrada, Ana sentia que lhe “faltava algo”, até adquirir um computador, e 
descobrir as salas de chat, atividade com a qual se encantou. Em suas palavras, 
passou a “viver para o chat”, onde encontrou pessoas com quem conversar, e 
das quais passou a receber atenção. Mas, ao contrário do que se possa supor, sua 
crise conjugal não se deve ao envolvimento com um internauta desconhecido; O 
que Ana fez foi criar uma personagem virtual, como um novo e-mail, passando 
a se corresponder com seu próprio marido, com o intuito de seduzi-lo.

Segundo Ana, de início ele resistiu, argumentando ser fiel à sua esposa, mas disse 
não ter sido tão difícil convencê-lo a viver uma aventura extraconjugal, uma vez 
que o conhecia bem, e só lhe dizia coisas que – sabia – iriam agradá-lo. O processo 
de sedução foi longo, e Ana, persistente. Trocaram mensagens apaixonadas e Ana 
chegou a enviar a ele uma foto como sendo sua (uma imagem colhida na inter-
net); Disfarçando a voz, chegou a conversar com ele marcando um encontro pre-
sencial ao qual Ana compareceu usando um disfarce. Mas ao chegar, logo revelou 
sua identidade ao marido, que, rapidamente também a reconheceu. Ana relata ter 
sido um momento dramático em que ambos se sentiram traídos, mas consegui-
ram se reconciliar e manter a relação, agora fortalecida do ponto de vista sexual.

A partir deste ponto, Ana relata sua questão: percebe-se hoje ainda mais apai-
xonada pelo marido, embora “ele tenha voltado a ser o seu marido de sempre”, 
segundo ela um tanto distante, e não mais “o homem carinhoso que ela conhe-
ceu na web”. Ana agora se sente “enciumada da personagem que ela mesma 
criou e que, segundo ela, conquistou o coração de seu marido”, pois com ela, ele 
“era o homem que ela desejava para seu parceiro”. Disse já ter fantasiado tornar-
se a “outra”, mas acha isso agora impossível, pois o fato de ter lhe enviado a foto 
de outra pessoa torna inviável a realização dessa fantasia. 

A história vivida por Ana nos fornece algumas pistas para a compreensão da 
dinâmica das identidades virtuais, ao menos parcialmente. Não sabemos exata-
mente que aspectos da sua personalidade – até então ocultos ou não integrados 
à sua persona presencial – foram expressos por sua personagem virtual. Mas, 
parecem ter sido suficientemente atraentes para seduzir seu marido e, portanto, 
Ana provavelmente teria bons motivos para integrá-los à sua personalidade, fato 
esse que não parece ter ocorrido. Conforme já dissemos, é possível que certas 
condições experimentadas no ciberespaço propiciem aos internautas a vivência 
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de estados relativamente alterados de consciência, facilitadores da expressão 
de conteúdos inconscientes: tanto em seus aspectos tidos como negativos ou 
sombrios, quanto os tidos como positivos, mas não reconhecidos como próprios 
pelo ego; Mas, ao voltar à rotina da realidade presencial – se tais características 
não forem assimiladas e integradas ao ego – o internauta volta a agir dentro 
dos seus padrões habituais.

As variações dos comportamentos expressivos de conteúdos inconscientes, pelos 
internautas, são proporcionais às inúmeras possibilidades de utilização da web. 
Assim, existem muitas alternativas de uso do contato virtual para o estabeleci-
mento de relacionamentos que, por alguma razão, não se sustentariam à luz da 
consciência. A Internet oferece um lugar intermediário entre as fantasias não 
partilhadas das pessoas e o relacionamento factual. Neste “espaço sem lugar” 
do mundo virtual, torna-se possível experimentar possibilidades de relaciona-
mento ainda não submetidas aos crivos da consciência. Um claro exemplo são 
as formas de sexo virtual que abrangem um amplo leque na web, pois nessas 
expressões de sexualidade os parceiros anônimos realizam (virtualmente) fan-
tasias que normalmente não admitiriam alimentar na vida presencial. Segundo 
informações dos provedores de acesso à Internet as salas de chat dedicadas 
à busca de parceiros sexuais são as que concentram o maior número de fre-
quentadores, independentemente do horário ou dia da semana computado. 

Em outro caso, uma jovem esposa, com filhos pequenos, resolveu pesquisar as 
atividades virtuais do seu marido. Nessa busca acabou por identificar uma foto 
do seu corpo em uma comunidade homossexual do Orkut. Abrindo a questão 
com o parceiro, ele admitiu ter mantido tais atividades, chegando a vivenciar 
alguns contatos sexuais com outros homens, mas alegou ter sido apenas por 
curiosidade. A descoberta dessa face até então desconhecida do seu marido 
gerou grande insegurança para a jovem em questão, especialmente sobre o 
futuro de seu casamento, bem como sobre a forma como passou a encarar a 
sexualidade vivida até então pelo casal, fazendo com que – aflita – buscasse 
ajuda do serviço de atendimento psicológico. 

As proposições de Craig (1978) sobre a complexidade dos relacionamentos 
humanos nos auxiliam na compreensão das inusitadas parcerias afetivas e 
sexuais estabelecidas no espaço virtual. Discorrendo sobre o “mistério” da comu-
nicação humana, e buscando entender “como atua uma alma humana sobre a 
outra”, afirma: 

Será acertado falar sobre um relacionamento entre dois seres humanos? O 
indivíduo, isolado, configura-se das mais diversas camadas, componentes 
e complexos e esses entram em relacionamento entre si. A alma humana, 
segundo a visão junguiana, não constitui uma unidade, mas, compõem-se, 
em parte, de psicóides bastante independentes e cada parte entra em conta-
to com cada parte do seu oposto. (Craig, 1978, §. 2)

Continuando, Craig recorre ao esquema já conhecido entre os junguianos, no 
qual se propõe as diversas vias de comunicações existentes entre consciente e 
inconsciente de duas pessoas em relação, vias essas abertas às diversas trocas 
que podem ocorrer nessa interação. (CRAIG, 1978, § 3). É certo que, em sua 
época, Craig estaria se referindo às relações presenciais. Mas suas ideias são tam-
bém elucidativas para a compreensão das relações vivenciadas na virtualidade; 
Incluindo o fato de Craig entender a estrutura do indivíduo como composta 
por uma multiplicidade de camadas (incluindo os elementos psicóides, acima 
citados) antecipando assim as atuais concepções teóricas sobre a constituição 
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multifacetada da identidade do ser humano.

Com base nessa concepção das relações humanas, julgamos plausível supor que 
nas interações virtuais possa ocorrer a captação de conteúdos mais ou menos 
conscientes de cada parceiro, tal como na vida presencial. Mas no virtual, tal 
dinâmica parece se expressar de forma ainda mais evidente, em função das 
características desse nosso novo habitat: o anonimato, o afrouxamento das 
defesas do ego, a maior liberdade que o internauta se dá para expressar suas 
fantasias, entre outras. Ou seja: é possível que na interação virtual, os diálogos 
entre “inconsciente  inconsciente” dos parceiros ocorram de forma menos 
velada, se comparadas a essas mesmas manifestações na vida presencial.

As ideias de Craig lançam luz sobre a dinâmica do casal acima descrito, no 
qual podemos observar a dupla face da expressão de conteúdos sombrios dos 
dois parceiros: de forma simétrica, temos de um lado a infidelidade vivida pelo 
marido; De outro, a atitude de desconfiança assumida pela esposa, ao procurar 
investigar as atividades por ele exercidas na rede. O ato de acessar de forma dis-
simulada o perfil do marido no Orkut envolveu algum grau de suspeita por parte 
da esposa, a ponto de invadir desse modo a privacidade do seu parceiro. 

Nas suas expressões virtuais, a infidelidade conjugal é percebida por novos 
indícios. A tradicional marca de batom assume agora versões digitais: cópias de 
e-mail, perfis em comunidades, ou ainda registros de acesso a conteúdos sexuais. 
Indícios esses que tanto podem ser investigados intencionalmente, pelo parceiro 
traído, quanto podem ser vistos acidentalmente quando o parceiro infiel os 
“esquece” abertos no computador. Nesses casos, novamente podemos levantar 
a hipótese da atuação do inconsciente do casal, trazendo à tona elementos que 
talvez já rondassem a dinâmica da relação, à espera de uma oportunidade para 
virem à luz. Cabe aqui também a formulação de uma questão: nesses casos, esta-
remos lidando com novas e perversas dinâmicas, geradas pela Internet – como 
apregoam veementemente alguns dos críticos da vida virtual – ou apenas com 
novas vias de expressão de antigos conflitos humanos? Parece-nos bem mais 
plausível a segunda opção. 

Em alguns casos de infidelidade observamos que o acesso ao conteúdo supos-
tamente secreto foi “facilitado” (ou viabilizado, ainda que inconscientemente) 
pelo seu protagonista, ao seu parceiro. Esse fato nos faz pensar em certo grau de 
desejo (ou mesmo necessidade não consciente) do seu autor em ter sua atitude 
desvelada. Em caso positivo, qual seria a possível função deste desvelamento, 
tendo em mente a dinâmica conjugal? Para Jung: “Qualquer segredo pessoal 
atua como pecado ou culpa, independentemente de ser considerado assim ou 
não, do ponto de vista da moral convencional” (Jung, 1985, § 129). Refletindo 
nessa direção podemos supor que uma possível função do desvelamento, por 
parte do parceiro infiel perante seu cônjuge, seja a atender à sua necessidade 
íntima de confissão, ou mesmo busca de alívio da culpa, ainda que essa ação se 
expresse de forma inconsciente.

Discorrendo sobre o segredo, Hillman (1993) lança algumas luzes para o enten-
dimento dessa fugídia nuance da alma humana. Para Hillman: “O sigilo é básico 
para a individualidade” (Hillman, 1993, p. 197), na medida em que necessitamos 
dessa condição de “separação” em relação aos demais para descobrirmos nossa 
alma individual. No entanto, Hillman fala-nos também sobre os “segredos inde-
vidos”, aqueles que podem nos “isolar e envenenar”: 

Segredos indevidos e aqueles guardados erroneamente nos isolam e agem 
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como veneno a partir de dentro, de modo que a confissão é catártica e a comu-
nicação terapêutica. A exigência paranóide de lealdade absoluta, aquele medo 
de traição e exposição, demonstram que não somos mais capazes de amar e 
ser feridos. O amor existe quando a traição é possível: caso contrário, não há 
risco. Amar em segurança é a parte menor do amor. (Hillman, 1993, p. 197)

Vista por esse ângulo, a questão da infidelidade revelada pode ser entendida 
como uma expressão da necessidade – consciente ou inconsciente – do parcei-
ro infiel de realizar uma espécie de “prova” ou teste da resistência do vínculo 
afetivo existente por parte do seu par. De toda forma, a violação da privacidade 
das pessoas por esses meios acaba por gerar efeitos perturbadores para ambos 
os parceiros envolvidos, repercutindo de forma impactante tanto para a parte 
investigada quanto para o seu invasor. 

A prática do sexo virtual destaca-se como uma das mais frequentes formas de 
uso compulsivo ou excêntrico da Internet e sempre que essa atividade escapa ao 
controle do internauta gera conflitos e prejuízos para sua vida afetiva, conjugal, 
social ou profissional. Esta é uma das modalidades de compulsão que causa 
grande repercussão na mídia e na reação da popular, alimentando em boa medi-
da o arsenal de argumentos dos críticos da web em seus ataques às vivências 
realizadas no espaço da virtualidade. 

Com relação às vivências eróticas no ciberespaço encontramos em Bostock 
(1997-1998) uma interessante contribuição que torna viável uma amplificação 
sobre a questão. Como um usuário da Internet, Bostock teve sua atenção desper-
tada pela profusão de imagens eróticas presentes na web e o fascínio despertado 
por tais imagens sobre os internautas. Pesquisou, então, algumas relações entre 
as imagens de significado erótico e sua ressonância com elementos de antigos 
cultos gregos, em especial o ritual denominado Deiknymena. Para elucidar este 
termo, recorremos ao artigo de Nikasios (2003) sobre os mistérios de Eleusis:

Mysteriotides Nychtes: a noite dos mistérios. Reencenava-se o mito de 
Demeter e Perséfone em três estágios: o das Coisas Ditas (legomena), Coisas 
Feitas (dromena), e Coisas Reveladas (deiknymena). [...] O efeito dos Mistérios 
no iniciado é profundamente transformador, representando a esperança da 
vida renovada, a coragem em enfrentar as sombras e o medo da morte, e a 
confiança no eterno ciclo das reencarnações. (Nikasios, 2003, acesso em 2008)

Observando os procedimentos desses cultos, Bostock destacou o fato desses 
rituais também envolverem elementos eróticos. As “coisas mostradas” (deikny-
mena = reveladas) consistiam de uma profusão de imagens eróticas de caráter 
ritualístico (Bostock, 1997-1998). Bostock assinala as semelhanças verificadas 
entre os procedimentos destes cultos e as formas com as quais os internautas 
lidam com a profusão de imagens eróticas na Internet. Como semelhança mais 
evidente aponta a manutenção do segredo, tanto na conduta das pessoas envol-
vidas nos rituais iniciáticos quanto nessa forma de navegação na rede: nas duas 
situações as pessoas mantêm ocultas suas identidades usando nomes fictícios ou 
criando personagens para participar dos eventos. Outra semelhança é a profusão 
de imagens eróticas e pornográficas. 

Em acréscimo, cita o fato de, nos dois contextos, o mundo em que ocorrem esses 
eventos ser paradoxalmente encolhido e expandido simultaneamente: as pessoas 
que se encontram nos dois eventos não teriam como promover tais contatos por 
outras vias. Além disso, sua exposição ao material ali ofertado aumenta e amplia 
o universo de sua experiência e imaginação. Outra semelhança: as pessoas par-
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ticipantes dos contextos virtuais parecem submetidas a uma espécie de fascínio 
que altera sua vivência do tempo, pois navegando na Internet a pessoa pode 
passar horas, sem se dar conta da duração efetiva do tempo despendido. Fenô-
meno semelhante é relatado nos cultos dos mistérios, nos quais o participante é 
tomado pela experiência e pelo deus que está sendo cultuado. 

A constatação dessas inusitadas vivências virtuais – por vezes expressas em for-
mas chocantes para o julgamento do senso comum, ou mesmo atravessando os 
limites da ética, da moral e/ou da legalidade vigente em nossa época – abre-se 
uma questão que não pode ser ignorada pela Psicologia da atualidade. Igno-
rarmos a existência destas vivências não é uma forma de resposta adequada 
ao impacto causado pela sua manifestação. Do contrário, não teremos como 
acolher, por exemplo, aquela pessoa que porventura nos procure em busca de 
atendimento psicológico ao ver-se envolvida em alguma situação desse gênero. 
Se estivermos munidos apenas da nossa perplexidade diante das experiências 
humanas observadas na web, certamente será restrita a nossa possibilidade de 
acolhimento e compreensão desse cliente, e menor ainda será a nossa habilidade 
para atendê-lo e auxiliá-lo em sua busca de seu desenvolvimento.

Notas

1. O termo “atualizar” é utilizado por Levy com o significado de “solução de um problema”. Exemplo: 
o “problema” da semente é “fazer brotar uma árvore” (Levy, 2005, p. 16). Em síntese, este processo 
corresponde à concretização de um potencial em um ato, ou fato concreto.   
2.  Serviço de Orientação Psicológica realizado pelo NPPI, na Clínica Psicológica da PUC-SP. Os protagonistas 
dos casos são informados – no site onde o atendimento é oferecido – sobre o seu caráter de pesquisa, e 
concordaram que seus dados fossem utilizados para tal fim, desde que preservada a sua identidade <www.
pucsp.br/nppi>. 

Referências Bibliográficas

BOSTOCK, C. DEIKNYMENA: Erotic revelations in cyberspace - [s.n.]. Disponível em:
<http://www.soulworks.net/writings/essays/site_059.html> 1997/1998. Acesso em: 17/07/08.
CRAIG, A.G. O relacionamento terapêutico na visão da Psicologia Analítica de C. G. Jung. 
In BETTEGAY-TRENKEL: O relacionamento terapêutico na visão das diferentes escolas 
psicoterapêuticas. Ed. H. HUBER. Bern-Stuttgart. 1978. p. 22-35. Texto traduzido e apostilado 
por P. Sándor para estudos em grupo. 
HILLMAN, J. Suicídio e Alma. Petrópolis: Vozes, 1993.
JUNG, C. G. A prática da psicoterapia. 2ª. ed., Petrópolis: Vozes, 1985. 
_________ Fundamentos de Psicologia Analítica. 5ª. ed., Petrópolis: Vozes, 1989.  Levy, P. O 
que é o virtual. São Paulo: Ed. 34, 2005.  
NIKASIOS, A. E. Reconstrucionismo helênico no Brasil, 2003. Disponível em:
http://helenismo.googlepages.com/. Acesso em: 29/07/08 
VON FRANZ, M.L. El processo de individuacion. In JUNG, C.G. at all, El Hombre y sus Símbolos. 
Madrid: Aguilar, 1969.



Este artigo revê a experiência clínica e, em particular, alguns casos 

clínicos em que se aplicou o uso de observações e intervenções 

somáticas no contexto de terapia sistêmica. Esta revisão visa articular o 

início de uma fundamentação teórica que valide a inclusão de terapias 

corporais no atendimento de famílias. Nessa articulação teórica se 

incluem conceitos das psicologias junguiana e do desenvolvimento, 

bem como aspectos psicofísicos da neurociência e neuropsicologia. 

O Corpo
da Família

➜Autorregulação
➜Intervenções Somáticas

➜Regulação Diádica
➜Regulação Sistêmica

➜Terapia Corporal SistêmicaAnita Ribeiro-Blanchard <anitajribeiro@gmail.com>

■ Psicoterapeuta em prática privada no The Oxford Stress and Trauma Centre - Inglaterra
■ Pesquisadora do uso da Calatonia como veículo de regulação diádica no tratamento de 

adultos com história de desenvolvimento traumático e de distúrbios de vínculo 

Figura 1.
Desenho de menino de seis anos



44 - Hermes15

Iniciei o atendimento de crianças e seus cuidadores, pais temporários ou adotivos 
em terapia sistêmica em meados de 1999, em uma organização sem fins lucra-
tivos no Estado da Flórida. Essas crianças tinham sido removidas judicialmente 
de suas famílias por estarem expostas a circunstâncias de risco, como violência 
doméstica, consumo de drogas pelos pais, abuso físico ou sexual, negligência 
de cuidados básicos, distúrbios de vínculo, doença mental em família, entre 
outros transtornos. A direção da clínica desta organização apoiava modelos de 
tratamentos psicodinâmicos que incluíam também o trabalho de recuperação de 
vínculo desenvolvido no Centro Evergreen, Colorado, EUA. 

Algumas dessas crianças exibiam comportamentos imprevisíveis e desarticula-
dos, devido a um comprometimento do desenvolvimento global; outras menos 
comprometidas expressavam com frequência estados de angústia, ansiedade ou 
depressão nos seus contatos. Nas sessões de ludoterapia, eu tinha dificuldade de 
manter um estado normal de atenção e passava por rebaixamentos da consciên-
cia que mal me permitiam manter os olhos abertos, tamanho o impacto recebido 
da desorganização psíquica e física dessas crianças. Minha paciente mais nova 
tinha dezoito meses de idade e queimaduras propositais por água quente na 
região púbica e nos dois pés, e as pacientes mais velhas eram duas irmãs de 13 
e 11 anos, essa última a menos resiliente das duas, acabou internada depois de 
correr nua pelas ruas após uma discussão com a mãe temporária. 

Na quarta semana de trabalho nesta organização, fiquei afônica por cinco dias. 
A diretora clínica, que mais tarde se tornou também uma amiga, confessou 
que estava certa de que eu ia pedir demissão naquele momento – eu também 
confessei que o teria feito se não precisasse do salário – a mais pura verdade. 
Mas passado o batismo de fogo, veio uma grande compaixão por esse trabalho. 
Depois de seis meses, já veterana, passei a observar o mesmo processo nos novos 
terapeutas: uma colega de apenas trinta anos teve tonturas em sessões e foi se 
submeter a exames diagnósticos, pois achou que estava com tumor no cérebro; 
outra perdeu dez quilos e sofria dores no corpo todo, mas sua saúde voltou 
quando resolveu mudar de profissão depois de menos de seis meses de trabalho; 
outra passou a sofrer de fibromialgia e passava longos períodos sem trabalhar, 
outros terapeutas ficavam dois ou três meses e desapareciam. E assim, cada um 
que começava o trabalho nessa organização, sofria em seu corpo o impacto da 
dor dessas crianças. Essa experiência foi a mais óbvia constatação da participa-
ção dos processos somáticos como mediadores de relações. 

Desde a primeira sessão, usei o toque para ancorar a energia psíquica no corpo 
de meus pequenos pacientes, pois eles dissociavam com muita facilidade na 
presença de adultos, passando por momentos de ausência ou agitação motora. 
O repertório de contato dessas crianças era pobre e estereotipado, e incluía 
toques de natureza agressiva, sexualizada, ou sobrecarregados pela carência de 
afeto. Tive sob meus cuidados terapêuticos cinco grupos de irmãos e irmãs, e 
observando a frustração que eles sentiam por não conseguir trocar afeto quando 
estavam juntos, passei a usar os toques com eles para facilitar a vivência afetiva 
num contexto seguro e, ao mesmo tempo, descontraído. 

