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A Revista Hermes é uma publicação sem fins lucrativos dirigida ao meio 
acadêmico abordando técnicas corporais, pensamento junguiano, filosofia, artes, 
educação e religião.

A técnica da Calatonia foi criada por Pethö Sándor, médico húngaro que radicou–
se no Brasil em 1949, desenvolvendo trabalhos clínicos e de pesquisa iniciados 
quando ainda vivia na Europa na época do pós–guerra. É uma técnica de relaxa–
mento profundo que leva à regulação do tônus, promovendo o reequilíbrio físico 
e psíquico do paciente. Do desejo de um grupo de alunos do Dr. Sándor em con-
tinuar suas idéias e ideais nasceu a Revista Hermes, que abre suas páginas para 
tudo aquilo que colabora na busca da compreensão do ser humano.

Os artigos publicados são de responsabilidade de seus autores, não expressando 
necessariamente a opinião da publicação. 
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Palavra da editora

A busca pelo conhecimento é a característica que diferencia o homem dos 

animais. Decifrar os enigmas do universo, entretanto, é uma tarefa de propor-

ções gigantescas que necessita a colaboração de inúmeras cabeças pensantes, ao 

longo dos séculos. Sem ter a pretensão de descobrir a solução destes mistérios, 

a Hermes apresenta este ano, através da colaboração preciosa de seus articulis-

tas, uma série de artigos que abordam, cada um à sua maneira, esclarecimentos 

sobre esta grande viagem que é o conhecimento.

Os dois primeiros artigos: A Dança da Criação e Aspectos Simbólicos da 

Obesidade e da Gastroplastia nos apresentam ricas amplificações sobre dois 

temas bem diversos: o tarot,  a obesidade e cirurgia de gastroplastia.

Em Benefícios do Tai Chi, lemos uma pesquisa interessante e bem conduzida 

sobre os efeitos da prática desta disciplina milenar chinesa.

 Fantasia e Desenvolvimento da Personalidade, artigo erudito e esclarecedor, 

aborda a importância da fantasia para o desenvolvimento da personalidade.

Adolescência e Fratria aborda, através da análise dos personagens de Harry 

Potter, um tema pouco explorado em psicologia.

O artigo O Corpo Segundo Jung expressa de maneira bastante clara um dos 

fundamentos do trabalho desenvolvido por Pethö Sándor.

Psicologia e Tecnologia trata de um tema atual e da maior importância para 

a psicologia na época das grandes comunicações via internet, que mudaram a 

cara do mundo.

E finalmente o artigo Psicoterapeuta: sem uniforme nem avental aborda um 

tema de importância vital para a psicologia: a formação e ofício de terapeutas.

Espero que o leitor possa apreciar o esforço de todos que participaram de 

mais esta edição da Hermes, aos quais não me canso de agradecer!

Boa leitura!

Leda Maria Perillo Seixas
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Nossa proposta é a interpretação do símbolo “O Mundo ou Auto 
Realização”, última imagem arquetípica do Tarô da série dos arcanos 
maiores, criando analogias com o modelo alquímico da Psique 
Junguiana em seu processo de individuação. A escolha se deve 
a uma afinidade que sinto com essas imagens antiquíssimas de 
conhecimento intuitivo que fazem parte do meu mundo imaginário 
ou reino interior. Iniciei a estudar, brincar e contemplar seus símbolos 
com um desejo profundo de entender esse processo que é semelhante 
às várias fases de um processo de psicoterapia, com objetivo de 
integrar e harmonizar as funções de orientação da consciência que 
corresponde ao pensar, agir, sentir e intuir. Passei a valorizá-las como 
recursos criativos, expressivos, de uma realidade maior que transcende 
os limites pessoais e nos recoloca para além de uma análise racional, 
para uma busca de síntese da nossa capacidade de sermos mais 
completos ou inteiros, dentro de uma visão universal ou científica 
do Homem Cósmico ou Transpessoal. Escolhi a dança como um 
movimento fluido e incessante da pulsão de vida em sua dinâmica e 
constante transformação de união de opostos, buscando o equilíbrio. 

➜Alquimia
➜Imagem Arquetípica 

do Tarô
➜Mandala
➜Processo

de Individuação
➜Símbolos

Verusa da Silveira <verus@terra.com.br>
■ Psiquiatra e Psicoterapeuta Junguiana
■ Especialista em Psicologia Analítica e Técnicas de Relaxamento
■ Coordenadora do Núcleo de Estudos Junguianos de Salvador - BA

A Dança
da Criação

Carta "O Mundo"
Tarot de Oswald Wirth
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A Psicologia Analítica e Profunda de Jung deixou a herança do conceito do 
Processo de Individuação onde cada ser humano tem sua parte nesse todo maior 
que é contribuir com sua singularidade ou criatividade na realização de uma 
sociedade mais justa, com valores humanistas e espirituais, como amor, genero-
sidade, compaixão, equanimidade e senso ético. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citando Jung, Von Franz, analista junguiana, elucida:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De acordo com vários mitos, o Homem Cósmico não significa apenas o começo 
da vida, mas também o seu alvo final, a razão de ser de toda a Criação.
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Este artigo tem por objetivo levantar os aspectos simbólicos que 
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Na perspectiva da Psicologia Analítica, compreendemos que a psique se 
expressa através de uma linguagem oculta, a linguagem simbólica. A incerteza 
inicial do significado de um conteúdo e a certeza da natureza arquetípica são 
referências às quais devemos sempre nos ater no trabalho de compreensão do 
funcionamento da psique. Jung comenta sobre o fundamento da psique e a 
importância do conhecimento de mitologias:

Devemos admitir, porém, que os conteúdos arquetípicos do inconsciente 
coletivo 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 arquetípicas; o médico colhe nesse domínio 
paralelos auxiliares e material comparativo eloquente, destinado a tranqui-
lizar 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 favora-
velmente através do material mitológico comparativo. (JUNG, 1994, par.38)

Os mitos, portanto, se tornam ferramenta de trabalho para todo aquele 
que tem a intenção de compreender a psique. A base do funcionamento da 
psique, que tem como matriz o inconsciente, é imagética ou mitológica, e a 
relação compensatória que o inconsciente estabelece com a consciência fre-
quentemente se manifesta através de imagens simbólicas que aparecem em 
sonhos ou fantasias. Quando observamos e compreendemos tais imagens, faci-
litamos o entendimento sobre quem se é. Ao conhecer a dinâmica arquetípica, 
podemos entender quais as compensações e projeções feitas pelo inconsciente 
(JUNG,1998). Ao lidar com os aspectos arquetípicos, o analista pode fazer asso-
ciações e desta maneira auxiliar o paciente na elucidação dos conteúdos psíqui-
cos (JUNG, 2004).      

No mito a seguir, utilizarei a técnica de amplificação criada por Jung, para 
análise. 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 que não conhecemos previamente. A amplifica-
ção tem uma utilidade prática e não apenas nominal do conteúdo que foi ampli-
ficado, pois buscamos a dinâmica do complexo, o modo como atua na psique 
do paciente e em sua vida cotidiana, e não apenas nomeá-lo ao sujeito (JUNG, 
2004). Tenho a intenção de demonstrar a dinâmica do processo da transforma-
ção psíquica que pode ocorrer ao sujeito obeso que se submete ao procedimento 
cirúrgico de gastroplastia, e sua evolução de uma consciência matriarcal para o 
estágio patriarcal:

 Para espanto de todos, Exu nasceu falando e comendo tudo o que estava 
diante de si. Sua fome era insaciável, tudo o que pedia, a mãe lhe dava, tudo o 
que lhe dava a mãe, ele comia. Já não tendo como saciar a medonha fome, Exu 
acabou por devorar a própria mãe. Ainda com fome, Exu tentou comer o pai. Mas 
Orunmilá, o pai do menino comilão, pegou da espada e avançou sobre o filho 
para matá-lo. Exu fugiu, sendo sempre perseguido pelo pai. A perseguição ia de 
Céu em Céu. A cada espaço do Céu, Orunmilá alcançava o filho, cortando-o em 
duzentos e um pedaços. Cada pedaço transformou-se num Iangui, um pedaço de 
laterita. A cada encontro o ducentésimo primeiro pedaço transformava-se nova-
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mente em Exu. Correndo de espaço sagrado a outro, terminaram por alcançar o 
último Orum. Como não tinha saída, resolveram entrar em acordo. Exu devolveu 
tudo o que havia devorado, inclusive a mãe. Cada iangui poderia ser usado por 
Orunmilá como sendo o verdadeiro Exu. E cada Iangui trabalharia para Orunmilá, 
levando oferendas e mensagens enviadas pelos homens. Em troca, em qualquer 
ritual, Exu seria saudado sempre antes dos demais. E sempre que um orixá 
recebesse um sacrifício, Exu teria o direito de comer primeiro. (PRANDI,2001). 

Este conto traz uma narrativa da transição entre o princípio do matriarcado 
para o patriarcado, abordando o tema da voracidade ou hiperfagia de Exu, ser-
vindo, portanto, para ilustrar nosso tema. O princípio do matriarcado tem como 
características cuidar, ser cuidado; propiciar prazer e fertilidade, sensualidade; 
sobrevivência; capacidade lúdica, criativa e fantasiosa (LIMA FILHO, 2002). O 
princípio do patriarcado envolve: discriminação; lei; codificação; planificação; 
dever; tarefa; organização; coerência, dedução / indução lógicas (LIMA FILHO, 
2002). O conto nos diz que sua mãe dava tudo o que o menino queria: vemos 
aqui o mimo, a ausência de limites e a associação entre afeto e alimento, tría-
de esta muito presente na dinâmica psicológica de alguém identificado com a 
consciência matriarcal. A fome de Exu consome tudo ao seu redor, inclusive a 
própria mãe. Simbolicamente, isto equivale à cadeia de problemas e limitações 
que o obeso passa a sofrer em consequência de seu hábito alimentar: o aumen-
to excessivo de peso e o subsequente surgimento de restrições sociais e físicas. 
Quando falamos em restrições, podemos entender que, psicologicamente, o 
obeso se torna alguém que talvez não esteja vivenciando sua totalidade psíquica 
por não conseguir exercer um controle consciente sobre seu apetite: ele come 
por impulso inconsciente. Isto significa que a obesidade pode se tornar um 
obstáculo frente à individuação. O matriarcado, em termos de evolução da cons-
ciência, equivale ao estágio inicial do desenvolvimento individual (NEUMANN, 
1995). Assim sendo, embora Exu simbolicamente esteja associado à energia psí-
quica, acaba por funcionar de modo destrutivo, uma vez que regredido. A cons-
ciência fica estagnada e sem a possibilidade de vivenciar o amadurecimento. No 
patriarcado, fase que se segue ao nível matriarcal, o sujeito é apresentado ao 
mundo das regras, leis, que por consequência trazem maior autonomia ao ego, 
frente aos impulsos do inconsciente, que antes engessavam e ou perturbavam as 
decisões da consciência (NEUMANN, 1995). A sombra e a persona passam a ser 
discriminadas do ego pelo elemento solar da consciência patriarcal.   

Para que o enfrentamento da consciência diante dos aspectos sombrios 
obtenha êxito se faz necessária sua transformação através do rito simbólico de 
passagem, presente em diversas culturas e sociedades, que marca a transição 
do iniciado de um estágio primitivo ou infantil, para um estágio mais evolu-
ído e ou adulto. A imagem arquetípica dos rituais de passagem geralmente é 
caracterizada por imagens onde o corpo do iniciado é marcado com agressão e 
selvageria, como forma simbólica de representação da morte do corpo infantil 
e nascimento do corpo adulto (CAMPBELL, 1992). A gastroplastia poderia então 
representar um elemento simbólico do rito de passagem arquetípico. Median-
te a gastroplastia, o obeso passa a ter de seguir inúmeras regras alimentares, 
envolvendo restrições de alimentos e quantidades. Tais restrições, quando acei-
tas e incorporadas, trazem efeitos duradouros na perda do excesso de peso. O 
termo Exu, (Esú) provém do yorubá e significa esfera (ZACHARIAS, 2010). Esfera 
e formas arredondadas são correspondências diretas ao corpo do obeso, men-
cionadas muitas vezes de maneira jocosa. No conto é dito que o pai de Exu o 
corta diversas vezes e que, após Exu ter seu corpo mutilado, entra em acordo 
com o pai, e regras e uma disciplina de trabalho, deveres e direitos são estabe-
lecidas entre ambos. Exu sai da dependência materna e ingressa na autonomia 
patriarcal, após ter seu corpo marcado pela mutilação arquetípica do rito de 
passagem. Da mesma maneira, o obeso, ao ter seu corpo mutilado na cirurgia 
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de gastroplastia, pode passar a exercer a autonomia do ego frente aos impul-
sos do inconsciente no que diz respeito a suas escolhas e decisões alimentares.

COMPlexO MAteRnO e OBesidAde
Conforme vimos anteriormente, a base da psique é constituída de funda-

mentos mitológicos, os arquétipos, instintos psiquificados. Sabemos que a obe-
sidade pode ser fonte de sofrimento e restrições sociais, físicas e psicológicas 
ao seu portador. Nas restrições sociais, o sujeito obeso enfrenta preconceitos e/
ou discrimininações jocosas desde muito cedo em sua vida. Existe uma pressão 
social de que homens e mulheres tenham um determinado padrão de beleza, 
atualmente associado à magreza ou a músculos torneados. Tais padrões sociais 
de beleza se encontram distantes do obeso. Este fator se torna um aspecto a 
mais para a discriminação e o preconceito.  

O obeso tem menos oportunidades de emprego do que alguém magro ou 
de que esteja com um peso considerado adequado. Devido ao excesso de peso 
e volume do corpo, o obeso, por vezes tem dificuldades em encontrar assentos 
adequados em locais públicos, o que o leva a uma situação de constrangimento. 
A capacidade respiratória e o fôlego, tambêm se acham comprometidos muitas 
vezes, o que acaba por gerar restrições em termos de atividades físicas e passeios 
com amigos e familiares. A solidão e o isolamento social são outras circunstân-
cias que podem estar presentes no dia a dia do obeso (BENEDETTI, 2003). Nos 
aspectos ligados a retrições fisiológicas, encontramos o risco cardiovascular, 
hipertensão arterial, aterosclerose, diabetes, hérnias, varizes, cirrose hepática, 
doenças pulmonares, dislipidemia, osteoartrites, certos tipos de câncer e inúme-
ras outras doença crônicas (FRANQUES & LOLI, 2006). Nos graus mais elevados 
de obesidade mórbida, podemos encontrar pessoas que já não se locomovem 
sozinhas. Para o homem obeso pode ocorrer disfunção erétil, mais um aspecto 
de contrangimento. A mulher obesa pode encontrar, em sua busca de ser mãe, 
sérias dificuldaddes para engravidar, devido ao excesso de peso (LOLI, 2007).

O mito do deus hindu Ganesha relaciona-se também com o tema. Possui 
corpo humano e cabeça de elefante, filho de Shiva e Parvati, irmão de Kartikeya, 
o deus da guerra. Retratado com uma grande barriga, aparece por vezes mon-
tado em um rato capaz de entrar e sair de qualquer lugar. Três mãos seguram 
objetos simbólicos; a quarta abençoa os seguidores ou segura uma presa quebra-
da ou um prato de doces. É cultuado com frequência por estudantes, escritores, 
viajantes e empresários. Primeiro deus invocado nos rituais hindus, é tido como 
auspicioso para o início de novos empreendimentos (BULLEN, 2010). O nascimen-
to do deus se dá exclusivamente através de Parvati, que o gerou para que este 
tomasse conta da entrada da casa para que ninguém atrapalhasse a deusa em 
seu banho. Ele é gerado sem a presença do pai, Shiva. O fato de ter sido gerado 
exclusivamente pela mãe, aponta simbolicamente para o arquétipo materno e 
sua influência no comportamento do sujeito obeso como veremos mais adiante. 
Estes são alguns atributos presentes na constelação deste arquétipo:

Esta enumeração não pretende ser completa. Ela apenas indica os traços 
essenciais do arquétipo materno. Seus atributos são o ‘maternal’ simples-
mente a mágica autoridade do feminino; a sabedoria e a elevação espiritual 
além da razão; o bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona 
condições de crescimento, fertilidade e alimento; o lugar da transformação 
mágica, do renascimento; o instinto e o impulso favoráveis; o secreto, o 
oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, sedutor e 
venenoso, o apavorante e fatal. (JUNG, 2003, pág.158)