Os trabalhos de Maria Irene Gonçalves (2007) com crianças institucionalizadas e 
de Amélia Péo Pereira (2007) com crianças de pré-escola serviram não só como 
orientação, mas também como inspiração e encorajamento. Fazíamos um círculo, 
eu começava os toques na criança que estava à minha frente, e esta na seguinte, 
e assim por diante, revezando lugares até que todas tivessem experimentado o 
toque comigo. Fazíamos os tapinhas grupais, colchão vivo, sopros, massagem uns 
nos outros com a bolinha de tênis, entre outras técnicas grupais. 
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Essas atividades, porém, acabaram tendo um efeito terapêutico também nas 
dinâmicas mais inconscientes entre essas crianças. Rapidamente ficavam evi-
dentes os papéis que cada irmão ou irmã tinha assumido com a dissolução da 
família original, e criava-se a oportunidade para reorganizar novos padrões de 
interações. Para ilustrar, havia um grupo de quatro irmãos haitianos, idades 
entre três e seis anos, em que o mais velho tinha naturalmente assumido um 
papel paterno em relação aos demais. Ele era controlador, agressivo, muito sério 
e infelizmente, o menor entre eles em tamanho, o que o deixava enfurecido. 
Ele tinha dores abdominais quando começávamos os toques, porque ele tentava 
muito rigidamente controlar o riso. Nesses momentos, ele se colocava em pé, e 
tentava repetir o sermão do pastor da igreja que eles frequentavam, que sempre 
começava assim “Lorde (Senhor), eu estou disponível”. Ele tinha vivido em con-
dições precárias no passado, e lembrava-se de ter muitas vezes afugentado ratos 
que queriam atacar seu irmão mais novo, ainda no berço. Esse senso de res-
ponsabilidade estava intimamente ligado à sobrevivência, e era para ele muito 
difícil abandonar essa dinâmica. Porém, aos poucos, ele passou a aceitar o toque 
com seus irmãos e a sentir um grande prazer em fazer o sermão para diverti-los, 
assumindo mais um papel de liderança no grupo, do que de controle.

Atendia esses irmãos e irmãs também em sessões individuais, e nessas ocasi-
ões focalizava o trabalho corporal na autorregulação e contenção emocional 
quando ocorriam episódios de agressividade e raiva durante a ludoterapia. Com 
algumas dessas crianças, o foco era em estabelecer a regulação diádica, para 
alguns pela primeira vez, de modo muito primário, através de colo e materna-
gem durante a ludoterapia. 

Juntos inventamos nomes para as sequências de toques que foram adaptadas 
dos toques sutis do Sándor (1974). Assim, a taponagem rítmica no corpo todo 
era “as patas do urso”, segurar cada vértebra era “formigas subindo a coluna”, 
os movimentos de soltura das omoplatas eram “voar”, e assim nomeamos outras 
sequências de toques, sopros, sons ou movimentos nas pernas, no rosto, mãos etc. 
Nesse processo, os cuidadores eram observadores ocasionais, um pouco surpresos 
e incrédulos, mas algumas vezes aceitavam tomar parte nos processos grupais.

Nas famílias temporárias e adotivas o interesse era maior, pois os recursos habi-
tuais de disciplina não controlavam os comportamentos disfuncionais. Então, 
fazíamos com frequência os tapinhas grupais e o joão-bobo, como parte do 
desenvolvimento de um repertório lúdico e afetivo. O mesmo efeito secundário 
ocorria também com essas famílias, em relação à transparência de dinâmicas 
não explícitas ou inconscientes. 

Como exemplo dessas situações, eu fazia atendimentos na residência de uma 
família, cuja mãe temporária se sobrecarregava de trabalho e parecia estar numa 
maratona para sua santificação. Ela tinha ficado viúva ainda jovem e estava em 
um segundo casamento, tendo já criado seus três filhos biológicos do primeiro 
casamento. Era professora primária em período integral, e cuidava de quatro 
crianças, um menino e uma menina adotivos e um menino e menina tutelados, 
com idades de seis a doze anos. A menina adotada tinha sequelas traumáticas de 
abuso sexual e distúrbios de vínculo, que se exteriorizavam em comportamentos 
autoagressivos e de descuido com a própria aparência, encopresis e dificuldade 
de urinar, tendo tido severas infeções urinárias por esse motivo.

Além disso, essa senhora oferecia abrigo de emergência e curto tempo para bebês 
removidos de seus lares pela polícia, até que esses bebês fossem tutelados pelo 
serviço social, o que significava um constante ir e vir de bebês que precisavam 
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de cuidados especiais. Durante o período em que atendi essa família, o marido 
dessa senhora foi preso e recebeu a sentença de um ano e meio por aceitar pro-
pina no trabalho. Ela era uma mulher muito religiosa, eficiente e objetiva, sem 
nenhum insight sobre seus motivos e sua própria psicologia, e tinha pouquíssi-
ma tolerância para os comportamentos, obviamente rebeldes e caóticos dessa 
menina adotada, que externalizava também a disfunção dessa mãe. Ela entendia 
qualquer comentário sobre sua sobrecarga como uma negação de seu altruísmo, 
e uma diferença entre os valores humanos dela e da terapeuta.

Durante uma sessão de família, tendo exaurido meus recursos para lidar com 
as queixas repetitivas e exigentes dessa mãe, eu propus os tapinhas grupais nas 
crianças. Após receber os tapinhas grupais, essa filha adotiva passou por um 
momento de reorganização. Ela era sempre premeditadamente agressiva com 
as demais crianças e usava o comportamento negativo para ser o centro das 
atenções. Nesse trabalho, vivenciou, pela primeira vez, um contato afetuoso com 
eles, o que desarticulou – momentaneamente – sua atitude hostil. Ela perdeu 
sua postura habitualmente barulhenta e autocentrada, e se nivelou dentro do 
grupo, mais calada e cooperativa.

Em seguida, uma das crianças pediu que fizéssemos os tapinhas na mãe tempo-
rária, que a contragosto, aceitou. Depois dos tapinhas, a mãe tentou se recompor 
rapidamente, embora fosse visível a sua soltura, e parecia estar envergonhada de 
ser vista nessa situação vulnerável, na verdade despida da sua armadura habitu-
al. Nas sessões seguintes a essa experiência, essa senhora parecia ter desistido de 
reclamar, parou de exigir resultados e de pressionar a filha adotiva a conformar-
se à sua extrema disciplina. Ela assumiu uma atitude mais conciliatória e com-
preensiva, fazendo comentários a respeito da sua própria limitação. Em pouco 
tempo, organizou um tratamento individual para sua filha adotiva, com uma 
terapeuta que já a tinha tratado anteriormente e com a qual a menina tinha 
um vínculo, para focalizar no distúrbio de vínculo e abuso sexual. Essa era, com 
certeza, a intervenção mais apropriada devido à fragilidade dessa menina, e a 
dificuldade dessa mãe em prover continência. Ficou evidente que ter tocado essa 
senhora em algum nível mais profundo – com uma brincadeira aparentemente 
tão inocente – teve repercussões muito positivas.      

Quando deixei essa organização, sofri ajustes hormonais e emocionais: tive 
suspensão da menstruação por dois meses e me senti passando pelo desmame 
psicológico dessas crianças. Trabalhei em outras três organizações governamen-
tais com famílias que tinham algum grau de estruturação. Nessas organizações 
eu não contava com o apoio da direção clínica, e para contornar o fato de que, 
nos Estados Unidos, a terapia corporal não é reconhecida como um método em 
psicoterapia, passei a pedir aos pais que participassem como observadores do 
trabalho corporal com a criança. Era uma tentativa sistêmica, sem estrutura 
alguma, e acontecia de modo exploratório e flexível, buscando acomodar as 
necessidades da família. Os problemas mais comuns eram divórcio, violência 
doméstica, drogas, imigração, luto, doença mental, depressão, problema finan-
ceiro, entre outros e as crianças tinham queixas de agressividade, distúrbios de 
atenção, distúrbios de vínculo, ansiedade, estresse pós-traumático, tentativa 
de suicídio, autoagressão, abuso sexual etc. Era interessante observar que, com 
frequência, assim que o toque terminava, a criança corria a repetir o toque em 
sua mãe. A partir desse gesto, passei a incluir os pais no trabalho corporal, não só 
como observadores, mas como aprendizes das sequências que seriam aplicadas 
em casa. O trabalho não conquistava a todos, alguns se mantinham na atitude 
vazia de repetir mecanicamente, carentes também de receber primeiro para 
então poder dar. Mas outros descobriam valor nessa nova forma de se relacionar 
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com a criança, e, aos poucos, esses pais passaram também a receber toques de 
seus filhos, não sem algum constrangimento inicial. 

Já na Inglaterra, devidamente credenciada através de uma associação de tera-
peutas corporais, esse trabalho evoluiu com mais apoio para a clínica privada, 
onde atualmente trabalho com indivíduos e famílias, como especialista em 
trauma. Ofereço principalmente a Calatonia como recurso de reorganização e 
superação do estresse pós-traumático, com muito sucesso – um dos pacientes se 
refere à Calatonia como “aquela mágica.” Uso também, menos frequentemente, 
a técnica do Eye Movement Dessensitization and Reprocessing, EMDR (1998), 
que nem todos aceitam, pois nem sempre conseguem tolerar o reviver do trauma.

Com famílias, alterno sessões de família com sessões individuais ou de pais. 
Começo o toque na criança, enquanto os pais assumem o papel de observado-
res ativos, e aprendem a fazer as rotinas que vão repetir em casa. Depois, sigo 
o movimento natural da criança, de introduzir os pais nos trabalhos corporais 
nas sessões, embora esta proposta esteja presente desde o início do tratamento. 
A sugestão vem da criança, “vamos fazer na minha mãe também?”, “o meu pai 
pode vir?”, “por que a minha irmã não participa?”, e assim, dentro da capacidade 
deles de tolerar intimidade emocional, sem forçar, vamos brincando seriamente 
com o corpo da família. É bonito observar o cuidado com que a criança toca o 
outro depois de ter recebido toques em terapia, e também a expressão suave no 
rosto dos pais após receber o toque da criança – ao receber ocorre uma inversão 
de papéis, que permite uma nova maneira de perceber e sentir a criança. Dessa 
vivência, resulta um ajuste, ainda que pequeno e momentâneo, nas expectativas 
e exigências mútuas. A relação fica mais solta e amorosa, menos orientada para 
o constante controle da criança, da parte dos pais, e menos despótica e mani-
puladora da parte dos filhos. 

Recentemente, senti a necessidade de organizar uma referência teórica que per-
mitisse a integração do trabalho corporal na terapia sistêmica, com o objetivo 
principal de estruturar melhor a própria prática. Vou discutir algumas dessas 
ideias e observações neste artigo. Inicialmente, gostaria de destacar que essa é 
uma área bastante nova, principalmente em sua formulação teórica. Porém, além 
dos já mencionados trabalhos de Gonçalves e Pereira, em 2002 li sobre o traba-
lho sensível de Viola Brody (1997) na Flórida, e mais recentemente encontrei o 
trabalho de Ian Macnaughton (2004), terapeuta canadense que utiliza diferen-
tes abordagens do corpo, não necessariamente o toque, em terapia de família.

Brody criou um método de trabalho corporal com crianças e pais, que chamou 
de ludoterapia do desenvolvimento (developmental play therapy). Este trabalho 
consiste em estar atenta para responder ao contato físico que a criança pede ou 
inicia dentro do seu repertório cotidiano, de forma muito presente – ou proto-
paticamente (MONTAGU, 1986), isto é, usando a qualidade vital-afetiva no con-
tato. Envolve maternagem e toque afetivo sem uma estrutura definida e permite 
à criança usar o contato físico com o terapeuta e os pais como um recurso para 
atender suas necessidades físicas, emocionais e cognitivas – esta última ainda em 
estado de curiosidade infantil. Brody oferecia um trabalho vivencial e educativo 
em grupo de pais primeiramente, para que a teoria ganhasse a dimensão da experi-
ência e criasse a necessária acolhida aos processos que, depois, os pais iriam mobi-
lizar na criança. Ela considerava este aspecto fundamental, bem como o conhe-
cimento das necessidades específicas de cada fase do desenvolvimento infantil. 

Macnaughton (2004) descreve sessões de terapia de família com os pais de um 
adolescente em crise. Ele convida o casal a prestar atenção às posturas e tensões 
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do corpo durante a sessão, contatando a intenção e sentido subjacentes às mes-
mas através de uma interação entre movimento, sentimento e consciência cor-
poral, porém de forma exploratória e integrativa, mas não catártica. Ele chama 
a atenção para a história somática desse casal, oriunda de seus relacionamentos 
com a família de origem, percorrendo uma trajetória de integração de temas e 
padrões intergeracionais pela elaboração dos mesmos verbalmente, mas também 
lidando com os processos somáticos que lhes correspondem.

Para esboçar esse referencial teórico, é importante rever os estudos da neuropsi-
cologia e neurociência, que direta ou indiretamente apoiam o entendimento da 
natureza sistêmica dos processos somáticos. Entre outros, os estudos de Damásio 
(2006) sobre a interligação das emoções, sentimentos e processos cognitivos; de 
Siegel (1999), sobre a base neurobiológica da experiência interpessoal e sobre a 
importância dos processos de memória implícita na fase pré-verbal do desen-
volvimento infantil; de Gallese (2004), sobre a influência da simulação somática 
e dos circuitos compartilhados (neurônio-espelho) em relacionamentos; e, final-
mente, a extensa literatura de variados autores (HERBERT, 2006) sobre o impacto 
do trauma e estresse pós-traumático nos processos fisiológicos e em variadas 
estruturas cerebrais. Para resumir a premissa básica – de nosso interesse – que 
pode ser formulada a partir destes estudos, poderíamos dizer que o corpo e as 
funções nele enraizadas: emocional, sentimento, mental-cognitiva e espiritual, 
são sistemas ativados e desenvolvidos através de relacionamentos humanos, 
começando a partir da regulação da díade mãe-bebê (MUNDT, 2004). Esse pres-
suposto teórico evidencia a qualidade sistêmica dos processos somáticos.  

Em termos de demanda clínica, sempre existiu a necessidade de inclusão do 
aspecto somático à terapia sistêmica. Em todas as famílias que buscam terapia 
existem sintomas que se expressam como fenômeno físico ou comportamental, 
razão da própria busca de terapia. Muitos distúrbios que afetam a dinâmica 
familiar, como, por exemplo, ansiedade, pânico, distúrbios da alimentação e vín-
culo, estresse pós-traumático, depressão, e também as tentativas de suicídio ou 
automutilação na adolescência, infligem um impacto muito grande no organis-
mo do paciente. A intensidade com que os sintomas físicos ou comportamentais 
se expressam nesses distúrbios deixa o paciente incapacitado e fragilizado, de tal 
forma que o ego se sente impotente para lidar com a vida, o que acarreta uma 
sobrecarga nos demais membros da família.

Esses sintomas têm sido tratados historicamente com medicamentos, nos EUA 
ou Inglaterra, uma vez que a intensidade sintomática pode dificultar o pro-
gresso da terapia puramente verbal. Assim, o aspecto somático não integrado 
ao tratamento psicológico acaba exercendo um controle e poder não só sobre 
o paciente, mas também sobre a terapia, quando não é aceito como parte da 
totalidade psíquica e tratado integradamente. Esse fato, tão reconhecido, por si 
só justificaria a integração do aspecto somático a todo tratamento psicológico, 
pois evidencia que o corpo é parte do problema, sendo, portanto, inevitavelmen-
te, parte da solução. 

O CORPO DA FAMÍLIA
O sintoma, todavia, é apenas um dos aspectos da relação psique-soma. Nas 
famílias, os padrões de relacionamento são interdependentes e mantidos por 
uma rede complexa de dinâmicas somáticas. Essa somadinâmica inclui relações 
corporais de caráter consciente e inconsciente entre os membros da família. 
Por sua vez, essas relações corporais constituem o corpo (ou corporeidade) da 
família: uma entidade (ou campo) dinâmica, em que as informações corporais 
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conscientes e inconscientes estão disponíveis e são acessadas (consciente e 
inconscientemente) pelos membros da família. Esse corpo está em constante 
ajustamento e regulação – a depressão de uma mãe acionará um mecanismo 
compensatório em seus filhos, para forçá-la a retomar seu papel materno e sair 
da depressão – com o propósito de manter o sistema funcionando, provendo 
continência e nutrição para cada um dos membros da família. 

Portanto, a compreensão de que os contatos e trocas da família se estruturam 
numa base somática valida intervenções em níveis multidimensionais na tera-
pia sistêmica: físico e de comportamento, emocional, cognitivo, interpessoal e 
transpessoal. Esse último nível se refere ao conjunto que é mais do que a soma 
dos indivíduos da família – o corpo da família também está representado aqui 
como o aspecto somático desse conjunto. 

As técnicas corporais na forma de movimentos, respiração, consciência corporal, 
que inclui ainda as sensações internas, sequências de toques, brincadeiras gru-
pais, danças circulares etc., se transformam em recursos efetivos na terapia sistê-
mica e tratam o corpo da família. Essas técnicas também ampliam a consciência 
do paciente sobre a natureza essencial dos relacionamentos da família, natureza 
essa que é enraizada no corpo. Mais importante ainda, a inclusão do corpo na 
terapia sistêmica traz intimidade maior para a vida familiar, contribuindo para 
aumentar a confiança mútua. 

Essa confiança mútua se refere à superação da vergonha e da sombra associa-
das com “as coisas do corpo” (JUNG, 1935:23), especialmente em sistemas tão 
pequenos como famílias, em que seus membros são percebidos como testemu-
nhas – se não como juízes – dos erros e fraquezas uns dos outros. Jung (1935) 
diz que o corpo é tabu porque existem muitas coisas a respeito do corpo das 
quais não se pode falar, e por essa razão, o corpo acaba sendo a sombra do ego.

Além disso, as famílias disfuncionais são o lugar em que o corpo é humilhado, 
maltratado e explorado e, portanto, existe a necessidade de cura e reintegração 
do mesmo: segundo Gaiarsa (1986), a família é o lugar mais perigoso do mundo. 
Jung (1966) sugere que em vez de perguntarmos como uma pessoa pode se 
livrar da sombra-corpo, deveria aprender a viver com ela sem sofrer os danos 
que ela causa. 

Assim, incluir o corpo de modo saudável não somente diminui a vergonha e 
medo associados com a vida instintiva do corpo, mas também estabelece novas 
referências para relacionamentos positivos e para limites na relação com o outro, 
atendendo suas necessidades, fortalecendo o ego e expandindo a confiança para 
se relacionar dentro de qualquer sistema. 

A CORPOREIDADE NOS RELACIONAMENTOS FAMILIARES
Diversos aspectos da corporeidade da família contribuem para manter padrões 
adequados ou inadequados em relacionamentos familiares. Alguns desses aspec-
tos atuam no nível consciente ou explícito, como o repertório de castigo e gra-
tificação física, expressão ou linguagem corporal, estresse e tensões posturais e 
viscerais (incluindo aqui as couraças musculares), a rotina de cuidado da família 
etc. Outros aspectos engajam os membros da família em processos somáticos 
subliminais ou inconscientes, como as trocas entre dois ou mais sistemas nervo-
sos autônomos (sistema nervoso simpático e parassimpático), as comunicações 
neuroendócrinas e neuroquímicas, as impressões recíprocas dos neurônios-
espelhos, e também a transferência e contratransferência em suas expressões 
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somáticas. Além dessas trocas e estimulações, outros níveis não verbais de 
engajamento incluem o aspecto simbólico da corporeidade, e também os níveis 
sutis de energia, que nem por serem sutis são menos poderosos, pois podem ter 
um efeito global e indiscriminadamente invasivo devido a sua não-localidade.  

Muito já foi escrito e discutido sobre os níveis de engajamento consciente e 
explícito em famílias. Seria oportuna uma revisão dessa literatura tendo em vista 
a validação da integração de técnicas de trabalho corporal na terapia sistêmica. 
Porém, neste artigo pretendo tratar apenas dos níveis inconscientes e subliminais 
da corporeidade da família, pois esta é a área que apresenta novos insights.

O NÍVEL SUTIL
Uma paciente de cinco anos desenhou todos os membros de sua família, e 
flutuando entre os pais ela desenhou uma figura oval com olhos. Ela explicou 
que a forma flutuante era um fantasma. A mãe dessa paciente havia tomado 
conhecimento recente de que seu marido tinha uma amante, mas ambos, pai e 
mãe resolveram não revelar nada aos dois filhos para, adequadamente, protegê-
los dessa crise. Se esse fantasma representa a tensão entre o casal, ou a energia 
dessa outra pessoa percebida dentro do campo familiar, o fato é que o problema 
dos pais foi sentido como uma presença. O ego, ainda em formação, é essen-
cialmente um ego corporal (JUNG 1907; BENTZEN 2004), e apreende o mundo 
através de sensações e interações corporais com o ambiente interno e externo. 
Assim, as crianças são sensíveis às pistas somáticas, também captadas através 
dos neurônios-espelhos, o mecanismo subliminar que propicia o partilhar de 
experiências e a empatia (GALLESE, 2004). Muitas dessas impressões corporais se 
organizam durante o sono, e podem se externalizar como sonhos ou pesadelos, 
que certamente indicam as relações entre processos somáticos e os processos 
integrativos da consciência. Muito já foi escrito e continua sendo estudado 
por vários grupos da psicoterapia corporal em relação a esse aspecto sutil, 
incorporando diferentes tradições e linhas de pensamento (CARROLL, 1997). 

NÍVEL SIMBÓLICO
Em nível consciente, os sintomas são o resultado de um desequilíbrio no organis-
mo do indivíduo e, ao mesmo tempo, uma tentativa de reajuste desse organismo. 
Mas eles também, na medida em que são simbólicos, carregam um atributo 
inconsciente, como já muitas vezes foi apontado na literatura psicológica. Por 
exemplo, os sintomas podem ser um modo não intencional, distorcido, de buscar 
a satisfação de alguma necessidade emocional ou psíquica, ou uma interrupção 
do desenvolvimento normal, também não intencional, que pretende chamar a 
atenção para determinadas dinâmicas da família. Portanto, podemos dizer que 
os sintomas têm sempre uma intenção que busca a regulação e um significado 
que aponta para a individuação, sendo esta uma das ligações do processo de 
individuação ao corpo (RIOS; SEIXAS; RIBEIRO-BLANCHARD, 2010). A linguagem 
do corpo é sensação-imagem-emoção-sentimento-pensamento, e essa lingua-
gem pode ser entendida quando o indivíduo atenta para suas sensações-expe-
riências-sentimentos, sintonizando com o nível somático. Se essas percepções 
não são registradas conscientemente, e integradas, a libido nelas retida acaba 
por assumir uma sintomatologia.

Um paciente de seis anos foi trazido para terapia por causa de comportamentos 
agressivos e desafiantes, na clínica do sistema nacional de saúde (Inglaterra). 
Nem arteterapia nem ludoterapia produziram resultados no início, pois ele esta-
va muito defendido. Em sessão de família, a mãe se mostrou insensível às frequ-
ências emocionais do menino, e esperava ter o problema resolvido rapidamente. 
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O menino, porém, aceitou prontamente a sugestão de trabalho corporal, que 
expliquei que sua mãe iria aprender e aplicar nele em casa também. Geralmente 
eu convido os pais a observarem primeiro, como um modo de engajá-los nos 
níveis inconscientes e subliminares, enquanto tenho a oportunidade de restabe-
lecer a autorregulação da criança. Depois das sequências de toques e movimen-
tos ritmados nos braços, o menino parecia relaxado e concordou em desenhar 
o que ele quisesse. Ele desenhou em branco e preto (figura 1) uma estrada ao 
fundo, com um caramujo ao lado esquerdo, um árvore no meio, um arco-íris 
ao lado direito e, na parte da frente do desenho, uma borboleta com uma das 
asas sombreada. Ele explicou que a asa sombreada estava quebrada. A família 
desse menino tinha passado por mudanças drásticas no espaço de um ano, um 
divórcio, uma nova família para a mãe e ele, e com essa nova família, mais qua-
tro irmãs, filhas do padrasto, incorporaram-se ao grupo. O trabalho corporal o 
reconectou com suas sensações corporais, e a partir dessa base vivencial emergiu 
um símbolo poético e profundo, que melhor representou a experiência da psique 
fragmentada nesse menino.

Como instrumento de diagnóstico da relação mãe-filho, o trabalho corporal 
também foi muito eficiente, pois assim que ouviu a explicação do menino, a mãe 
sugeriu: “Você pode apagar essa asa quebrada e desenhar outra bem bonita!”. 
Essa observação da mãe criou a oportunidade e a atmosfera para explicar tanto 
o que estava se passando com o menino, como também com ela na relação com 
seu filho. De qualquer modo, esse processo de restabelecer a comunicação com 
o corpo ajuda a regular as emoções e é, em si-mesmo, terapêutico. 

NÍVEL TRANSFERENCIAL E CONTRATRANSFERENCIAL
A transferência e contratransferência têm um correspondente somático 
(ROTHSCHILD, 1993) que está no pano de fundo do campo intersubjetivo. Nesse 
domínio, as configurações somáticas de complexos (JUNG, 1935), os distúr-
bios de vínculos, traumas, adoção, perdas, enfim, as histórias individuais que 
se traduzem também em configurações somáticas peculiares, interferem nos 
ajustamentos. Por exemplo, um padrasto assertivo ou muito confiante pode 
despertar ansiedade em um menino que já tenha passado por uma experiência 
prévia abusiva com o próprio pai. Essa reação, em contrapartida, pode definir o 
relacionamento dos dois numa base negativa, e o padrasto pode se afastar emo-
cional e fisicamente por sua dificuldade de lidar com a ansiedade do menino. As 
técnicas de abordagem corporal poderiam ajudar a dissolver padrões antigos e 
facilitar novas possibilidades de interações, permitindo que a criança relaxe na 
presença de adultos.  

NÍVEIS NEUROENDÓCRINOS E NEUROQUÍMICOS
A comunicação subliminal que ocorre no nível neuroendócrino orquestra mais 
ou menos intensamente os diferentes estágios da vida em família, e no nível 
neuroquímico produz ajustamentos (entrainment) invisíveis entre os membros 
da família. Por exemplo, em algum momento da vida familiar, os adolescentes e 
seus pais vão ser representados como curvas opostas em um gráfico do relógio 
biológico: uma curva é ascendente, em direção à maturação sexual, e a outra 
é descendente, na direção do declínio hormonal. Essa discrepância hormonal e 
os intensos ajustes emocionais que lhes correspondem causam uma oscilação 
enorme no humor da família, bem como altos níveis de estresse. O trabalho 
corporal na terapia de família com adolescentes pode contribuir sensivelmente 
para amenizar os altos e baixos desta fase, e sensibilizar os pais para uma con-
vivência mais pacífica.
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A relação oposta também se aplica, e são numerosos os casos de desregulação 
afetiva causando desequilíbrio hormonal. Gerhardt (2004) discute os recentes 
estudos nessa área, que informam que o desenvolvimento do vínculo mãe-bebê 
não é regulado apenas pelos comportamentos explícitos de busca de proximida-
de, mas também pela qualidade sensível ou insensível desses comportamentos. 
A insensibilidade no cuidado provoca uma elevação nos níveis de cortisol do 
bebê, níveis que tendem a se reduzir com a constância do cuidado amoroso e 
sintonizado com as frequências emocionais do bebê. 

NÍVEL DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO
O sistema nervoso autônomo é o mediador sistêmico por excelência. Ele regula 
o funcionamento dos órgãos vitais e das funções involuntárias do organismo, 
coordenando ritmos e ciclos, e respostas instintivas de sobrevivência e autopre-
servação. Ele tem uma base coletiva, que explica como um indivíduo estressado 
pode tirar a família toda de seu estado de homeostase, sem dizer uma palavra. O 
SNA provê também a base somática que permite a sensitividade de intuir a vida 
interna dos outros, e exerce um efeito interno sobre eles (JUNG, 1934/1954), sem 
a mediação dos processos cognitivos. O SNA também rege os mecanismos da 
autorregulação que mantêm o organismo em funcionamento otimizado, razão 
pela qual a autorregulação poderia ser um sinônimo para a palavra saúde. Tanto 
a psique como o corpo possuem capacidades autorreguladoras, que, entretanto, 
podem ser facilmente desorganizadas pela atitude voluntariosa e controladora 
do ego (JUNG, 1958). Um organismo que está cronicamente desregulado resulta 
em estresse, padrões de ajustamento distorcidos, e eventualmente, uma neurose. 
Os conceitos de regulação afetiva, modulação das emoções, regulação da díade 
– tão em evidência na literatura psicológica atual – têm uma base somática, e 
foram elaborados a partir dos mecanismos inatos e autônomos de regulação do 
corpo. A regulação da díade mãe-bebê ocorre através de contato físico e com-
portamentos adequados para suprir as necessidades da dupla (MUNDT, 2004). 
Dessas experiências primárias de regulação diádica, que são essencialmente 
experiências corporais, o indivíduo aprende a tolerar a frustração, a se sentir 
seguro e amado, e a regular suas emoções e mente. 

IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA CLÍNICA
Em quase todas as culturas, sem muitas exceções, o sistema familiar contem-
porâneo passa por inúmeros desafios, tais como separação precoce da mãe 
(berçários), divórcios, relacionamentos adultos de pouca duração, violência 
doméstica, abuso físico e sexual, abuso de drogas, famílias de composição mista, 
migração ou imigração, vizinhanças perigosas ou de risco, excesso de tempo 
virtual etc. Estas circunstâncias, muitas vezes já intergeracionais, dificultam o 
estabelecimento regular de vivências de regulação diádica na infância, e conse-
quentemente, comprometem a habilidade do indivíduo de permitir que os meca-
nismos de autorregulação se estabeleçam, causando uma desregulação crônica. 

Muitas crianças e adolescentes com distúrbios mentais não tiveram a vivência 
regular de regulação diádica, nem sequer a vivência tranquila da autorregula-
ção e do sentimento de estar seguro e protegido, e vivem em constante estado 
de excitação simpática ou apatia crônica, vigilância ou angústia, ansiedade ou 
depressão. Além disso, muitas crianças com história de alcoolismo ou violência 
doméstica na família talvez nunca tenham vivenciado estar autorregulado na 
presença do outro – uma possibilidade que os assusta – e só o fato de estar em 
uma situação grupal, mesmo que positiva, os deixa em estado de alerta e reati-
vidade. Essas crianças ou adolescentes, aprendem a se autodistrair em situações 
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ansiosas ou a dissociar, e eles buscam o muito desejado contato com o outro 
através da agressão e atrito. 

O uso do trabalho corporal na terapia com essas famílias propicia vivências 
corretivas para o grupo, reorganizando o todo a partir da corporeidade da 
família. Também facilita que a criança ou o adolescente aprenda a se separar do 
emaranhamento da família, distinguindo o seu corpo do corpo do outro, para se 
autorregular e, ao mesmo tempo, para conviver dentro da família sem se isolar.  

Não posso deixar de mencionar o corpo do terapeuta como referência regu-
ladora para o sistema familiar. Portanto, é necessário enfatizar a importância 
da sintonia do terapeuta com o próprio corpo, com os níveis de comunicação 
inconsciente e subliminar nas famílias e, sobretudo com o terceiro ponto como 
o eixo coordenador dessas dinâmicas.
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A partir do postulado: “ficar com a imagem”, deixado por Jung (1999 [1971]) 
para o trabalho clínico com as imagens, a psicologia arquetípica funda-se sobre 
uma ética fenomenológica de consideração máxima às imagens da alma – resul-
tando numa proposta psicológica de implicação com as imagens que acometem 
e que constituem o sujeito. Esta ética significa uma atitude de comprometi-
mento e construção, a partir do que nos advém: as diferentes vozes, as vontades 
contrárias, os impulsos estranhos ao ego. Assim, a partir da multiplicidade do 
psiquismo, a seguinte pergunta se impõe: o que isso quer?

Nessa proposta clínica, busca-se relativizar, reinventar, desconstruir as certezas 
egóicas que por vezes se colocam reativas ao contato com elementos novos que 
pedem lugar. Tal proposição se justifica pela noção apresentada inicialmente por 
Jung, de que o eu seria uma criação ficcional, um complexo entre outros, que 
também precisa de um campo de expressão na personalidade, pois além dele, 
há outros complexos que permanecem reprimidos ou simplesmente abaixo do 
nível da consciência. 

Para compreender essa proposição, temos de resgatar a influência de Pierre 
Janet no pensamento de Jung. Janet atribuia à psique um traço dissociacionista, 
entendendo que “a psique seria mais um arquipélago do que uma ilha”. Desse 
modo, o psiquismo seria atravessado por entidades ou personagens, que como 
ilhas, compõem a subjetividade, mas não UMA subjetividade. Normalmente, 
essas “ilhas” são sentidas pelo ego como doença ou ameaça, isso porque é pró-
prio da “natureza” do ego não ser capaz de se reconhecer fora de si. 

Junto dessa concepção dissociacionista, considera-se que pode haver um rebai-
xamento do nível mental, que em termos psicodinâmicos, permite pensar numa 
alternância de partes da psique, como se fossem vários outros que falam, pedem 
espaço e participam, por assim dizer, do corpo político da personalidade.

A formulação de uma “franja de consciência”, que Jung (2000 [1971], p.397) 
também remete à Janet, é fundamental para entender esse jogo do que poderia 
ser chamado de uma emergência de “sub-eus” - entendidos como subpartes da 
personalidade que permanecem à margem, nas proximidades mais imediatas 
ou mais remotas do ego. Nesse sentido, não estamos considerando uma noção 
de aparelho psíquico topográfica, com uma parte superior - o ego/consciência, 
tendo abaixo, como em um andar inferior, o inconsciente. Trata-se de imaginar 
a alma como uma espécie de “mancha”, com nuances mais claras e outras mais 
escurecidas, sendo que entre essas áreas não é possível delimitar uma divisão 
nítida, regida exclusivamente por mecanismos de defesa.

Hillman se aproxima dessas ideias quando entende que esses sub-eus funcio-
nam como modalidades de consciência que instauram diferentes estilos de 
personificações no palco da psique. Ao descentralizar a consciência do ego, 
distanciando-se nesse caso da proposição clássica de Jung, que afirma ser o 
ego o centro da consciência; e propor que cada personagem psíquico tem seu 
próprio estilo, Hillman insiste que tais personagens são realidades autônomas 
que podem se aproximar do ego das mais variadas formas, dependendo de sua 
qualidade metafórica (do ego).

Nesta concepção clínica, o ego seria análogo a um “cavalo” que carrega uma 
imensidão de personagens imaginais. A possibilidade do ego se perceber como 
uma ficção e de se relacionar com as outras “pessoinhas” dessa comunidade 
torna-se o objetivo principal em termos de um dispositivo clínico orientado pela 
psicologia arquetípica.
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Hillman, portanto, reafirma a psicologia arquetípica em seu caráter politeísta, 
remetendo-se à dissociabilidade inerente à psique e à possibilidade de pensar 
que a consciência - enquanto fonte de um “saber”, pode ser identificada em 
múltiplas figuras imaginais e em outros centros da personalidade (Hillman, 
1981). O que abre espaço para a construção de novas narrativas em detrimento 
do monoteísmo egóico típico da fantasia que impera na neurose, onde ocorre 
a fixação em uma única estória, que normalmente é tomada como “verdadeira” 
pelo ego a seu próprio respeito. Um ego imaginal pode se relacionar inclusive 
onde não se reconhece: “eu sou onde não sou”. A emergência desse ego permite 
que a mesma história seja contada e recontada de maneira que possa ser vista 
como sendo outra e a mesma. 

Hillman nos esclarece que o ego imaginal é um ego capaz de se perceber como 
uma imagem entre outras na teia de ficções que compõem a psique, e de 
suportar sua condição metafórica tanto quanto a das demais imagens - o ego 
é tão somente uma metáfora para um determinado grupo de processos psíqui-
cos necessários à adaptação interna e externa, mas sua condição privilegiada 
de centralizador de processos deve ser relativizada, de maneira que se possa 
reconhecer outros centros da personalidade, ou seja, trata-se de metaforizar a 
própria noção de centro, conforme já discutido por Hillman (1976). Pois outros 
grupos de processos psíquicos também pedem passagem por já existirem e faze-
rem parte dessa organização psíquica que o ego ingenuamente toma como terra 
conhecida e submetida a seus anseios exclusivos.

Essa discussão encontra consonância com a proposta por Deleuze (2007), que 
afirma não haver na profundidade da subjetividade um “eu”, mas sim uma 
composição singular, uma idiossincrasia, uma cifra secreta como a oportunidade 
única de que justamente tais entidades tenham sido as retidas, queridas, de que 
realmente a combinação tenha sido tirada, essa e não outra. 

Assim, o principal dispositivo do que entendemos como clínica imaginal trata-se 
de interrogar mais sobre a relação que se estabelece entre os vários outros que 
compõem a psique do que buscar uma explicação causal para sua origem. Trata-
se de trabalhar mais em torno da questão de “Quais são as entidades subjetivas 
dessa grande teia e como elas se combinam; do que buscar saber de onde elas 
surgiram: “Quem são” e “como se relacionam”, e não “de onde provêm”. 

“Quem” é a pergunta chave no manejo da clinica imaginal, orientação que segue 
as pistas deixadas por Jung:

“(…) Da mesma forma como a minha exposição anterior parou diante da 
pergunta: Qual é o sujeito da vontade inconsciente?, assim aqui também 
devemos perguntar: Quem tem a idéia do instinto no estado inconsciente? 
Com efeito, uma representação ‘inconsciente’ é uma contradictio in adiecto 
(contradição nos termos)” (JUNG 2000 [1971], p.397, n/r 109).

No manejo clínico o que está em jogo não é a busca pela resolução imediata do 
conflito - o que poderia privilegiar um ou outro pólo. Contudo, o que se coloca 
como tarefa é a possibilidade de imaginar-se, experimentar-se como sendo um 
e outro, oferecendo um espaço que sustente o diálogo entre os personagens 
que aparecem e que falam pela via dos sintomas, das fantasias, dos sonhos e das 
outras produções ou manifestações da alma. 

Trazemos, para ilustrar essa discussão, um recorte de um atendimento discutido 
algumas vezes em nossa intervisão – uma proposta entre os colegas do Himma 
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de pensar nosso “fazer” na clínica, que se organiza de maneira horizontal, sem 
uma figura de destaque como o supervisor. Discutimos o caso trazido por um 
dos analistas sob outras perspectivas, para aquilo que está fora do foco da visão, 
habitando numa região periférica.

Nosso causo é de um jovem estudante universitário, que procurou análise por 
causa de um amor “mais ou menos correspondido” (sic); ou poderíamos dizer 
“mais e menos correspondido”. Segundo seu relato, apaixonou-se por uma amiga 
que conhecia há algum tempo. Ficaram juntos algumas vezes, mas a moça tinha 
um namorado e passou a dizer que não mais faria aquilo e ia ficar noiva.

Bem, até aqui, mais um caso de desencontro, já que a vida é a arte do encontro. 
Mas a moça não sumiu da vida do rapaz; muito pelo contrário, provocava-o 
frequentemente, dando-lhe longos abraços, e até beijos no pescoço. Ligou certa 
vez às escondidas, quando viajava com o noivo, confessando que sussurrou seu 
nome numa noite, meio dormindo. Às vezes, dava-lhe até um beijo na boca, mas 
logo recuava, alegando que não podia fazer aquilo. 

O rapaz chega a análise movido por essa paixão – estava triste, quase apavo-
rado, perdido, angustiado. Despertou no terapeuta uma ideia de que se deveria 
pensar numa solução para aquilo. Como lidar com essa situação? Que saídas 
possíveis teriam? Ignorar a moça? Declarar seu amor desesperadamente e tentar 
conquistá-la, já que ela estava claramente em uma condição ambivalente? 

Discutindo o atendimento, imaginamos que não se tratava de “resolver” a situa-
ção ou tirar o paciente dela. Na fantasia do analista – ou de analista – a seguinte 
pergunta se colocou: “na prática, o que o paciente poderia fazer?” ou ainda: “na 
prática, o que eu deveria fazer neste caso?”. 

E mais um personagem falava: quem precisava ser prático? Um analista que quer 
resolver o “problema” de seu paciente, ou será alguém no paciente cansado de 
ser torturado por sua paixão? Será que a prática clínica tem a ver com ser prá-
tico? Qual o lado prático da nossa praxis?

Enquanto discutíamos o caso, íamos caracterizando melhor os parâmetros do que 
entendemos por uma clínica imaginal: entendemos que buscamos complexificar, 
polemizar, pensar imaginalmente/metaforicamente – quer seja nas saídas, quer 
seja nas entradas, ou mesmo nas entranhas dos possíveis (en)caminhamentos 
propostos pela lógica conflitante (e por vezes torturante) da alma. 

Assim nos deparamos com questões voltadas a um dispositivo clínico baseado na 
psicologia arquetípica: qual a função da análise? A serviço de quem a análise se 
coloca? Dos problemas? Das imagens? Como aproximar os polos da situação con-
flitiva, a fim de “esfumaçar” os limites que podem separar ilusoriamente o que é 
tomado pelo ego como problema em oposição ao que se apresenta como imagem?

Podemos colocar os problemas no campo da imaginação, à medida que as fan-
tasias criadas pela psique podem ser vividas metaforicamente. Nesse sentido, 
não se busca resolver o problema a partir da perspectiva exclusiva do ego e de 
como ele percebe o conflito, há um esforço contínuo em buscar a perspectiva 
da alma para o sofrimento. 

Assim, retomemos nosso paciente sofredor e os questionamentos suscitados no 
analista: a imagem dessa mulher não parece muito sedutora? Não dá a impres-
são de que o paciente chega na sessão acompanhado dessa mulher? Ela chega 
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na sala junto com ele, essa imagem sedutora, a própria imagem da sedução, 
ou daquilo que não se deixa apreender, mas também não se deixa abandonar. 
Ela – a mulher/imagem – oferece a ambivalência, a impossibilidade de ficar com 
uma coisa só. Num certo sentido, o “problema” deixa de ser a mulher, passamos 
a ver a situação de sofrimento de nosso paciente com olhos menos sustentados 
numa posição “black or white”, isso ou aquilo, mas surgem nuances de cores que 
misturam as coisas: mulher/sedução/ambivalência: esta é nossa imagem.

Só que não precisamos imaginar que a ambivalência é um aspecto exclusivo 
dessa mulher, já que essa imagem se manifesta no próprio paciente. Afinal, ele 
– como ela –, quer e não quer, ele não consegue se desfazer desse enredamento, 
tampouco quer continuar com ela assim. Ele quer tê-la só para si. 