O arquétipo materno constitui o núcleo do complexo materno. Na lista de 
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atributos acima, temos algumas características contraditórias, como não poderia 
deixar de ser. Uma vez que o mundo só existe devido ao equilíbrio dos opostos, 
o racional é contrabalançado pelo irracional e o que é planejado pelo que é 
dado (JUNG, 2003). Temos elementos estruturantes, positivos e construtivos 
para o desenvolvimento da psique, presentes no complexo materno, mas temos 
elementos regressivos, que promovem dissolução e negativos também. Quando 
a consciência lida com o complexo materno, não pode escolher somente a parte 
que lhe interessa, ela recebe tanto a parte boa como a ruim. Ganesha nasceu 
única e exclusivamente pelo desejo de sua mãe. O pai não estava presente na 
geração desta criança. O estágio de uroboros matriarcal se caracteriza pela 
relação dual entre a criança pequena e a mãe que alimenta. Há a dependência 
do ego e da consciência diante do inconsciente, cuja predominância determina 
esse estágio da existência. A dependência entre a sequência “criança-homem-
ego-consciência” e a sequência “mãe-terra-natureza-inconsciente” ilustra a 
relação entre o pessoal e o transpessoal, assim como sua dependência recíproca 
(NEUMANN, 1995). A mãe e a criança neste estágio são um só: psicologicamente 
a consciência ainda é muito frágil e requer os cuidados da mãe por uma questão 
de sobrevivência. O ego ainda está em formação e os aspectos de acolhimento e 
nutrição, são preponderantes para o crescimento.

Esse estágio de desenvolvimento é regido pela imagem da Deusa Mãe com a 
Criança Divina, enfatizando a natureza carente e indefesa da criança e o lado 
protetor da mãe. Não obstante, essa criança sofre o mesmo destino do aman-
te adolescente que a sucede: é morta. O seu sacrifício, morte e ressureição 
são o ponto central de cultos rituais primitivos da humanidade, relacionados 
com o sacrifício de crianças. Nascida para morrer, nascendo para renascer, a 
criança é associada ao ritmo anual da vegetação.Contudo, a criança mori-
bunda e sacrificada não tem o destino trágico do amante-adolescente; no 
retorno à Mãe mortal, a mater larum dos romanos, há ainda acolhimento e 
conforto, o estar contido na Grande Mãe envolve a existência infantil, tanto 
na vida como na morte. (NEUMANN, 1995, p.50)

Embora o complexo materno seja estruturante, permanencendo constelado 
exclusivamente, ele também pode atuar como sendo fonte de dano e sofrimento. 
Ganesha ainda não conhece o pai, Shiva, o deus da destruição. O menino deus 
ainda está preso na relação urobórica matriarcal com Parvati. Se faz necessária a 
libertação, para que o ego possa seguir sua jornada de individuação. A obesidade 
é uma desarmonia adaptativa, símbolo desta identificação com o lado materno 
da psique, deixando o paterno na camada inconsciente. Se o alimento toma uma 
proporção demasiadamente importante, a morte também se faz presente nesta 
dinâmica: a autoestima prejudicada, a perda da virilidade e a esterilidade no 
sentido simbólico, podendo chegar ao campo orgânico tanto no caso do homem 
como da mulher, são traços dos atributos envolvidos no materno. Esta situação 
de desvalia acaba por gerar um sentimento de impotência diante do enfrenta-
mento do mundo, que poderá reter o sujeito num ciclo vicioso de dependência 
emocional de sua mãe e compulsividade na relação com a comida. O que gera 
vida e nutre, se tornou destrutivo, com risco de morte. A obesidade é uma 
doença crônica. Nos casos de obesidade mórbida a distância da morte diminui. 
Vejamos esta descrição dos efeitos nocivos do complexo materno:

O complexo materno pode causar vários sintomas, mas os mais comuns são 
baixa auto-estima, passividade, falsa submissão, dependência, hipersen-
sibilidade à rejeição, depressão, alcoolismo e outros vícios. Na linguagem 
coloquial, uma pessoa com esses problemas é chamada de ‘capacho’, de co-
dependente, de mulher (ou homem) que ama demais. Os complexos mater-



nos são cegos ao sexo. Os homens sofrem desse problema tanto quanto as 
mulheres. (CAVALLI, 2005, p.245)

A figura da mãe e os alimentos se tornam uma fortaleza ou refúgio simbó-
licos para o obeso, e somente a ação compensatória do inconsciente associada 
aos esforços do ego poderá trazer a libertação à consciência. No caso, o oposto 
e passo seguinte será o pólo do patriarcado. A decapitação do menino deus, da 
parte de Shiva, seu pai, num primeiro momento pode parecer um ato de cruel-
dade, mas se tivermos a compreensão simbólica deste aspecto entenderemos 
que este é o início do rompimento do enlace urobórico materno. Começa o 
nascimento da consciência autônoma.

A transitoriedade e o problema da morte passam a ser a dominante do senti-
mento de vida; Bachofen descreve os que nascem de uma mãe, que sabem que 
nasceram apenas de terra e de mãe, como sendo ‘tristes por natureza’, pois o 
caráter perecível e necessário da morte é apenas um lado da uroboros – uma 
vez que o seu outro lado significa nascimento e vida. (NEUMANN, 1995, p.51)

Ganesha agora nasce para o mundo e passa a se reconhecer como sendo 
alguém diferenciado de sua mãe, devido à decapitação paterna. Neste ato da 
decapitação temos um aspecto simbólico da separatio, etapa alquímica pre-
sente na fabricação da pedra filosofal. Trataremos da separatio em especial 
no próximo capítulo. Ao ter sua cabeça decepada a unilateralidade materna é 
rompida. Surge a consciência de si próprio e o aspecto do paterno começa a se 
fazer presente, mas ainda há a prevalência determinante do materno sobre a 
consciência. Ganesha é descrito como sendo obeso, possuidor de uma grande 
barriga. Tal aspecto físico é relacionado as formas de uma gestante. Ele é o deus 
dos inícios, aquele que simbolicamente dá à luz, como uma mãe em seu parto. 
Sua apreciação em demasia por doces, faz referência à associação de afeto com 
alimento. Geralmente há uma dificuldade de enfrentamento, de partir para o 
mundo em prol da autonomia e de independência quando se trata de uma cons-
ciência presa ao complexo materno. O lar se torna o mundo simbolicamente.
O isolamento, a solidão, a tristeza e a depressão, por muitas vezes se fazem pre-
sentes na vida do obeso. E não é o fato de alguém se casar ou ir morar sozinho, 
que demonstra que o ego está liberto do controle do complexo materno.

A mãe que não construiu uma vida independente estável pode interferir 
inconscientemente no processo de separação-individuação do filho. A sepa-
ração exige que a mãe se liberte do filho no plano físico e emocional e que o 
filho faça o mesmo para conquistar autonomia e independência. Mas o filho 
que não tem oportunidade de efetuar essa separação pode nunca se tornar 
ele mesmo. Mesmo quando cresce e muda da casa dos pais, o filho leva con-
sigo a psicologia da mãe. Essa psicologia inconsciente se torna parte de sua 
psique de adulto. Forma-se um complexo que tem vínculos profundamente 
enraizados com a mãe e com o mundo dos instintos que ela representa. 
(CAVALLI, 2005, p.245)

Jung em sua descrição do instinto de fome, enfatiza como tal fator pode ter 
a influência de alfa e ômega na existência do homem (JUNG, 1998). Há uma 
conexão direta do complexo materno com o instinto de fome. Exu e Ganesha, 
ambos tem um comportamento hiperfágico, são deuses dos inícios e dos cami-
nhos, ambos sofrem de identificação com o complexo materno e ambos recebem 
a intervenção do pai em seus processos de tomada de consciência. Ganesha não 
obteve uma transição tão patente quanto a que o Exu teve entre os princípios 
de matriarcado e patriarcado. Mas é interessante notarmos que Ganesha traz em 
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suas mãos símbolos de separatio, símbolos que remetem à formação da cons-
ciência. Ele ostenta símbolos do próximo estágio de desenvolvimento em suas 
mãos. O machado, a corda e a aguilhada têm as propriedades necessárias para 
que a consciência do obeso se desvincule dos aspectos aprisionadores ligados 
ao complexo materno. Surge aqui a possibilidade da renovação da consciência 
e consequentemente, um novo corpo sem o excesso de peso. O nascer de uma 
nova consciência, passa pela morte simbólica, a mortificatio. 