A imagem da ambivalência aparece ora na mulher, ora no paciente, ora no 
analista. “Ficar com esta imagem”, implica deixar-se seduzir pela própria ambi-
valência, adentrar neste campo minado e perigoso personificado na aparição da 
jovem que encanta e não se entrega ao paciente. Paciente seduzido e sedutor, 
analista seduzido e sedutor, tudo imaginalmente confluindo para um beijo sutil 
e impregnante, venenoso, que nos faz febris, sem possuir o objeto e ao mesmo 
tempo só conseguindo estar voltado para ele. 

Uma criação suada, um trabalho com o literal e de sustentação da tensão entre 
duas coisas, sentida como indesejável pelo ego que busca a resolução ou uma 
saída. “Sair dessa” parece ser uma demanda “natural” de um ego destronado. 
Hillman, citando Jung, escreve: “Anima representa o movimento para a vida 
adulta e o ‘crescimento que se distancia da natureza’. Na alquimia, o crescimento 
que se distancia da natureza é chamado opus contra naturam, um conceito-
chave para a compreensão psicológica dos eventos psíquicos, diferentemente 
da naturalista” (Hillman, 1995, p.89). O trabalho analítico é por excelência um 
opus ou poiesis, trabalho poético com as palavras-imagens. Podemos ainda 
pensar aqui, junto com Jung, que a consciência emerge a partir da anima. Diz 
o psicólogo suíço: “A anima é (…) um arquétipo natural que soma satisfatoria-
mente todas as afirmações do inconsciente, da mente primitiva, da história da 
linguagem e da religião (…). É sempre o a priori de humores, reações, impulsos 
e de todas as espontaneidades psíquicas. Ela é algo que vive por si mesma e que 
nos faz viver; é uma vida por detrás da consciência, que nela não pode ser com-
pletamente integrada, mas da qual pelo contrário esta última emerge” (Jung, 
2002[1976], p.37). 

O rapaz foi flechado por Eros, e assim estava no campo da alma, se via diante 
de uma mulher inconstante, provocadora, atraente, fugídia, imprevisível e, por 
isso mesmo, muito interessante. O paciente perdia peso, literalmente, pois não 
conseguia comer direito. Era alimentado por seu pathos, na proporção em que a 
alma ganhava peso ao nutrir-se deste sofrimento sem saída. Uma pedra no meio 
do caminho do pobre mortal – um acidente, para deleite da anima. 

Na perspectiva hillmaniana, Anima é uma pessoa, é um conceito, anima significa 
alma. Ela é quem cria atrações e confusões, quem traz humores, desejos e sin-
tomas! Quem incita a imaginação, quem vira a cabeça das pessoas e quem traz 
um sentido de interioridade, um sentido de alma.

Nosso paciente tem então um curioso sonho: aparece um homem obeso, sem 
camisa, devorando com gosto um pintinho partido ao meio. O sonho guarda 
uma relação com o momento psíquico dele. Um ser frágil, pequeno, filhote, 
partido ao meio. Ele falava no conflito entre o que ele chamava de seu lado 
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racional, que queria se afastar da menina, e o seu lado emocional, que queria 
estar sempre ao lado dela. Enquanto isso um ser faminto devora o pintinho, e 
vai engordando. O pintinho só parece frágil quando é devorado por um homem 
obeso com a barriga de fora. Nessa lógica, ao estar frágil e partido ao meio, só 
resta ser jantado. Qual a saída para os seres frágeis? No sonho o pintinho não 
tem saída, está cindido e aprisionado nas mãos gordas e famintas de um ser 
imponente. O trabalho de análise é justamente alimentar o imaginal.

Desta forma, o trabalho sob a perspectiva do imaginal vai ao encontro deste 
mundo. Há um objetivo: conviver com esta vida além-ego, dialogar com os seres 
estranhos à consciência do paciente, apostar na vida anímica – e não necessa-
riamente na vida literalmente biológica. A oferta do analista não é a mesma do 
médico em busca do corpo sadio e em funcionamento normal, seguindo as nor-
mas da vida biológica. O mundo vivo da alma muitas vezes não tem respeito pelo 
mundo da vida egóica; o reino imaginal opera com outra lógica – é dentro desta 
lógica que se devem produzir interpretações. Entrar com o paciente neste reino 
é abandonar a visão unilateral de uma consciência, a qual se está acostumado. 
Não se trata de um elogio romântico ao sofrimento ou à morte, e sim a abertura 
e sustentação de um campo, cuja via de acesso é muitas vezes o sofrimento, a 
depressão, o fracasso, o sintoma.

E já que estamos falando em Eros não podemos deixar de falar em Psiquê. Eros 
engendra Psiquê, faz ela se movimentar, se arriscar, querer morrer. Recordemo-
nos que a última prova pela qual Psiquê é submetida envolvia a descida ao 
reino de Hades. Deveria se apresentar à Perséfone e solicitar-lhe, em nome de 
Afrodite, um pouco de beleza imortal. Então, Psiquê sobe numa Torre muito alta, 
pensando ser o atalho mais rápido para se chegar ao fundo do Hades. Dentre as 
advertências dadas pela Torre, uma delas era não abrir a caixinha com a beleza 
imortal em hipótese alguma. Como sabemos, mais uma característica de Psiquê 
é a curiosidade, que não resiste e a abre, caindo em sono estigial, profundo. 
Contudo, depois Eros a desperta com uma de suas flechas (Brandão, 2002). 

Podemos ver que Psiquê inicialmente fracassa em sua missão. Mas é justamente 
este fracasso que a leva a uma conquista, à união com Eros. Ela, que vinha tri-
lhando um caminho heróico (afinal, já tinha passado por três provas dificílimas 
dadas por Afrodite), se entrega de repente para os braços de Afrodite-Perséfone. 
O que atrai Eros – figura irresponsável, aventureira que se torna o salvador – e 
a união dos dois finalmente se consolida. 

A psique triunfa a partir do fracasso. Ela não é heróica, determinada, obstinada, 
guerreira. Talvez essa seja a tarefa do complexo do ego, mas não da alma. Esta 
não quer resistir ao fascínio das deusas, e ao mesmo tempo não fica no sono 
eternamente, conforme pretendia Afrodite, ainda que soubesse que seu filho 
Eros era capaz de fazer muita coisa para tê-la. A psique desperta ainda mais 
sublime com o amor, depois do episódio de aparente fracasso. 

Segundo Hillman (1981, p.120-21): “Esta abordagem investiga (analisa) o fra-
casso não tanto para refazer o crescimento interrompido e sim para reconduzir 
os equívocos, erros e fraquezas ao âmbito do fracasso (ser o seu “psicopompo”), 
levando –o às últimas consequências, ou seja, à sua meta psíquica final, a morte. 
(…) Mais do que um bloqueio a Eros e ao fluir da vida, podemos considerar os 
fracassos como sendo constelados, pretendidos e até mesmo finalmente cau-
sados pelo mundo subterrâneo, que deseja que a vida apresente falhas a fim 
de que outras atitudes, regidas por outros arquétipos, sejam reconhecidas. (…) 
Seria mais justo para com os fracassos da e na análise se a considerássemos 
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como um processo no fracasso, e mesmo a individuação como atividade que se 
desenvolve invisivelmente no reino de Hades, refletindo os literalismos da vida 
nas metáforas da morte”.

Portanto, uma análise de fato deve insistir no fracasso, neste sentido. A análi-
se peca quando não entra na imagem do fracasso, do acidente, do desespero. 
Quando vai pelo caminho de superar o fracasso numa fantasia de desenvolvi-
mento do ego, quando socorre o acidentado para tornar o paciente mais forte e 
preparado depois do tombo, quando procura saídas rápidas ou sentidos imedia-
tos para a angústia ou para a tristeza.
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Eu me senti sem pele”, disse uma mulher a respeito da recente separação de seu 
companheiro. Eu estava na fase inicial de minha pesquisa com mulheres separa-
das, realizando entrevistas para selecionar as participantes. Esta frase ecoou em 
mim e fortaleceu a ideia que eu tinha de levar a metáfora da “perda de pele” 
para o grupo de mulheres com o qual iria trabalhar. Este tema foi um símbolo 
do processo vivido pelas participantes com a separação, o que podia ter vários 
significados, tais como a perda de um referencial da própria identidade ou a 
dor de estar em carne viva, exposta e desprotegida. Estar sem pele, ter a pele 
roubada, perdida, arranhada, ressecada ou machucada são imagens que retratam 
momentos de perda, de vulnerabilidade e dor. 

A história esquimó “Pele de foca, pele de alma” (ESTÉS, 1994) também intitu-
lada “A Mulher-foca” apresenta este tema e foi relatada no grupo. Conta de 
um pescador que roubou a pele de uma mulher-foca. Sem sua pele, ela aceitou 
viver com ele por sete anos para poder tê-la de volta. Mas ele não cumpriu o 
prometido e a mulher começou a ressecar e definhar. A história termina com 
a recuperação da pele por seu filho e o retorno da mulher-foca ao mar. Estés 
(1994) identifica a pele da mulher foca com a pele de sua alma, representando 
o elemento natural e instintivo da psique da mulher. 

Este conto representou o fio condutor do trabalho desenvolvido com o grupo. 
Todas se identificaram com a mulher-foca relacionando a perda da pele a várias 
situações de suas vidas, seja durante o relacionamento ou na situação de separa-
ção. Elas sabiam do que se tratava quando alguém dizia “onde” ou “como” tinha 
perdido sua pele: a imagem criou uma linguagem comum ao grupo. 

O presente artigo apresenta o caminho percorrido com este grupo de mulheres 
utilizando contos, mitos e diversos recursos expressivos para favorecer a ela-
boração simbólica e que compôs a tese de doutorado intitulada: “Separação 
amorosa e individuação feminina: uma abordagem em grupo de mulheres no 
enfoque da Psicologia Analítica” (PARISI, 2009).

Foram realizados oito encontros semanais em grupo com duração aproximada 
de 2h30. Eram sete mulheres entre 40 e 55 anos, uma faixa etária delimitada 
de maneira intencional. Eu pretendia compor um grupo de mulheres com um 
repertório de histórias amorosas, que já tivessem passado por um ou mais 
relacionamentos significativos. Mulheres de meia idade, com questões carac-
terísticas desta etapa da vida. Como é que elas estariam vivenciando a perda 
amorosa? Qual o significado desta separação em seu processo de individuação? 
Que recursos poderiam ser mobilizados para facilitar a elaboração desta perda? 
Estas foram algumas das questões que conduziram a pesquisa.1 

Algumas participantes estavam no auge do processo de rompimento do vínculo, 
separadas há apenas dois meses, outras há um ou dois anos. O tempo de união, 
a opção pela separação e o tipo de vínculo, não foram critérios utilizados para 
a inclusão na pesquisa e sim a mobilização emocional ainda associada ao rom-
pimento. A dor, com tonalidades e intensidades diferentes e singulares era um 
denominador comum às participantes. 

Uma participante, Dora2, transbordava sua raiva no grupo. No outro polo, Clara 
vivia o abandono, o medo da solidão e muita fragilidade. Miriam, intensa, reali-
zava um mergulho às profundezas de seu ser; Lia, mais racional, dizia ter lidado 
com a separação como um trator. Suzana, dedicada esposa por trinta anos, sofria 
com a deslealdade do marido; Beth sentia-se injustiçada, e por fim, Ione, que 
vivera um modelo de submissão, agora descobria novas possibilidades em sua vida.
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Era um grupo heterogêneo que, no entanto, pode tecer uma identidade grupal, 
compondo uma trama que acolheu a diversidade de experiências e possibilitou 
o inicio do processo de cicatrização das feridas ocasionadas pela perda amorosa. 
Mas, como em apenas oito encontros, um tempo tão curto, teria sido possível 
observar e favorecer este processo?

Minha experiência anterior com grupos vivenciais de mulheres utilizando recur-
sos expressivos, mitos e contos, garantia o respaldo e a convicção no potencial 
desta abordagem para promover ampliação de consciência. O desafio era conci-
liar um projeto de pesquisa e investigação científica a uma prática clínica, pois 
havia um objetivo terapêutico vivencial acontecendo de forma simultânea à 
coleta de depoimentos. A pesquisadora e a terapeuta estiveram de mãos dadas 
na elaboração deste trabalho. 

É importante mencionar que por se tratar justamente de um processo vivido pelo 
grupo não há uma linearidade de percepções e observações; estas aconteciam de 
forma espiral ou circular, pois a cada encontro eram retomados os mesmos temas 
de novas maneiras e com intensidades diferentes. Também o planejamento de 
cada encontro era apenas esboçado anteriormente e se alterava frente ao tema 
que surgia naquele momento ou à necessidade de aprofundar a vivência, o que 
mantinha fluidez e sintonia aos movimentos manifestados pelo grupo, a fim de 
permitir a constelação do campo simbólico. Foi uma construção artesanal, passo 
a passo, que acontecia entre a coordenação e as participantes. Para auxiliar na 
pesquisa e me liberar da parte operacional (gravação das falas, anotações, fotos) 
contei com a presença de uma colaboradora-observadora, o que possibilitou que 
meu foco estivesse totalmente voltado para a dinâmica grupal. 

Entretanto, cada encontro obedecia a um formato básico: inicialmente eram 
solicitados comentários sobre o encontro anterior ou relatos de acontecimentos 
da semana, o que favorecia a manifestação espontânea de conteúdos pessoais. 
Esta parte inicial se estendia por tempo indeterminado e funcionava como aque-
cimento para aquele encontro. Em seguida era proposta uma vivência que podia 
ser o relato de uma história, imaginação dirigida ou trabalho com materiais. 
Foram utilizados recursos expressivos variados visando facilitar uma diversida-
de de vivências, levando em conta que cada pessoa tem habilidades e canais 
próprios de expressão. Também foram reservados momentos diferentes para 
elaborações pessoais e coletivas; um momento mais introspectivo, algumas vezes 
também em duplas e outros com o grupo todo. Após a realização de cada ativi-
dade sempre havia uma conversa grupal a respeito das produções ou vivências, o 
que permitia a expressão de questões individuais e trocas entre as participantes. 

Outro aspecto a ressaltar é que a abordagem grupal na Psicologia Analítica só 
recentemente vem encontrando maior adesão. Pode-se dizer que ainda é um 
tema relativamente controverso no meio junguiano já que o próprio Jung pri-
vilegiou a análise individual e muitos de seus seguidores se mantiveram neste 
âmbito levantando algumas objeções. Na atualidade observa-se que há uma 
crescente aplicação de trabalhos grupais sob o enfoque junguiano em diversas 
modalidades: grupos terapêuticos, grupos vivenciais, grupos temáticos e grupos 
de curto prazo, entre outros. Muitas vezes o trabalho grupal acontece de forma 
simultânea e complementar à análise individual. Neste sentido, a pesquisa teve 
também como objetivo específico desenvolver estratégias grupais facilitadoras 
da elaboração simbólica para lidar com a perda amorosa. Portanto, este trabalho 
representou o esforço e a busca de fundamentação teórica, discussão e conso-
lidação desta prática. Assim como Freitas (2005) considero o grupo vivencial 
relevante para a promoção do processo de individuação.
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A seguir passo a relatar de forma resumida algumas atividades realizadas com o 
grupo, comentando os recursos utilizados e o processo grupal que constituíram 
os resultados e a discussão dos dados da pesquisa. Vou focalizar especificamente 
o trabalho efetivamente realizado com o grupo, já que a análise dos conteúdos e 
temas relevantes das falas das participantes excederia os limites deste artigo.

O RECONHECIMENTO DAS FERIDAS
Os primeiros encontros foram voltados para apresentar as participantes e o 
trabalho a ser realizado e, ao mesmo tempo, criar uma atmosfera acolhedora e 
aquecimento do grupo. Algumas atividades foram propostas com este objetivo, 
como a escolha de objetos de suas bolsas que as representassem. Elas se apresen-
tavam ao grupo através destes objetos dizendo: Eu sou... (nome do objeto) des-
crevendo suas características e qualidades, sempre na primeira pessoa. Também 
ouvimos a música de Chico Buarque: “Pedaço de mim”. Escreveram e pintaram 
o que a música havia mobilizado. De pé, de olhos fechados, em círculo, com as 
próprias mãos na região cardíaca e no umbigo, elas começavam a se centrar e 
experimentar o sentimento de pertencer ao grupo. Alguns pontos de partida 
foram sugeridos para reflexão: Quem sou eu “em relação”? Quais as figuras mas-
culinas importantes em minha vida? Há um padrão nos meus relacionamentos? 
Houve conversas em duplas e no grupo todo; através das atividades elas expres-
savam suas emoções e contavam as experiências de suas separações. 

Havia uma grande necessidade de desabafar e dividir suas histórias com as 
outras. O foco dos encontros iniciais esteve voltado para a exposição de suas 
feridas e perdas, como a percepção de transformações na própria identidade: 
“eu virei outra pessoa”, diz Lia, ou como expressa Dora: “ainda nem sei direito 
que eu sou”. A separação denunciava, de um lado, aspectos importantes da 
personalidade que tinham sido negligenciados ou permanecido subutilizados 
durante o relacionamento e de outro, as mudanças eram sentidas especialmente 
no processo de desorganização vivenciado com a ruptura do vínculo. Quando 
a relação acaba, os conteúdos que estavam, de certa forma, aprisionados pela 
projeção ou reprimidos pela necessidade de adaptação ao outro, começam a 
ser conscientizados e surgem a perguntas: Quem sou eu agora? Onde foi parar 
aquela parte minha?

“Acho que eu fui muito ‘nós’... constata Suzana, referindo-se a como vivenciava 
seu casamento. Quando se perde o “nós” que ainda está depositado naquele 
relacionamento, perde-se a conexão com o outro interior e com o simbolismo da 
coniunctio, da união dos opostos que era vivida concretamente na parceria. A soli-
dão é vivida intensamente nesta dinâmica, pois se perdeu a conexão com o Self. 

A falta de limites e a simbiose na relação também foram descritas: “Eu cedi, 
concedi, me doei porque quis, porque amei, porque curti, só que eu não dei 
limite; foi tudo sem limite”, conta Suzana. A ruptura do vínculo e a saída da 
fusão trouxeram o desamparo, como manifesta Clara: “a dor é ficar sozinha, não 
acreditar em mim”.

No grupo, a raiva também era exposta, destilada: “era um ódio que não cabia 
em mim”, conta Miriam. Algumas participantes se mostravam inconformadas, 
sentindo-se injustiçadas: “Puxa, eu não mereço isso, foi ele quem aprontou, ele 
não merece ter essa felicidade”, diz Beth. Nesta dinâmica, o parceiro recebe a 
projeção do grande vilão.

As terras sombrias do mundo inferior eram visitadas por algumas participantes, 
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como Miriam, que relata: “eu me senti caindo em um vazio absoluto, num nada, 
nada de mim, então é como se eu tivesse desaparecido enquanto corpo... não sei 
se estou morrendo, não sei se estou nascendo”. Era nítida a vivência da nigredo, 
de morte e renascimento constelados pelo processo de luto pela perda. 

Nos encontros iniciais havia também uma busca de cumplicidade, um reconhe-
cimento de semelhanças e diferenças, laços que começavam a se criar. À medida 
que apresentavam suas histórias e sentimentos ao grupo, as feridas se tornavam 
mais conscientes, quase palpáveis. Eram visualizadas e compartilhadas. Procurei 
dar espaço para que esta conscientização acontecesse, pois para que a dor 
pudesse ser de alguma forma aceita, elaborada e transformada, o primeiro passo 
era reconhecê-la e acolhê-la. Saber onde é que estava doendo, que tipo de dor 
era e qual sua extensão e profundidade. 

A RETROSPECTIVA 
No processo de reconhecimento das feridas foi importante uma tarefa solici-
tada às participantes: escrever uma história da própria vida, mas localizada em 
outro tempo e espaço, na terceira pessoa e começando com “Era uma vez...”. 
Introduzia-se o elemento de fantasia na biografia pessoal o que garantia certo 
distanciamento e sua releitura a partir de outra perspectiva. 

Começa a se esboçar um resgate da própria trajetória, permitindo re-significar 
a experiência da separação. As histórias trazidas se iniciam contando de lindas 
meninas ou princesas, cheias de sonhos e de vida e que passam por peripécias 
e decepções. Escrever a história começando por “era uma vez” possibilitou a 
conexão com o mundo da imaginação, uma abertura para a fantasia, onde reina 
absoluta a criança. O arquétipo da criança interior foi acessado, fazendo uma 
conexão vital com a futuridade, como aponta Hillman (1981, p.62): “É preciso 
que o adulto retorne à infância para reencontrar a imaginação”.

Percorrer a própria jornada, revendo os passos e encruzilhadas, possibilita o 
resgate de tesouros que ficaram escondidos bem como legitima a herança da 
qual se é portador insubstituível. É inevitável ser vivificado por esta experiência. 
Assim descreve Miriam: “Olhar para trás me energizou... eu reconheci essas 
experiências como um patrimônio vivencial”. Há um redimensionamento da 
situação atual e a descoberta de serem protagonistas de suas histórias.

Também há a constatação de que a perda atual não é a única já vivida: “... eu me 
conscientizei muito das perdas que já tive... parecia que esta era a única, então 
acho que tirou um pouco a carga...”, expressa Suzana.

Após a escrita da história e mergulho no passado, as participantes estavam 
mobilizadas para dar uma forma concreta ao que havia sido discutido no grupo 
sobre suas trajetórias. A realização do que chamei de “linha da vida” seguiu-se à 
história autobiográfica. A instrução era desenhar ou pintar a representação dos 
marcos importantes ocorridos na vida. A única regra era registrar com uma cruz 
preta os momentos de perdas significativas onde houve uma morte concreta 
ou simbólica. Estes marcos representam os “descansos”, ideia inspirada em Estés 
(1994), que são as cruzes encontradas ao longo das estradas que registram que 
naquele lugar ocorreu uma morte.

Escolhi esta atividade por apresentar um potencial transformador em relação 
às perdas vividas. Quando pranteamos as mortes, as estradas obstruídas ou as 
emboscadas ocorridas durante a vida, realizamos os rituais do luto. Aos poucos 
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a energia estagnada ou presa pode voltar a fluir para novos objetivos. Através 
de um canal menos racional, não verbal, as mãos expressavam os conteúdos 
biográficos, fornecendo uma imagem visual dos eventos passados, de vida em 
construção, com suas etapas e marcos.

NOVA PELE – CICATRIZAÇÃO
Até o quinto encontro do grupo, havíamos localizado as perdas e feridas ocor-
ridas com a separação e identificado suas possíveis origens e extensão. Perdas 
anteriores também foram conscientizadas. O conto “Pele de foca” já havia sido 
relatado ao grupo, o que trouxe a temática da perda da pele ao grupo. Agora 
começava um longo e lento processo de cicatrização que apresentou alguns 
vislumbres de recuperação e cura.

Voltemos à analogia da pele para retratar o trabalho realizado neste momen-
to. Depois de abertos, expostos e desinfetados (um processo que costuma ser 
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“ardido”), os machucados necessitam ser fechados para poderem cicatrizar. Se 
os cortes forem muito profundos é preciso “dar pontos”, proceder à sutura e aos 
curativos. Com simples agulha e linha os rasgos são costurados e aos poucos a 
pele se regenera. É preciso ter paciência e cuidado, pois demora para cicatrizar 
completamente. Assim foi o trabalho realizado com o grupo: com pedaços de 
tecidos, linhas, fitas, agulhas e cola, as participantes faziam remendos e costuras 
nos pedaços perdidos e rasgados da pele da alma. Uma atividade que as mãos 
realizavam concretamente, mas cujo simbolismo remetia às costuras que preci-
savam ser feitas na alma, para que depois a natureza pudesse agir a seu tempo.

Propus que cada participante escrevesse em um papel suas dores e feridas, 
como se fossem “segredos” que eram depois sorteados e lidos em voz alta no 
grupo sem haver uma identificação inicial de autoria. Cada participante deveria 
comentar, dar conselhos e sugestões a respeito do que estava escrito no papel 
que lhe coube. Só depois a autora se revelava e fazia seus comentários. As trocas 
foram ricas e aos poucos eram ativados recursos internos e curativos, espelhados 
nas falas dirigidas à outra integrante do grupo. Acolher a companheira mobiliza-
va a acolhida a si mesma, o que constelou o arquétipo do curador ferido. 

Parceiras de dores semelhantes, elas se tornavam mães amorosas umas para as 
outras e... para si mesmas. Muitas vezes a mãe interna está cega ou surda para os 
apelos da alma ou não sabe como prover sustento e cuidados verdadeiros. Este 
cuidado pode ser obtido com mulheres reais que sejam mais velhas, sábias ou 
calejadas, “temperadas como o aço”, diz Estés (1994). E, certamente, cada uma 
à sua maneira, as mulheres do grupo estavam sendo “temperadas” pelo processo 
de separação. A presença atenciosa de outras mulheres pode acionar esta mãe 
interior, da velha curandeira, uma imagem do curador ferido. A perda da con-
firmação do outro pela experiência da separação amorosa pode ser um golpe 
devastador para o ego. Como descreve Carotenuto (1994, p.143) a respeito da 
perda amorosa: “apagou-se aquele olhar que me mantinha em vida, agora sou 
eu que não existo mais”. Neste momento, uma testemunha que ateste e confirme 
as qualidades que os olhos encobertos pelas lágrimas ou secos pela descrença 
não conseguem enxergar, tem o efeito de um bálsamo, conferindo validade e 
conforto à dor. Há também a descoberta de uma linguagem comum específica 
do feminino e que o confirma. Kast (1997, p.29) fala sobre isto:

A relação com outras mulheres possibilita o processo de tornar-se consciente 
de si mesma como mulher: as mulheres, então, não se vêem apenas com os 
próprios olhos, mas também por meio dos olhos de outra mulher. Elas se 
refletem mutuamente, se percebem, se aceitam.

A atividade seguinte à partilha de segredos foi a confecção de um manto ou 
colcha de retalhos a que denominei “manto de cicatrizes” ou “manto de pro-
teção”. Foram oferecidos retalhos de tecidos, cola, linhas, agulhas, lantejoulas. 
A costura, colagens e remendos davam forma e traziam à matéria concreta e 
palpável as emoções do processo vivenciado. Após a solutio, a dissolução nas 
águas da tristeza e do lamento, ao partilharem os segredos e feridas, agora era 
propiciada uma coagulatio, vinculada ao simbolismo do elemento terra, enrai-
zando na matéria tangível os afetos e estados da alma. No trabalho manual o 
corpo também está envolvido, facilitando o acesso à esfera não racional e não 
verbal da psique e possibilitando uma integração maior entre corpo e psique. 
As mãos podem dar forma ao inconsciente e torná-lo visível por meio de uma 
imagem, sendo mediadoras entre espírito e matéria, mundo interno e externo: 
“Muitas vezes as mãos sabem resolver enigmas que o intelecto em vão lutou por 
compreender”, diz Jung (1958/2000, p. 19). 
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A costura e a tecelagem são atividades tipicamente femininas, associadas à 
deusa Atena e às imagens mitológicas das parcas ou moiras, as fiandeiras que 
teciam o destino. A atividade de criar o manto tem analogia com tecer a pró-
pria história e destino, incorporando e suportando as cicatrizes e marcas e desta 
forma criando a possibilidade de sua assimilação e transformação. 

O remendo também está associado à operação alquímica da coniunctio. Remendar 
retalhos de pano é unir partes que antes estavam separadas e assim formar uma 
unidade distinta, o que faz parte do simbolismo desta operação. Usamos a 
expressão popular “juntar os cacos” para uma situação em que é necessário jun-
tar as forças e se refazer para sobreviver a uma derrota. No grupo, ao criar seus 
mantos com os retalhos, as mulheres estavam literalmente colando os cacos que-
brados e remendando os rasgos de sua alma que ficaram dispersos ou perdidos 
com a separação. Uma nova coniunctio começava a ser configurada e dos panos 
emendados e costurados ou colados emergia o novo, um terceiro elemento, 
representando a função transcendente. Vestimentas e roupas estão relacionadas 
aos tecidos. São invólucro e proteção para o corpo, o que remete ao conceito de 
persona. Uma nova persona poderia ser reorganizada e refeita a partir da “pele” 
criada pelo manto. Se antes havia a sensação de “estar sem pele”, o manto se 
tornou símbolo do revestimento protetor e da regeneração para a pele machu-
cada pelo processo de separação. Uma nova identidade era reescrita e costurada.

Com os mantos prontos, seguiram-se comentários e uma apresentação mais for-
mal de cada manto, por mim sugerida: cada participante deveria se apresentar 
ao grupo na primeira pessoa, “como se” fosse o manto. A finalidade era criar uma 
proximidade maior com o material produzido, além de favorecer a percepção 
de novos conteúdos e significados. Surpresas, descobertas e revelações foram 
a marca desta atividade: os mantos começam a “dialogar” com suas donas. O 
manto “diz” para Beth que em sua avaliação, fez uma colcha de retalhos “qua-
dradinha”: “pára de ser tão certinha, ponha mais cor na sua vida, não seja uma 
coisa tão pesada...”

Mas para que o manto se tornasse eficaz ainda era necessário imantá-lo, torná-
lo um “objeto de poder” e para isso foi feito um pequeno ritual. O poder do 
gesto, da palavra ritual implica no compromisso do ego com o que está aconte-
cendo em um nível mais profundo. A atmosfera solene cria a demarcação entre 
o profano e o sagrado, diferenciando aquilo que é vivenciado internamente da 
experiência ordinária e comum. Lia assopra seu manto e o coloca nas costas; 
Clara diz emocionada: “Posso brilhar sozinha ou acompanhada”; Miriam levanta 
seu manto e diz: “Assumo meu lugar no mundo”, e assim uma por uma, de forma 
reverente e concentrada, representaram seu gesto ritual. O silêncio seguiu-se 
à apresentação. Era desnecessário comentar, pois a experiência calou fundo e 
emocionou a todas. 

Ainda foi realizada uma composição coletiva de um manto grupal constituído 
pelos mantos individuais com a finalidade de fortalecer a identidade grupal, 
uma coniunctio que já estava sendo constelada no decorrer dos encontros e que 
agora podia ser materializada. Em silêncio, depositam seus mantos no chão da 
sala, uma mexe daqui, outra ajeita ali, até que finalmente consideram o manto 
coletivo pronto. Comentam: olha, parece uma saia! Nada mais feminino.

Os últimos encontros do grupo ocorreram num clima de fechamento e avaliação 
do trabalho. Conduzi uma imaginação dirigida com um banho de purificação e 
um encontro com a mulher interior. No banho está o simbolismo da operação 
alquímica da solutio. As lágrimas agora eram vivenciadas na imagem de um 
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banho purificador e regenerador no qual elas pudessem “dissolver” suas mágoas 
e tristezas, “lavar” suas feridas e aliviar-se das cargas passadas. A solutio tam-
bém está associada ao renascimento através da imersão nas águas uterinas, onde 
uma nova vida pode ser gestada. 

A imaginação com a mulher interior visava acessar uma imagem-guia do femi-
nino arquetípico com a qual elas pudessem interagir: ainda faltava ancorar a 
mulher em solo feminino, numa base sólida e instintiva, uma fonte de inspiração 
e sustento, instrutora ou guia da psique. Neste tipo de imaginação não costumo 
fornecer detalhes às personagens sugeridas a fim de permitir a manifestação de 
imagens espontâneas do inconsciente. Apenas proponho a presença de alguma 
figura. Quanto menor a intervenção e condução, maior a possibilidade de surgir 
material autêntico e único, propiciando um caminho intermediário entre a ima-
ginação dirigida e a ativa. 

GRUPO E ESPAÇO RITUAL
Individual e coletivo se cruzam no espaço grupal. Essa talvez seja sua maior 
riqueza. No espelhamento através do outro, a individualidade de cada um é aco-
lhida e respeitada, tem lugar. Ao mesmo tempo, na diversidade há uma sensação 
de igualdade, como diz Miriam: “Aqui eu estou me sentindo igual”. É possível 
que a vivência concreta da separação (ou seja, sob a constelação da separatio e 
da mortificatio), mobilizasse uma compensação inconsciente para buscar união 
e integração (uma coniunctio) que faltava à consciência. Um lugar de união 
necessário à psique em meio à devastação ocasionada pela separação. 

O grupo oferece o espaço seguro e protegido da relação terapêutica em que 
é possível a exposição mais íntima da alma: “Aqui eu posso chorar, em outros 
lugares não posso mais...”, afirma Clara. “Aqui eu posso me desnudar de todas 
as máscaras”, diz Dora. Um espaço que permite o desnudamento, onde não é 
preciso se defender. Um espaço para a alma. Bolen (2003) usa a palavra “santu-
ário” que me parece bastante apropriada para descrever a atmosfera protetora 
que emana do grupo.
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O grupo potencializa a ampliação de consciência e assimilação de conteúdos. 
Lembro que Sandor3 falava da atuação da força (energia psíquica) do grupo em 
termos de uma progressão geométrica: há um efeito multiplicador em ação (e não 
de somatória) atuando no trabalho grupal. Farah (1995) também cita um termo 
empregado por Sandor: sintalia grupal (sin = junto; tália = talhar) referindo-se 
à sintonia e efeito que ocorre no trabalho realizado em grupo. Esta mobilização 
também foi comentada: “...A sensação que dá é que estava tudo meio espalhado, 
desarrumado... agora tem espaço para respirar, para outras coisas, você pode 
arrumar diferente... tem folga para chorar essa tristeza, mas com mais clareza 
dos sentimentos. (Miriam) O trabalho realizado com o grupo teve um efeito 
organizador e de apaziguamento à turbulência dos afetos e do caos das emoções.

O feminino pode ser reconhecido, fortalecido e celebrado no grupo de mulheres: 
“Eu me senti pela primeira vez como pertencente ao gênero feminino, dá uma 
sensação de respaldo atrás, diferente do apoio de uma amiga”, expressa Miriam. 
O fato de ser um grupo só de mulheres trouxe uma cumplicidade de gênero, 
através do olhar de outras mulheres que refletia em espelho as próprias ques-
tões, angústias e dores, fornecendo uma ancoragem no feminino, tão necessária 
à mulher contemporânea, filha do patriarcado.

No início havia uma necessidade “catártica” acentuada para muitas participan-
tes: elas demonstravam precisar compartilhar suas histórias e contar seus dramas 
para testemunhas empáticas e solidárias. Também havia a tendência a se referir 
aos parceiros de forma depreciativa, atribuindo-lhes culpa; as companheiras do 
grupo eram vistas como potenciais aliadas contra a “crueldade” ou a traição dos 
homens. A percepção e a interpretação dos fatos estavam em geral dirigidas para 
fora: era o “outro” que estava no foco das conversas. Aos poucos, esta postura 
e o clima do grupo foram mudando: elas conseguiam realmente ouvir umas às 
outras, concentravam-se nas atividades propostas e principalmente começaram 
a olhar para si próprias, para seu processo pessoal e para sua responsabilidade 
frente a esta situação existencial. Era o início de um “centramento” que permitiu 
a ampliação de consciência e a descoberta de novas possibilidades internas para 
lidar com a perda. Atribuo esta mudança à introdução dos recursos vivenciais 
no grupo que facilitaram a criação de um campo simbólico, um “espaço ritual”. 
Enfatizo o uso do termo “ritual” no contexto do grupo vivencial, pois é o que 
confere a passagem da dimensão de um grupo que trabalha exclusivamente no 
nível verbal ou interpretativo para um grupo que se abre à dimensão imagética 
e simbólica: o “temenos”, o espaço sagrado delimitado onde ocorre a transfor-
mação, foi assim configurado. 

A utilização de contos e mitos, o trabalho com imaginação e o manuseio de 
materiais como pintura, desenho e argila, permitiram a entrada no campo sim-
bólico. O respaldo coletivo das histórias e mitos possibilitou um encontro entre o 
arquetípico e o pessoal, através das ressonâncias que ocorriam individualmente: 
a história pessoal era legitimada pelo coletivo, pertencia à herança cultural da 
humanidade. A imaginação também facilitava o acesso a conteúdos psíquicos 
inusitados e desconhecidos, que depois eram materializados nas produções 
plásticas. Estas “dialogavam” com as participantes tanto no próprio manuseio 
do material, às vezes mais desafiador, quanto depois de prontas, trazendo novas 
percepções e significados e, com isto, favorecendo a elaboração simbólica. 

Finalizo este artigo com as palavras de uma participante que sintetiza a expe-
riência do grupo: “O grupo deu uma pele, uma proteção, um colo, um abraço 
mesmo. Aprendi muito como é o respeito que se deve ter em relação à dor do 
outro” (Miriam).
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Notas

1. A fundamentação teórica, o método utilizado na pesquisa, e a análise dos dados constam na tese que 
se encontra disponível no site <http://www.teses.usp.br>.
2. A fim de garantir o sigilo, os nomes das participantes são fictícios e alguns dados que pudessem 
identificá-las foram alterados. 

3. Anotação pessoal de comentário feito pelo Prof. Sándor em grupo de estudos. 
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One night in 1909, travelling with Freud back from their trip to Clark Univer-
sity in Massachusetts, Jung dreamed of a house where each floor belonged to 
a different historical era, down to a cave-like cellar with prehistoric human 
remains. Jung publicly spoke about it for the first time in a seminar given in 
1925. He identified the dream as a milestone in developing his theory of the 
collective unconscious. As is well known, the theory states that some contents 
of the unconscious originate, not in personal experience, but in ‘the inherited 
possibility of psychic functioning in general,’ and these contents constitute ‘the 
mythological associations, the motifs and images that can spring up anew any-
time anywhere, independently of historical tradition or migration’ (Jung, 1921, 
§ 842). This idea is the cornerstone of analytical psychology. It is also central to 
his retrospective understanding of the house dream.

Although Jung had several famous dreams, the centrality of the house dream 
cannot be understated. It has become commonplace to introduce Jungian 
theory with this dream. Yet, Jung told different versions of the dream. Although 
their discrepancies do not undermine the theoretical point that he took from 
it, they do affect our understanding of how he came to interpret the meaning 
of the dream.

MORPHOLOGY OF THE DREAM’S ACCOUNT
Jung’s dream is known to us as a reconstructed autobiographical memory. Jung 
told his house dream numerous times. Written records span 1925 to 1961. It 
is therefore possible to track the morphology of the dream’s account. It is not 
simply a factual narration of a dream that he once had. In a way, the dream 
did not happen just once, in Jung’s sleep on a particular night in 1909, but has 
continued to evolve in the telling and retelling. On the one hand, this prompts 
us to view the dream as a living text, like an oral folktale. It is an active, dynamic, 
narrative, influenced by its increasing significance for Jung. On the other hand, 
it poses the problem of which version of the dream we should take as the one 
that is most relevant for ascertaining the dream’s significance for Jung. 

The most detailed account is provided in Jung’s (1963) autobiography, Memo-
ries, Dreams, Reflections. It appears in a chapter that was partially written by 
Aneila Jaffé. She had incorporated passages from the 1925 seminar into the 
chapter. Noll (1994) therefore dismisses that particular account of the dream as 
highly embellished by Jaffé, and instead he takes the version told by Jung in the 
same seminar as more authentic. However, my speculation is that the version 
in Memories, Dreams, Reflections was indeed told by Jung. It closely resembles 
what Jung had told his friend Bennet in 1951 and again in 1952 (Bennet, 1983, 
1985). While those versions are inconsistent with his 1925 account, they are 
consistent with an analogy that he presented in ‘Mind and Earth’, which was 
first published in 1927. In that essay, Jung (1931) likened the psyche to a histor-
ically-layered house without mentioning the dream. Removing the obligation to 
be faithful to the ‘facts’ of the dream as actually dreamt freed him to redesign 
the house in the service of his theory. It seems plausible that when he retold the 
dream to Bennet and Jaffé, more than a quarter of a century later, he confused 
his early imaginative creation with the dream itself.

In the 1925 seminar, Jung (1989) explained his concepts through a personal 
account of how they came about: 

In those times I had no idea of the collective unconscious. I thought of the 
conscious as of a room above, with the unconscious as a cellar underneath 
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and then the earth wellspring, that is, the body, sending up the instincts. … 
That is the figure I had always used for myself, and then came this dream 
… (p. 22-3)

 
Both the image and its message had been with him before the dream. Precursors 
of the collective unconscious theory are found in other thinkers’ theses on myth, 
evolution, and the unconscious that were highly influential in nineteenth-
century central Europe, and upon which Jung commented throughout his works. 
Myers (2009) points out that, in 1893, Breuer already used the image of a multi-
storeyed house as an analogy for the psyche. 

In the version that Jung told towards the end of his life (i.e., in Memories, 
Dreams, Reflections and to Bennet), all the dream elements fit together, creat-
ing a hermeneutic whole. The 1925 version is less neat. In the seminar, Jung told 
that he dreamed of a large and complicated medieval house, with many rooms, 
passages, and stairways. He comes in from the street, and directly goes down to 
a vaulted Gothic room, from there into a cellar, where he finds a square hole. 
With a lantern in hand, he peeps down and sees worn dusty stairs, which lead 
him to another cellar, of a very ancient structure, seemingly Roman. Again there 
is a hole, and through it he looks down into a tomb filled with prehistoric pot-
tery, bones, and skulls. Certain details (coming in from the street, the lantern) 
did not survive the retelling in the subsequent decades. They are redundant for 
the theory of the collective unconscious.

There is no mention of the upper floor of the house in 1925, and yet later Jung 
would describe finding himself in the upper floor, and would draw the crucial 
analogy between it and modern consciousness:

I was in a house I did not know, which had two storeys. It was ‘my house.’ I 
found myself in the upper storey, where there was a kind of salon furnished 
with fine old pieces in rococo style. On the walls hung a number of precious 
old paintings. I wondered that this should be my house, and thought, ‘Not bad.’ 
But then it occurred to me that I did not know what the lower floor looked 
like. Descending the stairs, I reached the ground floor. (Jung, 1963, p. 155) 

His own interaction with the house in the dream also changes in the retelling. In 
all versions, he lifts a stone slab in the cellar and discovers another level below. 
In 1925, Jung told the seminar audience that he looked down into the tomb-
like space and, since the dust was undisturbed, he thought that he had made a 
great discovery. In 1951, he told Bennet the same thing. There is no mention of 
entering the lowest level. In Memories, Dreams, Reflections, however, he does 
enter the cave and explores its contents:

I saw a stairway of narrow stone steps leading down into the depths. These, 
too, I descended, and entered a low cave cut into the rock. Thick dust lay 
on the floor, and in the dust were scattered bones and broken pottery, like 
remains of a primitive culture. I discovered two human skulls, obviously very 
old and half disintegrated. Then I awoke. (Jung, 1963, p. 155)

Whereas in 1925, it is a house entered from the street, later it is a house inside 
which he is already present. It is his own house.