MORte siMBóliCA, RitO iniCiátiCO
e FORMAçãO de uMA nOvA COnsCiênCiA

A dificuldade encontrada pelo obeso que se encontra na categoria mórbida 
é ainda maior no que diz respeito ao tratamento de redução de peso. O controle 
de dieta alimentar pode produzir a redução do peso corporal. Porém, as dietas 
hipocalóricas ou mesmo até as extremamente hipocalóricas não são garantia de 
manutenção do peso alcançado. Os exercícios físicos associados à reeducação 
alimentar apresentam eficácia na redução e manutenção do peso. O exercício 
físico aumenta a disposição de ânimo e diminui a tensão provocada por situ-
ações estressantes, sendo indicado para amenizar os aspectos negativos que 
acompanham a restrição alimentar, dando, por consequência, maior motivação 
para o processo de reeducação alimentar (BENEDETTI, 2003). Mas o obeso mórbi-
do pode encontrar sérias dificuldades na prática de atividade física. As dificulda-
des respiratórias, restrições de movimentos e as doenças articulares frequentes 
nestes casos, seriam obstáculos aos respectivos exercícios (BENEDETTI, 2003). O 
tratamento medicamentoso funciona bem na perda inicial de peso, mas tem 
efeito reduzido a longo prazo. Os medicamentos podem facilitar o tratamento 
da obesidade, mas, com a suspensão do seu uso, frequentemente há recuperação 
do peso perdido (BENEDETTI, 2003). Como podemos observar, os possíveis trata-
mentos convencionais e tradicionais na intenção de se obter a redução do exces-
so de peso se mostram um tanto ineficazes quando apresentados como alterna-
tivas ao obeso mórbido. O tratamento cirúrgico se mostra o mais eficaz na busca 
pelo emagrecimento e na manutenção da redução do peso(BENEDETTI, 2003). 
Porém, se faz necessário compreender os aspectos arquetípicos que possam estar 
atuantes na dinâmica da psique diante de tal procedimento. Submeter-se a um 
procedimento de gastroplastia significa ter de abrir mão e renunciar aos aspec-
tos mais infantis associados à alimentação e ao materno. Um novo padrão de 
comportamento e entendimento deverá ser adotado diante da possibilidade da 
mudança. Estamos falando de um processo de morte simbólica, a mortificatio. 

A ‘mortificatio’ não tem nenhuma referência química. Significa, ‘literalmen-
te’, ‘matar’, sendo pertinente, portanto, à experiência da morte. Tal como 
usada no ascetismo religioso, tem o sentido de ‘sujeição das paixões e ape-
tites por meio de penitência, abstinência ou de rigores infligidos ao corpo’. 
(EDINGER, 2007, p.165)

A experiência da mudança de hábitos alimentares do obeso, decorrente do 
fato deste se submeter ao procedimento cirúrgico, pode ser vivenciada por sua 
consciência como sendo uma espécie de derrota e morte, no sentido de que este 
terá de renunciar à sua paixão pela comida, caso realmente tenha por objetivo 
transformar seu corpo e sua vida. Nas sociedades primitivas, quando um sujeito 
iria passar por uma profunda mudança, de um estágio psicológico para o outro, 
mais evoluído, ocorria um rito de passagem, sempre marcado por marcas ou 
violências infligidas ao corpo do iniciado. Os meninos aprendiam não somente a 
caçar, mas a respeitar os animais, que rituais executar, e, em suas próprias vidas, 
como suportar o medo e a dor para deixar de ser menino para ser homem.
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As cavernas eram os primitivos santuários dos ritos masculinos, onde os meninos 
deixavam de ser os filhos das suas mães para se tornarem os filhos dos seus pais 
(CAMPBELL, 1992).

Campbell: Bem, não sabemos o que eles faziam nas cavernas, mas sabemos o 
que fazem os aborígenes da Austrália. Pois bem, quando o menino começa a 
ficar desobediente, um belo dia os homens chegam, e estão nus, exceto por 
umas esteiras de penas brancas, de ave, que eles grudaram na pele usando 
o próprio sangue como cola. Eles dançam e soltam mugidos de boi, que são 
vozes de espíritos, e os homens chegam ali como espíritos. O menino tentará 
proteger-se junto à mãe, e ela fingirá que está tentando protegê-lo. Mas os 
homens simplesmente o tomam. Como você vê, a partir desse instante, a mãe 
deixa de ser útil. Você não pode voltar à Mãe, você está em outro campo. 
Então os meninos são levados para fora, para o chão sagrado dos homens, 
e submetidos a duras experiências – circuncisão, subincisão, beber sangue 
humano, e assim por diante. Assim como tinham bebido o leite materno 
quando crianças, agora bebem o sangue dos homens. Vão ser transformados 
em homens. Enquanto isso se dá, encenam-se episódios mitológicos dos 
grandes mitos. Eles são instruídos na mitologia da tribo. Então, no final, são 
levados de volta à aldeia, e a menina com a qual cada um casará já foi esco-
lhida. O menino retorna agora como homem. Ele foi arrancado da infância, 
seu corpo foi marcado de cicatrizes, a circuncisão e a subincisão foram cum-
pridas. Agora ele tem o corpo de um homem. Não há como voltar à infância 
depois de um espetáculo desses. (CAMPBELL, 1992, p.85)

Nesta descrição acima do rito masculino, fica clara a transformação que 
ocorre na psique e no corpo destas crianças que foram retiradas do mundo das 
mães e inseridas no mundo adulto, o mundo dos pais, no patriarcado. Noções de 
responsabilidade, regras, escolhas e autonomia do ego farão parte deste novo 
estágio da consciência. A morte da maneira infantil de se alimentar, se rela-
cionar e se posicionar diante do mundo, trará um novo estilo de vida ao obeso 
que se submeteu a gastroplastia. Simbolicamente, o procedimento de gastro-
plastia equivale ao estágio de mortificatio, ao rito iniciático de transição entre 
o matriarcado e o patriarcado. A gastroplastia, tal como o rito citado, produz 
marcas e transformações anatômicas e fisiológicas no corpo do paciente ope-
rado, que possibilitará a transição a um novo estilo de vida, uma ampliação da 
consciência e ao fortalecimento do ego frente aos poderes sombrios da psique 
e ao complexo materno que anteriormente exerciam grande influência sobre o 
mesmo em sua maneira de se alimentar.

A mortificatio é a mais negativa operação da alquimia. Está vinculada ao 
negrume, à derrota, à tortura, à mutilação, à morte e ao apodrecimento. 
Todavia, essas imagens sombrias com frequência levam a imagens altamente 
positivas – crescimento, ressurreição, renascimento; mas a marca registrada 
da mortificatio é a cor negra. (EDINGER, 2007, pág.166)

A consciência que anteriormente estava unilateralmente identificada e sendo 
regida pelo princípio matriarcal, agora obtém acesso ao mundo patriarcal e sua 
dinâmica que favorece a independência e a organização do obeso frente aos 
seus desafios no processo de emagrecimento. Surge aqui o estágio de diferen-
ciação entre o ego e o inconsciente, a conscientização dos opostos, a separatio.