Jung’s identification with the house intensified over the years. He told the 
dream to Bennet in 1951, but upon reading Bennet’s manuscript in 1961, Jung 
added the words ‘in my house’, remarking that this was important because it 
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showed his identification with the house (Bennet, 1983, p. 73). In 1959, talk-
ing with Bennet about the symbolism of the medieval house in his dream, Jung 
added that it was as if it was where he lived, and associated it with his uncle’s 
‘very old house in Basel which was built in the old moat of the town and had 
two cellars; the lower one was very dark and like a cave’ (Bennet, 1985, p. 118). 
In 1961, Jung provided Bennet with further information about his uncle’s house, 
which was the priest’s house at Basel Cathedral. Excavations that were carried 
out there in 1960 revealed that it had been built on Roman remains, and under-
neath it was a cellar like that in the dream. Bennet (1985) reported that it had 
interested Jung very much, as if the house of his dream had been in the family 
for centuries. 

MORPHOLOGY IN THIRD-PERSON ACCOUNTS
The Russian folklorist Vladimir Propp (1928/1958) observed that variations in 
traditional folktales reflect the local context in which the particular version is 
told, but certain dramatic functions remain constant. These constitute the plot-
axis of the tale. Similarly, all permutations of the house dream, as told by Jung 
and other writers, are plotted around the descent through a historically strati-
fied house to its prehistoric lowest level. Subtle variations on the core theme 
reveal the migration of the dream-story across autobiographical and theoretical 
contexts of telling it. 

In theoretical contexts, the specification of historical periods usually disappears. 
Instead, the idea of ‘many’ historical periods is emphasised, which accentuates 
the idea of the psyche as evolving over countless eons. Jungian theory assumes 
a continuity of psychic stratification from the historical near past to the distant 
evolutionary past. Accordingly, the cave is the lowest extension of the house, a 
mere sub-cellar. In Memories, Dreams, Reflections, a kind of continuity with the 
house is captured in the images of thick dust on the cave’s floor and scattered 
broken pottery, which give the place a domestic feel. 

Various accounts describe the lower cellar as being either like a cave or a tomb. 
The precise wording might seem trivial when describing an imaginary cellar, 
but it is poetically crucial. A poet would not choose the simile lightly. Unlike a 
cave, a tomb is manmade, evidence for a civilisation and its people’s spirituality. 
Shifting from the image of a tomb-like cellar to that of a cave alters the poetic 
meaning of the dream in a definite direction, in which Jung’s thinking indeed 
flows. 

In ‘Mind and Earth’, Jung’s use of the image of a cave emphasises its disconti-
nuity from the building. He invites readers to imagine a building whose upper 
storey dates to the nineteenth century, the ground-floor dates to the sixteenth 
century, its masonry was reconstructed from a tower built in the eleventh cen-
tury, the cellar reveals Roman foundations, and under it there is a choked-up 
cave, with stone tools and remnants of glacial fauna:

[Here] we reach the naked bed-rock, and with it that prehistoric time when 
reindeer hunters fought for a bare and wretched existence against the 
elemental forces of wild nature. The men of that age were still in full posses-
sion of their animal instincts, without which life would have been impossible. 
(Jung, 1931, § 55)

When distilling a poetic image from the dream, Jung took the imaginary descent 
as far back in time as imaginable, tracing the collective unconscious to the 
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Palaeolithic past and reconstructing the picture of the cave to suit this use.

In various accounts of the dream, the skulls are sometimes omitted, are replaced 
with bones or skeletons, or become ‘many’ skulls or just ‘skulls.’ Yet, the skulls as 
specified in Memories, Dreams, Reflections are symbolically poignant precisely 
because they are human and are a pair. They constitute an indivisible unity, the 
ancestral mother and father, alive in each of us in the masculine and feminine 
duality of the psyche postulated by Jung (more on the symbolism later below). 

It is interesting that the skulls are played down in Jungian accounts of the 
dream. It was Freud who regarded them as the key to the dream, although for 
a very different reason. In Bremen, on the eve of their sailing to the USA, Jung 
became keenly interested in a discovery of mummified corpses in the peat bogs 
of Northern Germany. He recalled that this ‘got on Freud’s nerves. “Why are you 
so concerned with these corpses?” he asked me several times’ (Jung, 1963, p. 
153). During one such conversation Freud fainted, and later told Jung that he 
was convinced that ‘all this chatter about corpses’ meant that Jung had death 
wishes towards him (p. 153). Not surprisingly, Freud was perturbed by the skulls 
in Jung’s dream on the return journey, and pressed Jung to reveal whom he was 
wishing death upon. Jung reluctantly suggested that it might be his wife, but 
in Memories, Dreams, Reflections he tells that this interpretation of the dream 
never felt right to him.

In a way, Freud was correct. The house dream quickened the death of Freudian 
theory for Jung, and consequently sealed their parting of ways. In making the 
analogy in ‘Mind and Earth’, Jung (1931) did not mention skulls (there is only 
unspecified fauna). Yet, the skulls seem foremost at the back of his mind when 
he apologised, in that essay, for the ‘lame analogy’ between the house and the 
psyche on grounds that ‘in the psyche there is nothing that is just a dead relic. 
Everything is alive’ (§ 55). Here he still conducts an internal dialogue with Freud. 
‘Why are you so concerned with these corpses?’ asks Freud in 1909. ‘Because in 
the psyche nothing is just a dead relic,’ replies Jung in 1927/1931.

THE DREAM AS A BIOGRAPHICAL EVENT
In the 1925 seminar, Jung (1989) likened the dream to Kekulé’s famous dream, 
which helped Kekulé to figure out the benzene ring. There is a subtle difference 
between dreams that reveal how something is (e.g., the benzene ring) and dreams 
that reveal how to do something (e.g., Mendeleev’s dream of how to draw the 
periodic table). The house dream is often talked about as if revealing how the 
psyche is. Indeed, the imaginary tour of the building in ‘Mind and Earth’ ends with 
the statement, ‘That would be the picture of our psychic structure’ (Jung, 1931, 
par. 54). Telling about the dream to Bennet in 1952, Jung remarked, ‘It was then, 
at that moment, I got the idea of the collective unconscious’ (Bennet, 1985, p. 
36). However, in the context of that conversation, ‘that moment’ does not refer 
to having the dream. It refers to Jung’s rejection of Freud’s interpretation of the 
dream. In Memories, Dreams, Reflections, the dream account appears in a chap-
ter titled ‘Sigmund Freud’. Jung did not wake up from that dream with knowl-
edge of the collective unconscious. Bennet (1983) reports that Jung’s reflections 
about the dream continued intermittingly for months, even years, afterwards 
(see also Jung, 1963). Jung gradually arrived at the collective unconscious idea, 
whilst struggling with his misgivings about Freudian theory. In my view, the 
dream solved for Jung the problem of how to do ‘psychology’ better than Freud.
The significance of the dream partly depends on how ‘Jung’ features as a char-
acter in his auto/biographies. He is often depicted as a lone hero who endures 



80 -  Hermes15

ordeals of self-doubts and soul-searching before obtaining the ultimate prize; 
namely, the truth about the psyche. There is a fairytale quality to such accounts. 
A typical European fairytale begins with some misfortune that causes the hero 
to leave home (Propp, 1928/1958). Likewise, Jung is at a loss, troubled by his 
misgivings about Freud, and feels alienated. The typical fairytale proceeds to 
tell about a sustained ordeal, and then introduces help from unexpected source, 
such as some magical agent that appears of its own accord. Likewise, Jung has 
the ‘magical’ dream. In tales, the hero’s subsequent struggle with the villain is 
followed with a victory, when misfortune is done away with through the aid of 
the magical agent. Jung realises what the dream means. There is indeed a vil-
lain in this tale: Freud. The dream enables Jung to free himself from Freudian 
misconceptions about the psyche. 

The narrative of Memories, Dreams, Reflections and its paraphrases in the 
Jungian literature represent Jung and Freud as interlocked in an epic-like con-
flict, each staking a claim on the truth about the psyche. Non-Jungian critical 
accounts retain the timeless dramatic functions of hero and villain, but the 
incumbents of the roles alternate, depending on whether the tale is told in 
a pro-Jung or pro-Freud context. In Homans’s (1995) reading of Memories, 
Dreams, Reflections, Jung’s discussion, inter alia, of the house dream depicts 
Freud as ‘hopelessly trapped in his own authoritarian dogmatic system of ideas,’ 
and positions Jung ‘as an open person who is superior because he is capable of 
seeing through the limitations of Freud’s dogmatism’ (p. 54). Homans proposes 
that Jung’s sense of Freud’s powerful self-confidence activated his own narcis-
sistic vulnerability, hence his defensive accusation of dogmatism. In this way, 
Homans locates the Jung–Freud conflict in Jung’s psychological interior, reduc-
ing it to a problem of a relationship between two men, unrelated to what either 
Jung or Freud wanted from a psychological theory.

Critical accounts of Jung’s life by Homans and Noll resemble also the modern 
novel, or bildungsroman, in which psychological emergence is contingent on 
the person’s embedding in time and place. Homans’s (1995) work, the earliest of 
the two (first edition was published in 1975), applies a sociological framework 
to locate Jung in the historical context of modernity. Homans does not attri-
bute any special significance to the house dream. It is merely listed with other 
incidents that happened during the USA trip. Noll (1994) identifies the house 
dream as a catalyst, not for the collective unconscious hypothesis, but for Jung’s 
technique of active imagination (Noll mistakenly interprets a statement that 
Jung had made in the 1925 seminar). Noll systematically silences Jung’s own 
story, and his narrative reconfigures Jung’s biography in a way that robs Jung of 
any claim to originality. Noll’s storytelling is crafted as a bold journalistic exposé 
of dark truths. It has given rise to a counter-myth, opposed to the hero-myth 
of the ‘disciples’. In this counter-myth, Jung fulfils the dramatic function of a 
sinister, self-serving, self-appointed cult leader. The biographical event of the 
house dream might be of some minor relevance for those critics, but its actual 
meaning (i.e., the theoretical message) has no use. Recent additions to this shelf 
do not discuss the house dream at all or add nothing new to its account.

INTO THE CAVE
In Man and His Symbols, Jung (1964) characterised the house dream as a short 
summary of his life. The dream’s importance for Jung cannot be easily, if at all, 
untangled from the many-facets of the Jung/Freud schism. Jung (1963) regard-
ed this dream as a prelude to The Psychology of the Unconscious, published 
in 1912, in which he first announced his alternative to Freudian theory. Freud 
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rejected it outright. Freud and Jung alike saw the instinctual as being expressed 
in the cultural. However, they differed in how they understood this relation. The 
oscillation between their similarity and differences is evident in accounts of the 
dream that Jung told towards the end of his life. 

The house has a striking resemblance to Freud’s model of the psyche. Its three 
principal levels correspond to id (cellars), ego (ground floor) and super-ego 
(upper floor). Freud described the mature personality as ascending from the 
primordial id. The movement is reversed in Jung’s dream-action (he descends). 
Freud wanted to understand the unconscious so as to control it, whereas Jung 
wanted to understand it so as to draw vitality from it (Fromm, 1970). The final 
version of the dream uses Freud’s blueprint and turns it upside-down, making it 
Jung’s own. The house dream communicates precisely his crisis of confidence in 
Freud, which contradicted his personal and professional dependence on Freud, 
although this understanding was articulated many years later. If the 1925 ver-
sion is the more accurate account of what Jung had actually dreamed, the tri-
partite structure was not originally present (he does not mention an upper floor). 

His discovery, which gave him the solution for his personal crisis, lay in the 
decent to the cave. Yet the potential of the dream as an analogy requires a rep-
resentation of modern consciousness, with which to contrast the representation 
of the prehistoric unconscious implied by the cave. Jung supplied this contrast 
in ‘Mind and Earth’, where the upper floor is explicitly likened to consciousness. 
Much later, the upper floor retrospectively enters the dream, for now the house 
acquires a salon furnished with fine old pieces and complete with precious old 
paintings. It is the well-lit bourgeois salon that Freud would have us live in, and 
from which Jung departs. Perhaps when he could no longer recall the dream 
exactly as it happened, this was how he felt the dream ought to have been. Like a 
poet who finally gets the words right, Jung finally discovered the perfect image.

Given its significance towards formulating the theory of the collective uncon-
scious, the so-called ‘house’ dream ought to be renamed as the cave dream. 
Certain images have universal connotations. The image of a cave is ‘an archetype 
of considerable power … for the mystery attaching to caves comes down from 
immemorial time’ (Jung, 1989, p. 47). It is listed among mythological motifs of 
‘big’ dreams, motifs that characterise the hero’s journey and represent ‘all things 
that in no way touch the banalities of everyday … the process of becoming’ 
(Jung, 1948, § 558). Jung regarded such motifs as discrete mythologems, but 
noted that in dreams they get ‘condensed’ and modify each other. In the house 
dream, the cave motif is compounded with decent. Jung (1944) notes that the 
‘purpose of the decent as universally exemplified in the myth of the hero is to 
show that only in the region of danger (watery abyss, cavern, forest, island, 
castle, etc.) can one find the “treasure hard to attain”’ (§ 438). In one patient’s 
dream, there are ‘two boys in a cave. A third falls in as if through a pipe’ (§ 196). 
Here the cave represents ‘the darkness and seclusion of the unconscious; the 
two boys correspond to the two unconscious functions’ (§ 197). The dream has 
striking parallels with Jung’s account of the house dream in Memories, Dreams, 
Reflections, where he too ‘falls’ into a cave inhabited by two (skulls). Regarding 
another patient’s dream, in which the dreamer is ‘wandering about in a dark 
cave, where a battle is going on between good and evil’, Jung suggests that the 
‘dark cave corresponds to the vessel containing the warring opposites. The self 
is made manifest in the opposites and in the conflict between them. … Hence 
the way to the self begins with conflict’ (§ 258-9). Although ostensibly there 
is no danger in the cave of the house dream, he was in a region of danger (his 
situation with Freud at the time), and his descent to the cave clearly marked a 
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way to the self for him.

The psychological function of the house dream for Jung seems to operate 
through its aesthetic or poetics, the way that its components hold together, 
rather than a merely intellectual appraisal of the allegory. Ruminating about 
the dream led Jung to developing his theory, intellectually, but the aesthetic-
poetic potential of the initial dream might have empowered him to pursue the 
theoretical line in the first place, giving him faith in his intuitive idea. Clues for 
the psychological function are given in the duality of above/below, conscious-
ness and the unconscious, which reaches its narrative refinement in Memories, 
Dreams, Reflections. 

Above, there is the house, a monument for civilisation. In the hermeneutics of 
the dream, the period details of the floors are not trivial. Why is the top floor 
Rococo, which was already dated in Jung’s day? He himself says that the salon 
had an antiquated appearance, though a comfortable lived-in atmosphere (in 
his conversations with Bennet, he likened it to his own study). There are pre-
cious things there, he says. Yet, this ornamental and frivolous style expresses his 
attitude to modern consciousness as the superficial, veneer-like, aspect of the 
psyche. Whereas in the upper floor he noticed the removable furnishings, in the 
basement he closely examines the walls and floor. Why is the basement Roman? 
The classical world is the foundation of modern consciousness. 

The whole house is well ordered. Each floor has its distinct period theme, and 
they are arranged logically above each other. There is the vertical symmetry of 
the three levels. The house resonates with Classicism; that is, aesthetic attitudes 
and principles emphasising simplicity and proportion of form. It evokes the 
attitude of structuralism, which ‘above all insists upon preserving the coherence 
and completion of each totality … [and] prohibits the consideration of that 
which is incomplete or missing’ (Derrida, 1978, p. 26). It is consistent with sci-
ence: order and balance, elegance and parsimony of explanation. It is the ‘safe 
house’ of rationality.

Descending below the basement, Jung leaves culture and history behind, and 
comes into an existence within Nature. Taking us in the imaginary journey in 
‘Mind and Earth’, he states that ‘the deeper we descend into the house … the 
more we find ourselves in the darkness, till finally we reach … that prehistoric 
time when reindeer hunters fought for a bare and wretched existence’ (Jung, 
1931, § 55). Here is Romanticism in full swing, rebelling against conventions, 
liberating itself from Classicism, emphasising strong emotion and imagination. 
In the poetics of the dream, the cave evokes wilderness at the dawn of time. It 
is womb-like, the place of existence before the birth of the self into the house 
that history built. 

There is not another soul in the whole house above. In the cave, a place that is 
deep inside the house and simultaneously outside it, he finds the skulls. They are 
silent (although skulls could speak in dreams). Their muteness is pregnant with 
meanings. They are not inert remains, not just dead relics. On the contrary, those 
fragile, half-disintegrated skulls are very vibrant, very alive, for Jung. He wakes 
up as soon as he discovers them. 

The duality of the dreamer (One) and skulls (Two) closes the hermeneutic circle 
of the dream. The symbolism evokes the ancient Chinese yin-yang duality. It is 
a relevant association, for Jung (1931) mentioned the yin-yang (although not 
directly in conjunction with the house analogy). In the I Ching, a solid line rep-
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resents the masculine principle (yang), and a broken line represents the feminine 
principle (yin). The solid line stands for the creative, light giving, active, and 
strong, and is associated with the image of heaven. The broken line represents 
the ‘dark, yielding, receptive primal power of the yin … its image is the earth’ 
(Wilhelm, 1950, p. 10). In the house dream – or, rather, the cave dream – the 
singular dreamer is self-aware, active, autonomous, descending from the light 
above. The two skulls are a divided unit, like the broken line, and are unaware, 
passive, their silence resounding with the dark, yielding, receptive power of the 
earth. They forever hold their secret. 

Here is the dark mystery of existence that could never be fully brought to the 
light of consciousness, hinting at an unknowable distant past and anticipating 
the likewise unknown future. Here is the incomplete, the missing, the uncertain-
ties that structuralism cannot tolerate. Here Jung finds his freedom.
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RESUMO 
Jung considerava o seu sonho da “casa” como um prenúncio da descoberta do 
inconsciente coletivo. No sonho, ele desce, através das camadas históricas de 
uma casa até uma caverna subterrânea onde encontra esqueletos humanos 
pré-históricos. Seus relatos publicados a respeito desse sonho, com algumas 
discrepâncias significativas, se estendem por várias décadas, desde um Seminário 
dado em 1925 até as versões que ele relatou já próximo ao fim de sua vida. 
Uma versão posterior reflete o desenvolvimento provisório da sua teoria. Em 
outros escritos, as representações do sonho como um evento biográfico reve-
lam atitudes contraditórias acerca de Jung. Ele usava as imagens do sonho, na 
propagação da sua teoria, como uma analogia para a psique. Mas a poderosa 
influência que o sonho teve sobre ele – tal fato é defensável – origina-se dos 
seus elementos estéticos ou poéticos, e da extensão em que ele funcionou para 
resolver sua ambivalência com Freud naquele tempo.

PALAVRAS CHAVE 
Inconsciente Coletivo - Sonhos - Vida de Jung

Uma noite de 1909, retornando com Freud da viagem a Clark University, em 
Massachusetts, Jung sonhou com uma casa onde cada andar pertencia a uma 
era histórica diferente, até chegar a um porão, semelhante a uma caverna, onde 
se encontravam restos humanos pré-históricos. Jung falou desse sonho, pela 
primeira vez, em um Seminário realizado em 1925. Identificou o sonho como um 
marco no desenvolvimento de sua teoria do inconsciente coletivo. Como é bem 
conhecido, a teoria afirma que alguns conteúdos do inconsciente originam-se 
não da experiência pessoal, mas da “possibilidade herdada do funcionamento 
psíquico em geral”, e esses conteúdos constituem as “associações mitológicas, os 
motivos e imagens que podem novamente se originar, a qualquer tempo, e em 
todo o lugar, independentemente da tradição histórica ou da migração” (Jung, 
1921, par. 842). Esta ideia é a pedra angular da psicologia analítica e é também 
central a compreensão retrospectiva do sonho da casa. Embora Jung tenha vários 
sonhos famosos, a centralidade do sonho da casa não pode ser minimizada.
Tornou-se um lugar comum apresentar a teoria junguiana com esse sonho. 
Contudo, Jung relatou-o em diferentes versões. Embora suas discrepâncias não 
enfraqueçam o ponto de vista teórico que ele tomou, elas afetam nossa com-
preensão de como ele veio a interpretar o seu significado.

MORFOLOGIA DO RELATO DO SONHO
O sonho de Jung nos é conhecido como uma memória autobiográfica recons-
truída. Ele o contou inúmeras vezes. Os registros escritos estendem-se de 1925 
a 1961. Portanto, é possível traçar a morfologia da importância do sonho. Não 
se trata simplesmente de uma narração factual de um sonho que ele teve numa 
determinada época. De certo modo, o sonho não acontece somente uma vez, 
durante o sono, em uma noite específica de 1909, mas ele continuou a se desen-
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volver nas vezes em que foi contado e recontado. Por um lado, tal fato nos induz 
a vê-lo como um texto vivo, como uma lenda. É uma narrativa ativa, dinâmica, 
influenciada pela importância progressiva que teve para Jung. Por outro lado 
nos propõe o problema sobre qual versão devemos tomar como a mais relevante 
para determinar o seu significado para ele.

O relato mais detalhado nos é apresentado na sua autobiografia, as “Memórias, 
Sonhos e Reflexões” (1963). Ele aparece no capítulo que foi parcialmente escri-
to por Aniela Jaffé, onde ela incorpora passagens do Seminário de 1925. Noll 
(1994) rejeita esse relato por achá-lo altamente edulcorado por Jaffé e em seu 
lugar propõe uma versão, relatada pelo próprio Jung no mesmo Seminário, 
como mais autêntica. Entretanto, especulo que a versão de “Memórias, Sonhos 
e Reflexões” é, de fato, aquela que foi contada por Jung. Ela é bastante seme-
lhante à que Jung contou ao seu amigo Bennet em 1951 e, novamente, em 1952 
(Bennet, 1983, 1985). Embora essas versões sejam discrepantes àquela de 1925, 
são consistentes com a analogia que ele apresentou em “Alma e Terra”, que foi 
publicado pela primeira vez em 1927. Nesse artigo (1931) Jung, sem mencionar 
o sonho, comparou a psique a uma casa com camadas históricas. O fato de estar 
liberado da obrigação de ser fiel aos “fatos” do sonho da forma como foi sonha-
do deixou-o livre para redesenhar a casa à serviço da sua teoria. Parece plausível 
que quando, após mais de vinte e cinco anos, recontou o sonho a Bennet e a 
Jaffé, tenha confundido sua criação imaginativa primeira com o próprio sonho.
No Seminário de 1925 Jung (1989) explicou seus conceitos através de um relato 
pessoal de como eles aconteceram:

Naqueles tempos eu não tinha idéia do inconsciente coletivo. Pensava a 
consciência como localizada em um compartimento superior e o inconscien-
te como um porão na parte de baixo e então, da fonte da terra, isto é, do 
corpo, brotavam os instintos… Esta é a imagem que sempre usei para mim e 
então veio esse sonho… (p. 22-3).

Tanto a imagem quanto a sua mensagem já estavam com ele antes do sonho. 
Precursores da teoria do inconsciente coletivo são encontrados entre outros 
pensadores que falaram sobre os mitos, a evolução e o inconsciente, e foram 
altamente influentes na Europa central no século XIX, sobre os quais Jung fez 
comentários ao longo de suas obras. Myers (2009) chama a atenção que em 
1893 Breuer já utilizava a imagem de uma casa com múltiplos pavimentos como 
uma analogia para a psique.

Na versão que Jung contou perto do fim de sua vida (isto é, em “Memórias, 
Sonhos e Reflexõe” e também para Bennet), todos os elementos do sonho se 
ajustam, criando um todo hermenêutico. A versão de 1925 é menos ordenada. 
No Seminário Jung conta que sonhou com uma casa medieval grande e com-
plexa, com muitos compartimentos, galerias e escadas. Ele entrou a partir da 
rua e desceu diretamente a um salão gótico abobadado, e de lá para um porão 
onde encontra uma abertura quadrangular. Com uma lanterna em mãos esprei-
ta abaixo e vê uma escada gasta e empoeirada que o leva a outro porão, de 
uma estrutura muito antiga, aparentemente romana. Aqui, novamente, há uma 
abertura e através dela ele olha para baixo, para uma tumba cheia de cerâmicas 
pré-histórica, ossadas e crânios. Certos detalhes (vindo da rua, a lanterna) não 
sobreviveram aos novos relatos nas décadas subseqüentes. Eram redundantes 
para a teoria do inconsciente coletivo.

Não há menção, em 1925, ao pavimento superior da casa, mas, mais tarde Jung 
descreveria que se encontrava no pavimento superior e tiraria desse fato a ana-
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logia fundamental entre o pavimento superior e a consciência moderna.

Eu estava numa casa de dois pavimentos, a qual não conhecia. Era a “minha 
casa”. Encontrava-me no pavimento superior, onde havia uma espécie de 
salão mobiliado com peças antigas, refinadas, no estilo rococó. Nas paredes, 
penduradas, várias pinturas antigas, valiosas. Espantei-me por ser esta a 
minha casa e pensei: “nada mal”. Mas então me ocorreu que eu não sabia 
com o que se parecia o pavimento inferior. Descendo as escadas alcancei o 
andar térreo (Jung, 1963, p. 142).

A própria interação com a casa do sonho muda ao recontá-lo. Em todas as ver-
sões ele levanta uma laje de pedra no porão e descobre outro nível mais abaixo. 
Em 1925 Jung contou à audiência do Seminário que ele olhou para baixo, um 
espaço sepulcral, e como a poeira estava intacta, pensou ter feito uma grande 
descoberta. Em 1951 contou a mesma coisa a Bennet. Não há menção de ter 
entrado nesse nível mais abaixo. Nas “Memórias, Sonhos e Reflexões”, entretan-
to, ele entra na caverna e explora o seu conteúdo:

Eu vi a escada de estreitos degraus de pedra que levava para baixo. Desci essa 
escada também e entrei em uma caverna baixa, talhada na rocha. Uma poei-
ra fina cobria o chão e nessa poeira estavam espalhados ossos e cerâmicas 
quebradas, como vestígios de uma cultura primitiva. Descobri dois crânios 
humanos, obviamente muito antigos e meio desintegrados. Então, acordei. 
(Jung, 1963, p.155)

Enquanto em 1925 se encontrava em uma casa, que entrou a partir da rua, mais 
tarde trata-se de uma casa em que ele já estava presente. É sua própria casa.
A identificação de Jung com a casa intensificou-se através dos anos. Ele contou 
o sonho para Bennet em 1951, mas, ao ler o manuscrito de Bennet em 1961, 
acrescentou as palavras “na minha casa”, comentando que isso era importan-
te porque mostrava sua identificação com ela (Bennet, 1983, p.73). Em 1959, 
falando com Bennet sobre o simbolismo da casa medieval do seu sonho, Jung 
acrescentou que era como se fosse o lugar em que vivia e a associou com “a casa 
muito antiga do seu tio, na Basiléia, construída no antigo fosso da cidade, e que 
tinha dois porões: o do nível mais abaixo era muito escuro, como uma caverna 
(Bennet, 1985, p. 118). Em 1961, Jung forneceu a Bennet mais informações sobre 
a casa do tio, o clérigo da catedral da Basileia. Escavações realizadas ali em 1960 
revelaram que ela tinha sido construída sobre ruínas romanas e que, mais abaixo, 
encontrava-se um porão semelhante àquele do sonho. Bennet (1985) informou 
que isso tinha interessado muito a Jung, como se a casa do seu sonho estivesse 
na família por séculos.

MORFOLOGIA NOS RELATOS DE TERCEIRA PESSOA
O folclorista russo Vladimir Propp (1928/1958) observou que embora as varia-
ções nos contos populares tradicionais reflitam o contexto local no qual a versão 
específica foi contada, certas funções dramáticas permanecem constantes. Estas 
constituem o eixo do conto. Similarmente, todas as mudanças ocorridas no sonho 
da casa, como relatado por Jung e outros escritores, se apresentam em relação 
à descida, através de uma casa historicamente estratificada, até seu nível mais 
inferior, pré-histórico. Ao contá-lo, as variações sutis no núcleo do tema revelam 
a migração da estória do sonho através do contexto autobiográfico e teórico. 

No contexto teórico, a especificação dos períodos históricos geralmente desa-
parece. Em seu lugar, a ideia de “muitos” períodos históricos é enfatizada, o 
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que acentua a ideia da psique evoluindo através de inumeráveis eons. A teoria 
de Jung supõe uma continuidade de estratificações psíquicas desde o passado 
histórico próximo até o passado evolucionário distante. Assim, a caverna é o 
extremo mais baixo, um sub-porão. Em “Memórias, Sonhos e Reflexões”, uma 
espécie de continuidade da casa é capturada nas imagens da poeira fina sobre 
o chão da caverna e dos cacos de cerâmica espalhados, o que dá ao lugar uma 
sensação doméstica.

Alguns relatos descrevem o porão do nível inferior como uma caverna ou túmulo. 
A palavra precisa pode parecer trivial quando descrevemos um porão imaginário, 
mas tal fato é poeticamente crucial. Um poeta não escolheria o símile frivola-
mente. Diferente de uma caverna, um túmulo é algo construído, é a evidência 
de uma civilização e da espiritualidade de um povo. Substituir a imagem de um 
porão com uma tumba por uma caverna altera o significado poético do sonho 
numa direção precisa, na qual o pensamento de Jung de fato fluiu.
Em “Alma e Terra” o uso que Jung faz imagem da caverna acentua sua descon-
tinuidade da casa. Ele convida o leitor a imaginar um edifício cujo pavimento 
superior data do século XIX, o térreo do século XVI, sua alvenaria uma recons-
trução a partir de uma torre construída no século XI, com o porão revelando sua 
fundação romana e, debaixo do porão, a existência de uma caverna soterrada 
com utensílios e vestígios da fauna glacial.

[Aqui] nós alcançamos a rocha nua e aquele tempo pré-histórico em que 
caçadores de renas disputavam uma existência miserável e precária frente às 
forças elementares de uma natureza hostil. Os homens daquela época ainda 
estavam em plena posse de seus instintos animais, sem os quais a sua vida 
teria sido impossível (Jung, 1931, p. 55).

Extraindo uma imagem poética do sonho, Jung tomou o descenso imaginário 
como um retorno no tempo tão longe quanto imaginável, demarcando o incons-
ciente coletivo desde o passado paleolítico e reconstruindo a imagem da caverna 
para adaptá-la a esse uso.

Nos vários relatos do sonho, os crânios são algumas vezes omitidos, substituídos 
por ossos ou esqueletos ou então tornam-se “muitos” crânios ou somente “crâ-
nios”. Mas, as caveiras como especificadas em “Memórias, Sonhos e Reflexões 
são simbolicamente pungentes, precisamente porque são humanas e formam 
um par. Constituem uma unidade indivisível, a mãe e o pai ancestrais, vivos em 
cada um de nós na dualidade masculina e feminina da psique, como postulado 
por Jung (mais sobre o simbolismo é mostrado abaixo).

É interessante o fato que no relato junguiano do sonho os crânios foram negli-
genciados. Freud os considerou como a chave do sonho, embora por outros 
motivos. Em Bremen, na véspera da sua viajem de navio para os EUA, Jung 
tornou-se muito interessado numa descoberta ocorrida nas turfeiras do Norte 
da Alemanha, de cadáveres mumificados. Tal fato, ele se recorda, “pôs Freud nos 
nervos”. “Por que você está tão interessado nesses cadáveres? perguntou-me 
várias vezes” (Jung, 1963, p. 153). Durante uma dessas conversas Freud desmaiou 
e Jung, posteriormente, contou que ele estava convencido que “toda essa con-
versa sobre cadáveres” significava que Jung tinha desejos de morte em relação a 
ele (p. 141). Não chega a ser surpreendente o fato que, na viajem de volta, Freud 
estivesse preocupado com os crânios do sonho de Jung e que o pressionasse para 
que revelasse quem ele desejava matar. Jung, relutantemente sugeriu que pode-
ria ser sua esposa (Emma), mas nas “Memórias, Sonhos e Reflexões”, ele confessa 
que nunca achou que fosse essa a interpretação correta do sonho.
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De certo modo, Freud estava certo. O sonho da casa apressava a morte da teo-
ria Freudiana para Jung e, conseqüentemente, selava a separação. Quando em 
“Alma e Terra”, Jung (1931) constrói sua analogia não menciona os crânios (fala 
apenas de uma fauna inespecífica). Contudo, eles parecem estar no fundo de 
sua mente quando defende, nesse ensaio, através de uma “analogia imperfeita” 
entre a casa e a psique, que “na psique não há nada que seja apenas uma relíquia 
morta. Tudo está vivo” (p.55). Neste ensaio ele ainda conduz um diálogo interno 
com Freud. “Por que você está tão preocupado com esses cadáveres?”, pergunta 
Freud em 1909. “Porque na psique nada é somente uma relíquia morta”, replica 
Jung em 1927/1931.

O SONHO COMO UM EVENTO BIOGRáFICO
No Seminário de 1925 Jung (1989) associou o sonho ao famoso sonho que aju-
dou Kekulé a imaginar o anel de benzeno. Há uma diferença sutil entre os sonhos 
que revelam como algo é (por exemplo, esse do anel de benzeno) e sonhos que 
revelam como fazer algo (exemplo, o sonho de Mendelev sobre como desenhar a 
tabela periódica). Relata-se o sonho da casa, muitas vezes, como revelando o que 
é a psique. De fato, o “tour” imaginário pelo edifício em “Alma e Terra” termina 
com a afirmação: “Esta seria a imagem da nossa estrutura psíquica (Jung, 1985, 
par. 54), e em 1952, falando a respeito do sonho para Bennet, Jung observou, 
“Foi então, naquele momento, que eu tive a idéia do inconsciente coletivo” 
(Bennet, 1985, p. 36). Entretanto, no contexto daquela conversa, o “naquele 
momento”, não se refere ao fato de ter tido o sonho, mas sim a rejeição de Jung 
à interpretação dada por Freud. Em “Memórias, Sonhos e Reflexões”, o relato do 
sonho aparece em um capítulo intitulado “Sigmund Freud”. Jung não acordou 
desse sonho com o conhecimento do inconsciente coletivo. Bennet(1983) relata 
que as reflexões de Jung sobre o sonho continuaram, de forma intermitente, por 
meses, até mesmo anos (veja, Jung, 1963). Ele chegou à ideia do inconsciente 
coletivo de forma gradativa, enquanto lutava com suas apreensões a respeito da 
teoria freudinana. Do meu ponto de vista, o sonho resolveu para Jung o proble-
ma de como fazer psicologia melhor que Freud.

O significado do sonho depende em parte da forma como “Jung”, em sua autobio-
grafia, é caracterizado enquanto personagem. Ele é freqüentemente representa-
do como um herói solitário que resiste às provações e às incertezas da busca da 
alma, antes de poder alcançar a suprema recompensa: a verdade sobre a psique. 
Há um excelente conto de fadas sobre tal assunto. Um conto de fadas europeu 
típico começa com algum infortúnio que obriga o herói a deixar sua casa (Propp, 
1928/1958). De forma semelhante, Jung também estava perplexo e atormen-
tado, com seus pressentimentos em relação a Freud, sentindo-se alienado. Um 
conto de fadas típico prossegue narrando a provação sofrida e então aparece o 
auxílio vindo de uma origem inesperada, como, por exemplo, um agente mágico 
que surge por sua própria iniciativa. Também Jung teve o seu sonho “mágico”. 
Nos contos, a luta que se segue entre o herói e o vilão termina com uma vitória, 
quando então, com a ajuda do agente mágico, o infortúnio é abolido. Jung se dá 
conta do que o sonho significa – de fato, há um vilão nesse conto: Freud. O sonho 
o capacita a libertar-se da concepção errônea que tinha em relação a psique.

Tanto a narrativa de “Memórias, Sonhos e Reflexões” quanto suas paráfrases na 
literatura junguiana, representam, tanto para Jung quanto para Freud, envolvidos 
em um conflito quase que épico, com cada um deles reivindicando seus direitos 
sobre a verdade da psique. Os relatos críticos não-junguianos conservam a eterna 
função dramática do herói e do vilão, mas os beneficiados pelos papéis se alter-
nam, dependendo se a história é contada num contexto favorável a Jung ou a 
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Freud. Na leitura de Homans (1995) de “Memórias, Sonhos e Reflexões”, a discus-
são de Jung sobre o sonho da casa, inter alia [entre outras coisas], retrata Freud 
como “desesperadamente apanhado pelo seu próprio sistema de idéias autoritá-
rias e dogmáticas” e situa Jung como uma “pessoa aberta, superior, por ser capaz 
de ver através da limitação do dogmatismo de Freud” (p. 54). Homans sugere 
que a percepção que Jung tinha da poderosa autoconfiança de Freud ativou sua 
própria vulnerabilidade narcísica, daí a sua acusação defensiva de dogmatismo. 
Nesse sentido, Homans situa o conflito entre Jung e Freud na psicologia pessoal de 
Jung, reduzindo-o a um problema de relacionamento entre os dois homens, não 
associado ao que, tanto Jung quanto Freud, queriam de uma teoria psicológica.

Os relatos críticos sobre a vida de Jung de Homans e o de Noll se assemelham 
a um romance moderno ou bildungsroman, no qual o surgimento do fator psi-
cológico está condicionado à sua inserção no tempo e no espaço da pessoa. O 
trabalho de Homans (1995), o primeiro dos dois, (a primeira edição foi publicada 
em 1975), recorre a uma estrutura sociológica para situar Jung no contexto 
histórico da modernidade. Homans não atribui qualquer significado especial à 
casa do sonho. Ela é meramente arrolada junto a outros incidentes ocorridos 
durante sua viajem aos EUA. Já Noll (1994) identifica o sonho da casa como um 
catalisador, não para a hipótese do inconsciente coletivo, mas para a técnica de 
Jung da Imaginação Ativa (Noll interpreta erroneamente uma afirmação que 
Jung fizera no Seminário de 1925). Noll sistematicamente silencia a história de 
Jung e a sua narrativa reconfigura a sua biografia de uma forma tal que tira 
de Jung qualquer reivindicação a originalidade. A história contada por Noll é 
arquitetada como uma exposição jornalística audaciosa sobre verdades obscuras. 
Isso tem originado um contra-mito, oposto ao mito do herói de seus “discípulos”, 
em que Jung desempenha a função dramática de um guia adorado e sinistro, 
interesseiro e auto-referente. O evento biográfico do sonho da casa poderia ser 
menos relevante para esses críticos, mas também seu significado real (ou seja, a 
mensagem teórica) não teve nenhuma utilização. Acréscimos recentes, de qual-
quer modo, nada discutem ou nada de novo acrescentam ao relato do sonho.

NA CAVERNA
Jung, em “O Homem e seus Símbolos” (1964), caracterizou o sonho da casa como 
um breve sumário da sua vida. De qualquer modo, a importância do sonho para 
ele não pode ser isolada das muitas facetas da sua cisão com Freud. Jung (1963) 
considerava esse sonho como um “prelúdio” à “Psicologia do Inconsciente”, 
publicado em 1912, no qual, pela primeira vez, apresentava a sua alternativa 
à teoria freudiana. Freud rejeitou-a totalmente. Tanto Freud como Jung viam 
o instintual sendo expresso no cultural. Entretanto, divergiam na forma como 
entendiam essa relação. A oscilação entre suas semelhanças e diferenças fica 
evidente no relato do sonho que Jung faz próximo do fim de sua vida.

A casa tem uma notável semelhança com o modelo de psique de Freud. Seus 
três níveis principais correspondem ao Id (porão), ego (térreo) e superego (nível 
superior). Freud descreveu a personalidade madura como um elevar-se desde 
o Id primordial. A direção da ação, no sonho de Jung, é inversa (ele desce). 
Freud buscava compreender o inconsciente, assim como controlá-lo, enquanto 
Jung queria compreendê-lo e também extrair sua vitalidade (Fromm, 1970). A 
versão final do sonho usa o projeto de Freud mas inverte-o e o faz próprio de 
Jung. O sonho da casa transmite precisamente sua crise de confiança em Freud, 
contradizendo que fôra dele um dependente pessoal e profissional, embora tal 
compreensão fosse articulada muitos anos mais tarde. Mas, se a versão de 1925 
é o relato mais correto do que Jung realmente sonhou, a estrutura tripartite 
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não estava originalmente presente (ele não faz menção a um andar superior).

O achado, que lhe deu a solução para a sua crise pessoal, está na descida para a 
caverna, no entanto, o potencial do sonho como uma analogia requereu a repre-
sentação de uma consciência moderna que pudesse contrastar com a represen-
tação do inconsciente pré-histórico contido na caverna. Jung nos fornece esse 
contraste em “Alma e Terra” onde o andar superior é explicitamente associado 
à consciência. Bem mais tarde, o andar superior retroativamente introduz-se no 
sonho, pois agora a casa adquire um salão mobiliado com refinadas peças anti-
gas e completado com preciosas pinturas também antigas. Este é o salão burguês 
bem iluminado em que Freud teria vivido e do qual Jung se afasta. Talvez, não 
podendo mais recordar-se do sonho exatamente como ocorrera, esta foi a forma 
como ele sentiu que deveria ter ocorrido. Como um poeta que finalmente con-
segue a palavra certa, Jung descobriu por fim a imagem perfeita.

Dada a sua importância para a formulação da teoria do inconsciente coletivo, 
o assim denominado sonho da casa deveria ser renomeado como o sonho da 
caverna. Certas imagens têm conotação universal. A imagem da caverna é “um 
arquétipo de um poder considerável… pois o mistério associado à caverna vem 
de um tempo imemorial” (Jung, 1989, p. 47). Encontra-se entre os motivos psi-
cológicos dos “grandes” sonhos, que caracterizam a jornada do herói e represen-
tam “todas as coisas que de maneira alguma tocam as banalidades do dia a dia… 
o processo de vir-a-ser. (Jung, 1948, par. 558). Jung considerava esses motivos 
como mitologemas distintos, mas notou que nos sonhos eles se “condensavam” 
e se modificavam mutuamente. No sonho da casa, o motivo da caverna é com-
binado com o do descenso. Jung (1944) observa que o “objetivo do descenso, 
exemplificado universalmente no mito do herói, é mostrar que somente nas 
regiões em que há perigo (águas abissais, cavernas, florestas, ilhas, castelos, etc.) 
pode-se encontrar o “tesouro difícil de ser alcançado” (par. 438). No sonho de 
um paciente há “dois meninos numa caverna. Um terceiro despenca nela como 
que jorrando de um tubo” (par. 196). Aqui a caverna representa “a escuridão e 
o isolamento do inconsciente; os dois meninos correspondem a duas funções 
inconscientes” (par. 197). O sonho tem um notável paralelo com o sonho da casa 
relatado por Jung em “Memórias, Sonhos e Reflexões”, onde ele também “cai” 
numa caverna duplamente habitada (por dois crânios). Com relação a um outro 
sonho de um “paciente, no qual o sonhador está vagando por uma caverna escu-
ra onde tem lugar uma batalha entre o bem e o mal”, Jung sugere que a “caverna 
escura corresponde ao vaso que contém a luta dos opostos. O Self se manifesta 
nos opostos e no conflito entre eles… Portanto, o caminho para o Self começa 
com o conflito” (par. 258-9). Embora não haja, ostensivamente, perigo na caver-
na do sonho da casa, ele estava numa área perigosa (sua situação com Freud 
à época) e sua descida à caverna indicou claramente um caminho para o Self.