Na medida em que os opostos permanecem inconscientes e não-separados, 
vivemos num estado de participation mystique, que significa identificação 
com um dos lados de um par de opostos e a projeção do seu contrário 
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com um inimigo. O espaço para a existência da consciência surge entre os 
opostos, o que significa que nos tornamos conscientes de ser capazes de 
conter e de suportar os opostos em nosso interior. Um importante aspecto 
da psicoterapia é o processo de separatio, cujo componente mais relevante é 
a separação entre sujeito e objeto. O ego imaturo é notório pelo seu estado 
de participation mystique tanto com o mundo interior como com o mundo 
exterior. Um ego nessa condição deve passar por um prolongado processo de 
diferenciação entre sujeito e objeto. À medida que isso ocorre, a desidentifi-
cação com outros pares de opostos também ocorre. (EDINGER, 2007, p. 203)

O ego do obeso submetido ao procedimento de gastroplastia, passa pelo pro-
cesso de transformação ou criação de uma nova consciência e um novo corpo. 
Se, anteriormente o ego encontrava-se aprisionado aos domínios do complexo 
materno, agora ele pode optar entre seguir o princípio de acomodação, satisfa-
ção e estagnação ou entre o princípio de disciplina, ordem e crescimento. Pois 
será necessário se alimentar conscientemente, seguir normas e restrições caso 
se tenha como objetivo o sucesso pós-cirúrgico no processo de emagrecimento.
A lâmina e objetos cortantes aparecem como símbolos da separatio.

Espadas, facas e lâminas bem afiadas de todos os tipos pertencem ao sim-
bolismo da separatio. É por certo significativo o fato de um dos primeiros 
utensílios dos seres humanos aborígenes ser uma lâmina cortante. O Logos é 
o grande agente de separatio, que traz consciência e poder sobre a nature-
za – interior e exteriormente – graças à sua capacidade de dividir, nomear e 
categorizar. Um dos seus símbolos principais é a lâmina que pode disseccio-
nar e diferenciar, e, ao mesmo tempo, matar. Ao separar os opostos, o Logos 
traz clareza; mas, ao torná-los visíveis, traz também o conflito. (EDINGER, 
2007, p. 205-207)

Ao compreendermos a importância simbólica de passar pelo procedimento 
cirúrgico da gastroplastia, podemos pensar nos instrumentos cirúrgicos como 
grampeadores, lâminas e bisturis, sendo símbolos agentes do processo de 
separatio. O ego infantil e dependente do obeso, antes identificado com um 
princípio unilateral matriarcal, ganha ampliação de consciência ao ingressar 
nos domínios do polo oposto do princípio patriarcal. Surge um novo corpo e 
uma nova consciência.
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A pesquisa investiga os efeitos da prática de Tai Chi Pai Lin na saúde 
física/mental e bem estar num grupo de 75 usuários das Unidades 
de Saúde da Prefeitura de São Paulo selecionados randomicamente. 
Esta prática integrativa de origem chinesa visa promover a circulação 
de energia e a serenidade do espírito por meio de movimentos suaves 
e meditação. Os praticantes relataram ter percebido melhoras em 
relação a problemas de saúde física/emocionais, além de diminuição 
da necessidade de uso de alguns medicamentos. Concluímos que 
esta prática de autocuidado merece maiores investigações quanto a 
seu potencial como instrumento de promoção de saúde.
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“Tai chi é uma prática de corpo e mente que se originou na China como arte marcial. 
Combina meditação e movimentos lentos, suaves e graciosos, a respiração profunda e o 
relaxamento, para mobilizar a circulação da energia vital (Qi) pelo corpo. É considerado 
uma forma de intervenção complexa, com múltiplos aspectos, que integra elementos 
físicos, psicológicos, emocionais, espirituais e comportamentais.” 

(WANG e equipe, 2010, p. 744).

Pesquisa realizada por ABBOTT, Estados Unidos, 2007, verificou a efetividade 
da prática do Tai Chi no tratamento das dores de cabeça tensionais. O autor 
listou diversos estudos contemporâneos dos benefícios proporcionados pelo Tai 
Chi, comprovando que pode contribuir para: desenvolver o equilíbrio e prevenir 
quedas nos idosos; melhorar as condições de problemas músculo-esqueléticos; 
diminuir a hipertensão; beneficiar funções cardiovasculares e respiratórias; equi-
librar a saúde mental; melhorar funções endócrinas e imunológicas; e contribuir 
na redução de medicamentos.

A prática do Tai Chi Pai Lin foi regulamentada na Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo seguindo as orientações dos documentos: “Estratégia da 
OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005”; “Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde”, aprovada 
pela portaria nº 971 do Ministério da Saúde (2006); e “Programa Qualidade de 
Vida com Medicinas Tradicionais e Práticas Integrativas em Saúde”, criada pela 
Lei Municipal Nº 14.682 (2008).

A Área Técnica de Medicinas Tradicionais, Homeopatia e Práticas Integrativas 
em Saúde (“MTHPIS”) é responsável pelo atendimento de acupuntura, de home-
opatia e das diversas práticas terapêuticas complementares e integrativas ofe-
recidas pelas Unidades de Saúde do município de São Paulo. Estes atendimentos 
estão em processo de ampliação e vem se consolidando como opção terapêutica 
no Sistema Municipal de Saúde.

As práticas corporais oferecidas são hoje reconhecidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde como coadjuvantes no tratamento da Hipertensão Arterial, 
Diabetes, Dores Osteomusculares, Doenças Mentais e emocionais, etc. Sua ofer-
ta é fruto do trabalho contínuo de capacitação de profissionais desenvolvido 
nos últimos anos pelo setor. Assim, a área de MTHPIS da Secretaria Municipal 
de Saúde contribui na recuperação da Integralidade das ações terapêuticas, 
proporcionando aos usuários da rede opções de tratamento complementar 
para a maioria das queixas que motivam a procura de atendimento no Sistema 
Municipal de Saúde.

TaI CHI PaI LIn
A abordagem integral do ser humano, essencial a uma prática que se propõe 

como integrativa, é característica da prática de Tai Chi Pai Lin. Sua adoção no 
contexto da promoção da saúde pública proporciona aos usuários um instru-
mento complementar para a manutenção do equilíbrio físico/mental.

O Tai Chi Pai Lin é fundamentado na medicina tradicional chinesa e na filo-
sofia milenar taoista, que segundo FREIRE (1996, p.10) “resgatam para a ciência 
e para a humanidade a visão integral do ser humano e sua interação com todo 
o universo”.

O Tai Chi, o Tui Na e o Tao In são três aspectos do treinamento de energia 
vital contemplados no Tai Chi Pai Lin, eles seguem um princípio comum: cultivar 
a união de Yin e Yang de modo a harmonizar o corpo e o espírito e integrar o 
ser humano à natureza. Os treinamentos são realizados de forma lenta, suave 
e circular, a movimentação é natural e associa concentração e serenidade. Sua 
realização propicia o autoconhecimento, o autocultivo e a manutenção do equi-
líbrio físico, energético, mental e espiritual do praticante (CHANG & LEAL, 1998).
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ObjETIvOS
Caracterizar o perfil dos usuários da prática do Tai Chi Pai Lin na 

Coordenadoria Regional de Saúde da Região Centro Oeste de São Paulo (CRSCO) 
e investigar alterações na percepção destes usuários quanto às suas doenças, 
problemas emocionais, e uso de medicamentos após esta prática.

METOdOLOgIa
Este estudo fundamenta-se numa avaliação quantitativa com um grupo 

selecionado randomicamente de 75 usuários participantes da prática do Tai Chi 
Pai Lin na CRSCO. Todos foram orientados sobre a pesquisa através de uma carta 
de informação e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
conforme as normas do Conselho Nacional de Saúde, resolução 196/96. A pes-
quisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de São Paulo (CEPSMS: 0223/06).

Foi aplicado um questionário englobando dados demográficos, além de 
informações sobre saúde física e mental, uso de medicamentos, cidadania e vida 
social. Além destes adotamos um questionário, o Miniexame do Estado Mental, 
adaptado para a população brasileira por Bertolucci (1994), para exclusão de 
indivíduos afetados possivelmente por demência. A aplicação dos questionários 
foi realizada por alunos-pesquisadores voluntários da Universidade Nove de 
Julho, devidamente treinados. Na análise estatística dos dados foram utilizado os 
programas Epi-info e SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).” 

RESuLTadOS
O estudo permite traçar o perfil dos usuários participantes desta pesquisa: 

42,10% encontram-se na faixa etária de 41 a 60 anos e 50,80% na faixa etária 
a partir de 61 anos; 76,40% são do sexo feminino; 38,20% são casados; 67,30% 
são católicos; 40,00% são donas de casa; 48,10% são aposentados; 36,40% 
tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos. Quanto ao nível de escolaridade, 
33,30% têm 1º grau incompleto, 24,10% tem o 2° grau completo e 14,80% tem 
o superior completo.