Para Jung, a função psicológica do sonho da casa parece operar mais propria-
mente através do estético ou do poético, que foi a forma como seus compo-
nentes se reuniram, do que através de uma avaliação meramente intelectual da 
alegoria. A reflexão a respeito do sonho levou-o a desenvolver intelectualmente 
sua teoria, mas o potencial estético e poético do sonho inicial pode tê-lo capa-
citado a buscar a linha teórica em primeiro lugar, tornando-o confiante em sua 
ideia intuitiva. Pistas para a função psicológica são dadas através da dualidade 
do acima e abaixo, consciente e inconsciente, que alcança seu refinamento nar-
rativo em “Memórias, Sonhos e Reflexões.”

Acima há a casa, um monumento à civilização. Na hermenêutica do sonho, as 
particularidades do período do térreo não são triviais. Por que o andar superior 
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é rococó, estilo que já era antiquado nos dias de Jung? Ele próprio dissera que 
o salão tinha uma aparência antiquada, ainda que estar lá passasse uma sensa-
ção confortável (na conversa com Bennet ele o associou a sua própria sala de 
estudos). Há coisas preciosas ali, diz ele. Mas, esse estilo ornamental e frívolo 
expressa a sua atitude para com a consciência moderna, como o aspecto da psi-
que superficial como o verniz. Enquanto que no andar superior ele reporta um 
mobiliário removível, no porão ele observa cuidadosamente a parede e o chão. 
Por que o porão romano? O mundo clássico é a base da consciência moderna.

A casa inteira é bem ordenada. Cada pavimento tem o tema de um período e eles 
são organizados logicamente, um acima do outro. Os três níveis formam uma sime-
tria vertical. A casa ressoa ao classicismo, ou seja, a atitude estética e os princípios 
enfatizam a simplicidade e a proporção da forma. Evoca a atitude do estrutura-
lismo que “acima de tudo insiste na preservação da coerência e o completamen-
to de cada totalidade… [e] proíbe a consideração de qual delas é incompleta ou 
ausente” (Derrida, 1978, p. 26). Isso é consistente com a ciência: ordem e equilí-
brio, elegância e parcimônia da explicação. Esta é a “casa segura” da racionalidade.

Descendo ao porão, Jung deixa a cultura e a história para trás e reúne-se a uma 
existência com a natureza. Em “Alma e Terra”, levando-nos numa viagem imagi-
nária, ele afirma que “quanto mais profundamente descermos na casa… mais nos 
encontraremos na escuridão, até alcançarmos finalmente… aquela época pré-
histórica quando caçadores de renas lutavam por conta de uma existência hostil 
e miserável (Jung, 1931, par. 55). Aqui o Romantismo está em plena atividade, 
se rebelando contra as convenções, liberando-se do classicismo, enfatizando as 
emoções fortes e a imaginação. Na poética dos sonhos a caverna evoca a solidão 
do início dos tempos. É como um útero, o lugar da existência antes do nascimen-
to do eu, na casa que a história construiu.

Não há outra alma na casa. Na caverna, localizada profundamente dentro da 
casa e ao mesmo tempo fora dela, ele encontra os crânios. Estão em silêncio 
(embora os crânios possam falar nos sonhos). Sua mudez é prenhe de significa-
dos. Eles não são restos inertes, não são somente relíquias mortas. Ao contrário: 
para Jung, esses crânios frágeis, semi-desintegrados, são muito vibrantes, vivos. 
Despertam assim que ele os descobre.

A dualidade do sonhador (um) e crânios (dois) fecha o círculo hermético do 
sonho. O simbolismo evoca a antiga dualidade chinesa do yin e do yang. É uma 
associação relevante, pois Jung (1931) mencionara o yin-yang (embora não 
diretamente em conjunção com a analogia da casa). No I Ching, uma linha cheia 
representa o princípio masculino (yang) e a quebrada, o feminino (yin). A linha 
cheia significa o criativo, o que ilumina, o ativo, o forte, e é associado a imagem 
do céu. A linha quebrada representa o “escuro, submisso, a força receptiva pri-
mordial do yin… sua imagem é a terra” (Wilhelm, 1950, p. 10). No sonho da casa 
– ou melhor, no sonho da caverna – o excepcional sonhador é autoconsciente, 
ativo, autônomo, um descendente da luz acima. Os dois crânios são uma unidade 
dividida, como a linha quebrada, e são inconscientes, passivos, com seu silêncio 
ressoando com a escura, submissa e receptiva força da terra. Eles mantêm seu 
segredo para sempre.

Aqui está o obscuro mistério da existência que nunca poderia ser completamen-
te trazido a luz da consciência, insinuando um passado distante e incognoscível 
e antecipando, de forma igual, um futuro desconhecido. Aqui está o incompleto, 
o perdido, as incertezas que o estruturalismo não pode tolerar. Aqui Jung encon-
tra sua liberdade.
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O arquétipo da Madona Negra continua instigando a nossa compreensão pela 
complexidade do seu conteúdo e pela continuidade de suas manifestações desde 
o mundo antigo. Pele, do Havaí, é uma das manifestações mais populares deste 
arquétipo que vence os milênios, derrota a cultura racionalista americana e per-
manece uma expressão viva da Madona Negra. No contexto cristão atual temos 
a polonesa Nossa Senhora de Czestochowa, a espanhola Virgem de Montserrat, 
a Virgem Negra de Einsiedeln, Suíça, a mexicana Nossa Senhora de Guadalupe. 
Sara, a protetora dos ciganos e Maria Madalena, erguem-se como frutos de um 
sincretismo em que os mistérios do ocultismo se misturam com a fé cristã, no 
sul da França. O Brasil é pródigo de imagens da Madona Negra: Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida e Nossa Senhora de Nazaré, e também Yemanjá e Oxum 
são as representantes mais populares do arquétipo.

As Madonas Negras constelam a consciência da interconexão com todos os 
seres humanos e não humanos. Inspiram o sentimento de pertencer ao todo 
universal que libera a compaixão para com o mundo. Elas unem o corpo e a 
mente, comunicam o humano e o divino, apaziguam o conflito entre matéria 
e espírito. É um traço forte neste arquétipo em seu aspecto positivo tornar a 
profissão espiritualizada, a vida social um ato de fé, a cidadania uma atitude 
ética normal. Percebo uma relação intrínseca da Calatonia com o arquétipo da 
Madona Negra na maneira como o corpo dança com a mente e o espírito se 
amiga com a matéria.

A Calatonia torna palpável o humano e o divino no corpo. Ela toca o sensível e 
o sensual, libera a sensibilidade e abre o imaginário. Os toques calatônicos são 
uma manifestação de superação dos opostos terapeuta–paciente. Durante o pro-
cesso dos toques ambos estão se deslocando nos espaços internos, onde as vozes 
dos diferentes níveis de consciência, antes banidas, esquecidas ou reprimidas, 
podem ser ouvidas. E atendidas.

ABRIR PARA O SAGRADO FEMININO
Uma moça casada de 33 anos, psicóloga, sonhou que recebia a notícia da morte 
de sua mãe. O tema da doença ou perda da mãe se repete desde alguns meses, 
abordando o eixo simbólico do Sagrado feminino sob vários ângulos. Já elabo-
ramos o seu medo de perder a mãe e também a necessidade de diferenciar-se 
do modelo feminino materno e familiar. Na última sessão, fizemos toques na 
cabeça e no rosto. Ela entrou em profundo estado de introspecção. Então, pedi 
que voltasse ao sonho e materializasse a causa da morte de sua mãe. “Descuido 
com ela mesma”, respondeu. Minha paciente é uma pessoa inteligente, que lê, 
faz cursos, trabalha como psicóloga e, aparentemente, cuida bem de si mesma. 
Qual o aspecto que está descuidado? Temos duas possíveis interpretações: ela 
ainda não quis ter filhos, embora seja casada há sete anos. E tem sido displicente 
com sua vida espiritual. Esses dois conteúdos estão interligados, pois ela coman-
da as escolhas pela razão, que lhe diz “ainda não chegou a hora de se mãe”. Para 
ser mãe, ela precisa aproximar-se do marido, criar um lar, pois ainda mora com 
os seus pais, e aceitar a tarefa da maternidade. Completando agora 38 anos, ela 
tem de ampliar a visão do seu poder feminino. A força do arquétipo é o germe 
de uma doação viva, sensível, amorosa que se tornaria a base de uma atitude 
espiritualizada diante dos processos naturais da vida feminina. Mas será que é 
o seu caminho? A Calatonia está abrindo sua visão para um corpo sagrado, ao 
mesmo tempo em que esclarece seu caminho de mulher. Durante os poucos 
minutos da Calatonia ela consegue ir além do confronto entre o medo de ser ela 
mesma plenamente e o medo de sair da proteção da mãe (dos pais). Aos poucos, 
esses instantes de luz interior poderão ir espalhando mais autoconfiança.

94 -  Hermes15

Pelo fato de tocarmos nos pacientes, nós induzimos uma aproximação entre 
o físico e o espiritual mais tangível do que em outros métodos. Terapeuta e 
paciente sentem a intensidade e a leveza da presença única do ser integral. A 
Calatonia permite a proximidade que está ausente na psicanálise e irrompe no 
proibido pelas normas técnicas ainda vigentes. Nosso trabalho inaugura uma 
aproximação de corpos carentes da água da vida. A Calatonia promove uma 
frequência vibratória em que as consciências navegam na direção do Self. Cria 
um campo mórfico onde a telepatia é possível. Esse é o nível de atuação do 
arquétipo da Madona Negra em todas as épocas.

FRAGMENTOS INTEGRADOS DO MEU SER
No mito egípcio, Ísis usou rezas e poções mágicas para restaurar o corpo despe-
daçado de seu marido, Osíris. Copulou com Osíris ressuscitado e gerou Hórus, o 
Sol Novo e Jovem. Símbolo da renovação cultural do Egito, Hórus reinou para 
iluminar e ensinar, até mesmo sua velha mãe, e até hoje ainda pode significar a 
luz da consciência superior. Talvez a mais antiga manifestação reconhecida da 
Madona Negra, os mistérios de Ísis e Osíris foram cultuados por cerca de 5 mil 
anos. Trazido do Egito para o continente europeu, seu culto perdurou sob formas 
veladas. A Catedral de Notre Dame, no centro de Paris, ergue-se hoje sobre um 
antiquíssimo templo de Ísis. Com a mudança das crenças religiosas oficiais, Ísis 
transformou-se em Santa Genoveva, a padroeira de Paris, a Cidade-Luz.

Quem somos nós, se não pajés e pajeias a juntar os fragmentos das pessoas (e os 
nossos) com os toques suaves aprendidos de Sandor? Nosso objetivo é restaurar 
o ser integral. Queremos a ressurreição gloriosa, com alegria de viver e mesa 
farta para todos. Chega de crucifixos pendentes sobre a cama do casal. Regendo 
sobre o corpo e sobre a espiritualidade, a Madona Negra estimula a viver a sexu-
alidade com alma, criando e recriando laços de amor. As conexões criadas pelos 
toques calatônicos juntam os fragmentos disparatados, feios e custosos… mas 
totalmente nossos. Os toques da calatonia ensinam a ser com os outros. Crianças 
aprendem a trocar carinhos, como os colegas tão bem ensinam e divulgam há 
anos. As escolas começam programas que são verdadeiros laboratórios de toques 
para a juventude. Pacientes internados recebem o carinho dos toques calatôni-
cos em abrigos e hospitais. Pesquisas, trabalhos de campo e teses argumentam 
sobre o efeito desses contatos tão simples, profundos e instigantes. Cada seg-
mento da sociedade que está sendo tocado reverbera o gesto humanizador da 
calatonia, irradiando o com-tato adiante com muitos outros.

Sandor iniciou uma revolução pacífica na sociedade brasileira. A sua presença e 
seu modo de agir levam a crer que o arquétipo da Madona Negra o inspirou e o 
protegeu a vida toda. Visto de outro modo, diria que ele foi atraído pela força 
da Madona Negra neste território. Aqui Yemanjá, uma deusa de um rio africano, 
transformou-se em senhora dos mares, cultuada de norte a sul. Tornou-se uma 
orixá, incorporada à Nossa Senhora da Conceição, que é da concepção, portanto 
da fertilidade e do amor. Unindo o sagrado e o profano, as tradições indígenas 
também somam imagens míticas do Sagrado Feminino que unificam o material 
e o espiritual. Lembremos que Sandor expandiu, divulgou e propôs seu método 
aqui. Para uma personalidade sensível como ele, o campo mórfico deste territó-
rio seria, certamente, uma fonte de inspirada criatividade.

APARECIDA E A CALATONIA
A proposta renovadora que a Calatonia traz aos relacionamentos integra-se aos 
símbolos constelados em Nossa Senhora Aparecida, o sinal mais importante da 
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presença do arquétipo Madona Negra na psique coletiva brasileira. Aparecida 
veio decapitada e suja das águas do rio Paraíba. Quando rezar para uma santa 
escurinha era crime sujeito à pena de morte, ela emergiu quase preta. Uma santa 
feita possivelmente por um frade, com as cores de Maria, levando o símbolo das 
deusas pagãs da fertilidade na lua crescente sob os pés. Jogada ou perdida no 
rio Paraíba, transformou-se. Sofreu uma verdadeira alquimia nas águas lodosas 
do rio, perdeu as cores convencionais, emergiu como Madona Negra trazendo 
abundância de peixes para saciar o corpo e o espírito das gentes.

Aparecida é cor de canela como nosso povo. Ela expressa a deliciosa e confusa 
combinação do DNA neste chão. Aparecida também revela a profunda dualida-
de do nosso povo. Cabeça separada do corpo, razão se opondo ao sentimento, 
confusas realidades que estão na raiz da identidade nacional. Enquanto o prazer 
colore a sensualidade na cama e na mesa, a preguiça corrói o caráter. As ques-
tões públicas se pautam pela pragmática econômica excessiva que não chega a 
ser implementada. O governo é a cabeça, enquanto o povo é o corpo da nação. 
Tem-se a impressão de que não é possível elevar o patamar de prosperidade 
para todos enquanto governo e povo estiverem tão separados. Aparecida mostra 
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Foto: fchmksfkcb
<http://www.flickr.com/photos/fchmksfkcb/4854228846/>
Acesso em 12.out.2010.

Nossa Senhora Negra,
Monastério de Czestochowa

os conflitos da alma que se forja há cinco séculos neste território. Por isto, ela 
não pertence a um grupo, a uma classe social, nem a uma igreja. Aparecida é 
do Brasil. Tanto quanto a Calatonia é um produto brasileiro, gestado no trato 
com as gentes que moram aqui, incubado no atendimento às pessoas daqui. A 
Calatonia é a cara da gente brasileira.

Quebrada, depois atacada e quase destruída, a imagem de Aparecida percorreu 
muitas etapas no caminho da integração cabeça/corpo. Quem primeiro juntou 
sua cabeça e corpo foi a cabocla Silvana, mãe de João Alves, que a recolheu em 
sua rede de pesca, em 1717. O maior ataque à integridade física da imagem a 
destruiu em 165 pedaços, em 1978. As mãos hábeis de Maria Helena Chartuni 
agiram para recompor o corpo destruído, e a presença espiritual da Madona 
expandiu-se ainda mais. Sempre as mãos, sempre as mulheres. Dois aspectos 
da saga alquímica desta Madona Negra que a ligam ao toque calatônico com 
as mãos. Realmente, os toques calatônicos devem ser realizados sempre com 
amorosidade e inclusividade, que são qualidades do Princípio Feminino, e estão 
presentes nos homens evoluídos e nas mulheres cuidadosas.

O que nos leva àquela paciente, que finalmente percebeu o quanto estava des-
cuidada consigo mesma. A cabeça separada do seu corpo, da vida instintiva pul-
sando dentro dela, pedindo para ser mulher inteira. Os significados que atribuí-
mos aos contrários “cabeça–e–corpo” podem ser diferentes, mas olhar para eles 
e encontrar o caminho de conciliação é uma necessidade universal. Aparecida 
está aí mesmo, para lembrar-nos da urgência deste esforço. Ressuscitada, inteira, 
ela se transformou em símbolo do Self Cultural nacional. Sandor captou esse 
Self, trabalhou com ele e por ele.

Sandor viveu e se transformou neste país, uniu seus fragmentos. Aqui ele percor-
reu sua individuação com serena presença, diante de nós. Ao perceber as nossas 
necessidades, deixou uma maneira simples e intensa de atuar para construir 
um caráter íntegro nas pessoas. A carência da verdadeira integridade grita nos 
olhares das crianças de rua, espanta nos atingidos pelas balas perdidas, mata de 
fome nos banidos da sorte. 

Uma relação mais sadia consigo mesmo, cuidando de si e dos outros, sem alar-
me, nem alardeando promessas vãs: esta é a herança de Sandor. Ela combina 
com os símbolos que vejo em Aparecida, a nossa Madona Negra da abundância. 
Abundância de amor, inclusão e perdão, por artes e sabedorias da Senhora Dona 
da Paixão. Aquela que dá o vinho e o pão, a cama e a mesa… no canto de Milton 
Nascimento1.

 Hermes15 - 97

Notas

1. Louva-a-Deus – Canção de Milton Nascimento e Fernando Brant. Nascimento/Três Pontas/EMI 
Publishing Brazil ASCAP/UBC - 67059244



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 duas cópias impressas acompanhadas de arquivo digital preferen-
cialmente em Microsoft Word, em 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. Todo e qualquer encaminhamento inicial à revista deve vir acompanhado de declaração de responsabi-
lidade e transferência de direitos autorais, assinado pelos autores, de acordo com o seguinte modelo:

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

*Declaração de responsabilidade: todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar declarações 
de responsabilidade nos termos abaixo:

■ Certifico que participei da concepção do trabalho para tornar pública minha responsabilidade pelo seu 
conteúdo, que não omiti quaisquer ligações ou acordos de financiamento entre os autores e companhias 
que possam ter interesse na publicação deste artigo;

_certifico que o original é original e que o trabalho, em parte ou na íntegra, ou qualquer outro trabalho 
com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, não foi enviado a outra revista e não o será 
enquanto sua publicação estiver sendo considerada pela Revista Hermes, quer seja no formato impresso 
ou no eletrônico, exceto o descrito em anexo.

assinatura do(s) autores(s) ______________________data_____ /_____ /_____             

■ Transferência de Direitos Autorais: “Declaro que em caso de aceitação do artigo a Revista Hermes passa 
a ter os direitos autorais a ele referentes, que se tornarão propriedade exclusiva da revista, sendo vedada 
qualquer reprodução, total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou ele-
trônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei constar o competente 
agradecimento à revista”.

assinatura do(s) autores(s) ______________________data_____ /_____ /_____             

3. A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados e mencionados no 
texto do artigo são de responsabilidade do autor, do mesmo modo que o conteúdo dos trabalhos é da sua 
exclusiva responsabilidade.

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.

Nome do autor: Abaixo do título, em fonte tamanho 12. Se houver mais de um autor, colocá–los em uma 
lista 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 dez linhas no máximo.

Palavras–chave: Devem ser apresentadas no máximo cinco palavras–chave.

Normas para
Publicação

98 – Hermes15 Hermes15 – 99

Corpo do texto: Fonte Arial ou Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, entrelinha simples. 
Os artigos devem conter aproximadamente 10 laudas.

Citações no texto e referências: devem seguir as normas da ABNT.
As citações são feitas pelo sobrenome do autor ou pela instituição responsável, ou ainda, pelo título de 
entrada (caso a autoria não esteja declarada), seguido da data de publicação do documento, separados 
por vírgula e entre parênteses.

■ Citação direta ou textual
O texto reproduzido deve aparecer entre aspas duplas, com indicação do(s) autor(es), da(s) página(s) e 
referência à obra consultada.

Exemplo: 
De acordo com Progoff (1985, p.161), “o homem é por sua própria natureza social. A psique humana não 
pode funcionar sem uma cultura e nenhum indivíduo é possível sem a sociedade”. OU
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Na abordagem junguiana, pode–se provar empiricamente que há no inconsciente um arquétipo de inte-
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de três faixas etárias diferentes (FÁVERO; SALIM, 1995)
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Lowenfeld e Brittain (1970, citados por ALMEIDA, 1999), afirmam que… OU
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■ Citação de obras antigas e reeditadas
Cita–se primeiro a data da publicação original, separada por barra da data da edição consultada.
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Já Groddeck, (1913/1984) afirmava que o sofrimento psíquico muitas vezes está relacionado à impos-



sibilidade de se representar ou expressar aquilo que está cravado nas raízes do ser, carregado de maior 
intensidade

Autor não faz parte do texto
O sofrimento psíquico muitas vezes está relacionado à impossibilidade de se representar ou expressar 
aquilo que está cravado nas raízes do ser, carregado de maior intensidade (GRODDECK, 1913/1984)

As referências devem ser indicadas em ordem do último sobrenome do autor principal. Trabalhos de au-
toria única ou do mesmo autor devem ser ordenados ordem alfabética do título.
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Envelhecimento e velhice: um guia para a vida. São Paulo: Vetor, 2006. p. 157–164.
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