Dentre os usuários de TCPL, 47% são encaminhados pelos profissionais de 
saúde – destes, 58% são encaminhados por médicos – e 53% procuram a ativi-
dade espontaneamente.

De acordo com os resultados, 42% dos praticantes frequentam a atividade 
duas vezes por semana. 39% dos usuários são praticantes de TCPL há mais de 
um ano, 26% dos pertencentes a esta categoria já frequentam os grupos por um 
período de dois a dez anos. 

Os resultados deste estudo revelam que uma porcentagem significativa 
de usuários percebeu melhoras em relação aos problemas de saúde presentes 
antes de iniciar a prática de Tai Chi Pai Lin: dos 27,30% que referiram doenças 
da coluna cervical, 93,30% apresentaram melhora; dos 27,30% que referiram 
doenças da coluna lombar, 82,40% apresentaram melhora; dos 21,80% que 
referiram doenças da coluna dorsal, 84,70% apresentaram melhora; dos 36,40% 
que referiram hipertensão, 85,70% apresentaram melhora; dos 32,70% que refe-
riram Artrite/Artrose, 58,80 apresentaram melhora; dos 29,10% que referiram 
alteração de Colesterol, 70,60% apresentaram melhora; dos 27,30% que refe-
riram Fibromialgia, 70,60% apresentaram melhora; dos 23,60% que referiram 
problemas de Dor de Cabeça, 81,20% apresentaram melhora; dos 21,80% que 
referiram Diabetes, 88,90% apresentaram melhora; dos 18,20% que referiram 
Obesidade, 90,00% apresentaram melhora e dos 12,70% que referiram Tendinite, 
80,00% apresentaram melhora.



TabELa 1
doenças apresentadas segundo usuários e grau de percepção do efeito da 
prática do Tai Chi Pai Lin sobre as doenças, CRSCO 2008.

A percepção de melhoras em relação aos problemas de saúde/emocionais 
anteriores ao início da prática de Tai Chi Pai Lin também é relatada pela maio-
ria dos usuários. Verificamos que dos 50,90% que apresentaram Problema de 
Sono, 85,70% referiram melhora; dos 34,50% que apresentaram Medo, 87,00% 
referiram melhora; dos 32,70% que apresentaram Falta de Memória, 77,80% 
referiram melhora; dos 29,10% que apresentaram Ansiedade, 89,50% referi-
ram melhora; dos 25,50% que apresentaram Preocupação Excessiva, 82,40% 
referiram melhora; dos 23,60% que apresentaram Tristeza e Depressão, 86,70% 
referiram melhora e dos 16,40% que apresentaram Dificuldade de Concentração, 
77,80% referiram melhora.

TabELa 2
Problemas de saúde/emocionais e grau de percepção do efeito do Tai Chi Pai 
Lin sobre os problemas, CRSCO 2008. 

Os usuários relataram redução no uso de diversos medicamentos após a práti-
ca do Tai Chi Pai Lin: dos 12,70% que referiram utilizar antiinflamatório, 66,70% 
referiram diminuição do uso deste medicamento; dos 34,50% que referiram 
utilizar antihipertensivo, 25% referiram diminuição do uso deste medicamento; 
dos 16,40% que referiram usar calmante, 60,00% referiram diminuição do uso 
deste medicamento; dos 14,50% que referiram utilizar antidepressivo, 55,60% 
referiram diminuição do uso deste medicamento e dos 10,90% que referiram 
utilizar hipolipemiante, 40% referiram diminuição do uso deste medicamento.  
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18,20%
27,30%
23,60%
21,80%
7,30%

29,10%
36,40%
27,30%
21,80%
27,30%
32,70%
12,70%

90,90%
70,60%
81,20%
88,90%
83,30%
70,60%
85,70%
93,30%
84,70%
82,40%
58,80%
80,00%

9,10%
29,40%
18,80%
11,10%
16,70%
29,40%
14,30%

6,70%
7,70%

11,80%
41,20%
20,00%

Obesidade
Fibromialgia
Dor de cabeça
Diabetes
Doenças do coração
Colesterol (Dislipidemia)
Hipertensão
Doenças da coluna cervical
Doenças da coluna dorsal
Doenças da coluna lombar
Artrite / artrose
Tendinite

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,70%
5,80%
0,00%
0,00%

dOEnÇaS SIM MELHOROu SEM
aLTERaÇãO PIOROu

34,50%
23,60%
25,50%
29,10%
23,60%
14,50%
16,40%
50,90%
32,70%

87,00%
46,20%
82,40%
89,50%
86,70%
80,00%
77,80%
85,70%
77,80%

13,00%
53,80%
17,60%
10,50%
13,30%
10,00%
22,20%
14,30%
22,20%

Medo
Falta de ar
Preocupação excessiva
Ansiedade
Tristeza, depressão
Agitação, tensão
Dificuldade de concentração
Problema de sono
Problema de memória

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

10,00%
0,00%
0,00%
0,00%

PRObLEMaS dE SaúdE/
EMOCIOnaIS SIM MELHOROu SEM

aLTERaÇãO PIOROu

Hermes18 – 29

TabELa 3
uso de medicação e alteração de sua dosagem após o início da prática de Tai 
Chi Pai Lin, CRSCO 2008.

dISCuSSãO
As respostas a esta pesquisa mostram que na percepção dos usuários a 

prática do Tai Chi Pai Lin proporciona percepção de melhora com relação às 
várias doenças declaradas, especialmente: doenças da coluna cervical (93,30%), 
diabetes (88,90%), hipertensão (85,70%), dor de cabeça (81,20%), fibromialgia 
(70,60%) e artrite/artrose (58,80%).

Nosso trabalho cotidiano com os usuários do sistema de saúde por meio da 
prática do Tai Chi Pai Lin confirma o perfil levantado nesta pesquisa, a maioria 
é idosa e estão aposentados. Diversas pesquisas internacionais sugerem os bene-
fícios das práticas corporais tradicionais chinesas para os idosos, como o estudo 
de WOLF e cols. (1996) e o de TSE (1992).

De acordo com LIU (apud LITZ, 2011, p. 9-10), “podemos aumentar nossa 
imunidade e prevenir as doenças ao equilibrar a energia e o sangue e estabe-
lecer a harmonia entre o Yin e o Yang do corpo, os órgãos e vísceras. O trei-
namento regular [do Tai Chi Pai Lin] ajuda a tonificar os músculos, os tendões 
e ossos e permite evitar quedas e fraturas que fazem tanto mal para a saúde 
do idoso. A movimentação suave estimula a fabricação do líquido que lubrifica 
nossas articulações, como o cotovelo e o joelho, assim facilita os movimentos 
e previne os problemas de reumatismo, artrite e artrose.” 

Dentre as doenças relatadas pelo grupo investigado neste estudo, a hiper-
tensão teve a maior porcentagem. Na avaliação dos usuários, a prática corporal 
integrativa realizada é benéfica para os hipertensos: 85,70% referiu melhora e 
25,00% referiu redução no uso de medicamentos anti-hipertensivos. Os resulta-
dos estão de acordo com os estudos de TAYLOR (2006), segundo o qual o Tai Chi 
Chuan contribui para a redução de risco cardiovascular através da diminuição 
da pressão arterial e desempenho aeróbico. 

Dentre os 23,60% de usuários que relataram dor de cabeça, 81,20% referi-
ram melhora com a prática e 37,50% referiram redução no uso de analgésicos. 
ABBOTT (2007), registra que nos Estados Unidos mais de 45 milhões de pessoas 
sofrem de dor de cabeça crônica, gerando elevadas despesas com medicamen-
tos que em uso prolongado podem trazer riscos ao paciente, ele destaca que a 
prática do Tai Chi é uma alternativa terapêutica de fácil acesso e de baixo custo. 

Os usuários relatam diminuição significativa no uso de anti-inflamatórios 
(66,70%), medicamentos comumente utilizados nos casos de fibromialgia e 
doenças da coluna, confirmando o alto índice de relatos de melhora com a prá-
tica (de 70,60% à 93,30%). O resultado está de acordo com o estudo realizado 
por ROMERO-ZURITA e cols. (2012); de acordo com estes autores, a prática do 
Tai Chi traz melhora com relação à dor, capacidade funcional, saúde física geral 
e saúde mental em mulheres com fibromialgia. 

12,70%
16,40%
14,50%
12,70%
34,50%
10,90%
25,50%

66,70%
60,00%
55,60%
40,00%
25,00%
40,00%
37,50%

33,30%
40,00%
44,40%
60,00%
75,00%
60,00%
62,50%

Antiinflamatório
Calmante
Antidepressivo
Diurético
Anti hipertensivo
Hipolipemiante
Analgésico

MEdICaÇãO SIM dIMInuIu SEM
aLTERaÇãO PIOROu

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%



Quanto aos problemas de saúde/emocionais, o presente estudo aponta índi-
ces bastante significativos de relatos de melhora com relação a: medo, ansie-
dade, tristeza/depressão, distúrbios do sono e falta de memória (de 77,80% à 
89,50%). Também foram relatadas a diminuição do uso de calmantes (60,00%) 
e antidepressivos (55,60%). Estes resultados corroboram as pesquisas atuais 
sobre o tema. De acordo com MAN e cols. (2010), estudo realizado com grupo 
de idosos praticantes de Tai Chi demonstrou melhor desempenho com relação 
à atenção e memória, comparado com outros dois grupos testados. Também há 
referência na literatura de que exercícios meditativos, como a prática do Tai 
Chi, podem contribuir na redução dos sintomas da depressão GILL e cols. (2010).

O estudo limitou-se a uma pequena amostra de 75 sujeitos, de uma mesma 
região e o material utilizado baseou-se em informações referidas segundo a per-
cepção destes participantes. Esta pesquisa aponta que na percepção dos usuários 
a prática do Tai Chi Pai Lin traz benefícios à saúde física e mental. 

Os usuários têm se tornado adeptos fiéis e perseverantes, um número signifi-
cativo frequentam os treinos de duas a três vezes por semana e atingem até 10 
anos de acompanhamento desta prática numa mesma Unidade de Saúde. Esta 
vinculação à prática é um aspecto importante numa ação preventiva de manu-
tenção da saúde pública que pretenda ter um impacto duradouro na população.

Os resultados da pesquisa confirmam que o Tai Chi Pai Lin vem conquistando 
a confiança dos médicos e demais profissionais da saúde, o encaminhamento 
por estes é indicador do reconhecimento da efetividade da prática na rede. O 
reconhecimento da relevância desta prática integrativa é um estímulo à amplia-
ção de sua oferta nos programas e serviços voltados à promoção e atenção no 
sistema de saúde pública.

Conforme a Carta de Ottawa (BRASIL, 1986, p.19) a “promoção da saúde é o 
nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria 
de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 
deste processo”. Nesta perspectiva a saúde deve ser vista como um recurso para a 
vida, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas 
e mentais, destacando-se a construção de políticas públicas saudáveis, a criação 
de ambientes favoráveis, o reforço da ação comunitária, o desenvolvimento de 
habilidades pessoais e a reorientação dos serviços de saúde. Segundo a mesma 
carta (BRASIL, 1986, p.20) “a promoção da saúde não é responsabilidade exclu-
siva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção 
de um bem estar global”. 

Esta visão de saúde fundamenta a adoção do Tai Chi Pai Lin como instrumen-
to de promoção de saúde no município de São Paulo. Os relatos dos usuários que 
realizaram esta prática corporal integrativa apontam melhoras relativas a seus 
problemas de saúde, indicadores de melhoras em sua qualidade de vida mani-
festa por uma maior socialização entre os participantes. Reforçar a atenção dos 
usuários no cultivo do autocuidado é uma estratégia que também possibilita a 
redução da necessidade do uso de medicamentos em relação aos tratamentos 
convencionais. 

Os instrutores da prática são voluntários da comunidade e funcionários que 
participam de um programa de treinamento e supervisão contínua, realizada 
dentro do horário de trabalho. O envolvimento direto de órgãos da Prefeitura 
Municipal de São Paulo na capacitação dos instrutores, garante a continuidade 
do processo de implementação e a manutenção desta prática nas Unidades de 
saúde, com repercussões positivas nas políticas públicas de saúde.

Novas pesquisas deverão ser realizadas, com recursos mais apropriados e 
necessários para obtenção de resultados que tragam maior evidência científica 
acerca da efetividade desta prática. 
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COnCLuSãO
Os resultados desta pesquisa indicam que as práticas do Tai Chi Pai Lin pare-

cem contribuir para a melhora dos sintomas de doenças e agravos não trans-
missíveis (DANTs) - como diabetes, hipertensão, dores na coluna, dor de cabeça, 
fibromialgia e artrite/artrose - além de um alto índice de melhora dos problemas 
emocionais como ansiedade, medo, tristeza/depressão, insônia, preocupação 
excessiva e memória. Consequentemente, pode-se inferir o grande potencial 
da contribuição da adoção em maior escala desta prática em ações públicas de 
promoção da saúde física/mental.
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Com base na premissa de que a adolescência é um dos momentos do 
processo de individuação, exemplifica-se a influência do arquétipo 
da Fratria no desenvolvimento da personalidade adolescente, por 
meio da análise da amizade entre dois dos personagens principais da 
saga Harry Potter de J. K. Rowling.
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Quem olha para um amigo verdadeiro
vê a si mesmo, de forma ideal.

Cícero, De Amicitia

Se considerarmos a individuação como um processo de desenvolvimento psi-
cológico que se estende por toda a vida, a adolescência, com todos os seus desa-
fios e conflitos, pode ser vista como um momento específico e especial dessa 
trajetória. Nas palavras de Richard Frankel (2001, p. 116), “as convulsões e crises, 
os golpes que atingem a personalidade, as imagens de morte e renascimento e 
iniciação, e o árduo sofrimento passam a ser entendidos como parte da corrente 
de individuação que flui através da adolescência”.

É nesse momento de profundas mudanças que o eixo dos relacionamentos 
mais próximos se desloca da família para o grupo de amigos. As amizades for-
madas nesse período têm uma intensidade e, muitas vezes, uma intimidade que 
dificilmente serão reencontradas nas amizades estabelecidas na idade adulta. 

Para explorar o papel desses relacionamentos na criação de novos sentidos e 
sua possível influência no desenvolvimento da personalidade adolescente, pro-
ponho a leitura, sob a perspectiva junguiana, da amizade entre Rony Weasley e 
Harry Potter. São eles dois dos principais personagens de uma saga que atraiu o 
interesse de milhões de crianças que cresceram e chegaram à adolescência junto 
com os bruxinhos.

O fenômeno Harry Potter começou nas livrarias com A Pedra Filosofal, de 
1997. Desde então, a saga da britânica J.K. Rowling colecionou impressio-
nantes recordes editoriais. Vendeu mais de 400 milhões de exemplares e 
obrigou o The New York Times a inaugurar uma lista de mais vendidos só 
para a literatura infantil - que o bruxinho frequentaria de modo ininterrupto 
até 2008. O fenômeno se repetiu nos cinemas. O primeiro longa alcançou o 
segundo lugar no ranking das maiores bilheterias da história, atrás apenas 
de Titanic. Passados dez anos, estreia o oitavo e último título, Harry Potter 
e as Relíquias da Morte: Parte 2. [...] é um fecho digno para uma saga que 
rendeu aos estúdios Warner uma bilheteria de mais de 10 bilhões de reais. 
(Revista Veja – Acervo Digital)

Assim, a amizade de Rony e Harry faz parte dessa história que apaixonou 
crianças e adolescentes do mundo inteiro e se constituiu um fenômeno edito-
rial, sendo publicada em 200 territórios e 69 idiomas, incluindo o latim. Os altos 
investimentos feitos para divulgação dos livros e filmes da saga explicam ape-
nas parte desse sucesso. Vale lembrar que o fenômeno Harry Potter na verdade 
começou de forma muito modesta. De acordo com o histórico apresentado pela 
Revista Veja:

Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro volume da saga escrita pela 
britânica J.K. Rowling, foi publicado em 1997 depois de ter sido rejeitado 
por várias editoras. A primeira tiragem foi de 1.000 exemplares, a metade 
destinada a bibliotecas. (Revista Veja – Acervo Digital)

É provável que uma porção significativa do interesse de milhões de pequenos 
– e não tão pequenos – leitores deva-se à atração que a história exerce por tocar 
temas importantes para quem está enfrentando a passagem para a idade adulta. 
Dentre esses encontram-se os desafios relativos ao tornar-se independente e 
encontrar a si mesmo para além das referências familiares, experimentando-se 
em um mundo que se amplia e, desse modo, torna-se desconhecido e a um só 
tempo excitante e amedrontador.

Ao longo da obra, é Harry o personagem principal, o herói que, mesmo sem 
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ter inicialmente a intenção, é lançado em uma série de aventuras, ao fim das 
quais parece realizar, nas palavras de Campbell (1990, p. 135), “o objetivo moral 
de salvar um povo, ou uma pessoa, ou defender uma ideia”. No caso, Potter, ao 
fim de suas peripécias, consegue matar Voldemort, o bruxo das trevas, e desse 
modo salva da destruição tanto o mundo dos magos quanto o dos “trouxas”, 
como são chamados aqueles que não têm poderes mágicos.

A partir da história do próprio Harry, é possível ampliar o tema do significado 
da jornada do herói na adolescência e identificar aqueles aspectos que melhor 
exemplificam algumas das características da individuação (BAILEY). Todavia, a 
análise do personagem de Rony Weasley se reveste de interesse especial por 
algumas razões.

Rony é um personagem coadjuvante e, em geral, recebe menos destaque do 
que seu famoso amigo. Contudo, vale notar que, para os objetivos desta análi-
se, é ele que possui características mais próximas do que seria um adolescente 
comum, pelo menos dentro do mundo mágico criado por J. K. Rowling. 

Assim, se Harry é um menino a quem foi usurpada uma infância feliz pela 
morte dos pais, Rony faz parte de uma numerosa família de bruxos, possui uma 
mãe carinhosa e cuidadora que o faz passar alguns vexames – como em geral 
acontece com as mães dos adolescentes –, um pai presente e protetor, e vários 
irmãos com quem pode saudavelmente competir. Além disso, a vida do mais 
novo dos Weasley não é cercada pela tragédia e, em tese, não lhe cabe nenhu-
ma missão. Também não é dotado de qualquer talento especial. Pelo contrário, 
mostra o desajeitamento típico dos adolescentes – até sua coruja é desastrada 
– e certa indolência que se reflete no seu desempenho sofrível em Hogwarts – a 
escola para bruxos onde se desenrola grande parte da trama. É ele que vive os 
ridículos da adolescência que parecem estar tão distantes do herói sério, com-
penetrado e sofrido representado por Harry Potter.

Mesmo não sendo o personagem central, Rony Weasley é fundamental para o 
desenrolar da história. É o primeiro amigo de Harry e seu grande companheiro em 
todas as horas. Não como um Sancho Pança para Don Quixote, nem como Robin 
para Batman. Nesses casos, há entre o herói e seu companheiro uma relação 
de evidente assimetria – Sancho Pança é o serviçal, Robin, o aprendiz. De fato, 
como em outros pares famosos – por exemplo, Frodo e Sam, Tamino e Papageno –, 
Rony parece representar mais claramente a condição humana, em contraste 
com a quase perfeição muitas vezes exigida do herói (POMPÉIA, L., 2012).

Há entre ele e o “menino que sobreviveu” uma relação de simetria. De fato, 
a qualidade do relacionamento e do afeto que Weasley e Potter compartilham 
é mais característico de uma relação de fraternidade. Para Gustavo Barcellos 
esse tipo de relacionamento estaria fundado no arquétipo da Fratria, pois este 
“parece ser um campo amplo de atualizações de experiências afetivas, em que 
entram os amigos mais íntimos os quais, tantas vezes, chamamos de ‘irmãos’.” 
(BARCELLOS, 2010, p. 17).

Sem Rony – ou alguém que desempenhasse esse papel –, Harry Potter seria 
um adolescente solitário. Teria que lidar com seus próprios conflitos pessoais 
e com os obstáculos do seu caminho em um mundo de adultos poderosos ou 
hostis, sem o apoio de um amigo que se comporta como um irmão. Por outro 
lado, estar junto a Harry traz para Rony a possibilidade de participar de uma 
aventura da qual sairá mais forte, mais confiante, mais responsável. Por serem 
tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão amigos, conseguem tornar mais rica e 
menos penosa a adolescência que atravessam. Barcellos deriva dessa experiência 
a possibilidade de assimilação e apreciação da diversidade:

A primeira e fundadora experiência da diversidade, da semelhança na dife-
rença, instaurada pela entrada em cena do irmão (novamente, seja através 
do laço de sangue, seja através de um laço de amizade), será importante 



exatamente na medida em que permite relativizar a identificação monoteísta 
com o modelo de autoridade paterna, lançando-nos no campo politeísta das 
relações horizontais que permite nossa livre circulação entre singularidades 
éticas válidas, singularidades que fundam a própria ideia junguiana de indi-
viduação – a saber, diferenciação. (BARCELLOS, 2010, p. 16)

A leitura da coleção sobre Harry Potter – bem como os filmes que retratam as 
aventuras dos mais famosos alunos de Hogwarts – leva a crer que a natureza 
do sentimento que Rony dedica a Harry tem os matizes da amizade adolescente 
citada por Frankel:

O poder e a força das amizades entre os jovens têm suas raízes na capacidade 
que o coração adolescente tem de se abrir sem reservas. A conexão através 
do coração possibilita que nos relacionamentos adolescentes os sentimentos 
fluam livremente, de maneira direta e sem censura. (FRANKEL, 2001, p. 118)

No seio do relacionamento que Rony pode construir com Harry, confidências 
são trocadas, alegrias são repartidas e inseguranças são expostas – de um modo, 
inclusive, mais espontâneo e livre do que acontece entre Potter e a outra impor-
tante componente do trio de amigos, Hermione. Talvez isso aconteça porque seja 
entre eles – Weasley e Potter – que possa se constelar melhor a relação entre 
semelhantes que não são iguais, mas são pares.

Assim, é por meio desse vínculo e das experiências que vive com Harry – e 
não na vivência com sua família e com seus muitos irmãos – que Rony descobre, 
por exemplo, sua coragem e sua capacidade de proteger aqueles a quem ama.

De outra parte, Rony em toda sua humanidade, é aquele que também se 
deixa atravessar por intensas emoções que o desestabilizam. Tem ciúmes que o 
deixam confuso e o fazem duvidar de si e dos amigos, a ponto de acreditar na 
possibilidade da traição. 

A maneira com que supera tais dúvidas é particularmente retratada no 
episódio de destruição de uma das horcrux – fragmentos da alma do grande 
inimigo de Harry, Voldemort, preservados em objetos de poder. O capítulo 19 de 
Harry Potter e as Relíquias da Morte descreve como Rony que, em plena crise 
de ciúmes, havia deixado os amigos, volta a tempo de salvar Harry de um pos-
sível afogamento. Ao fazer isso, também recupera a espada de Gryffindor, arma 
que teria o poder de destruir o medalhão de Slytherin, que guardava uma das 
horcrux. Nesse momento, Harry incumbe o amigo de destruir o maligno objeto – 
uma vez que foi o próprio Rony a recuperar a poderosa espada. Quando Weasley 
tenta cumprir a tarefa, a horcrux contida no medalhão se defende, inundando 
a mente de Rony com frases que traduzem os sentimentos e receios do adoles-
cente. Assim, por exemplo, diz:

- Vi o seu coração, e ele é meu.
- Vi os seus sonhos, Rony Weasley, e vi os seus temores. Tudo que você deseja 
é possível, mas tudo o que você teme também é possível...
- Sempre o menos amado pela mãe que desejava uma filha... menos amado 
agora pela garota que prefere o seu amigo... sempre segundo, sempre, eter-
namente na sombra...

(ROWLING - Harry Potter e as Relíquias da Morte. 2007. p. 293)

Mais ainda, o infame ser projeta imagens que zombam do menino, imagens 
especialmente dolorosas por serem de Harry e de Hermione, a amiga com quem 
Rony estava namorando:
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[Imagem de Hermione] Por que voltou? Estávamos muito bem sem você, 
mais felizes sem você, contentes com sua ausência... rimos de sua burrice, 
sua covardia, sua presunção...
[Imagem de Harry] Sua mãe confessou que preferia que eu fosse filho dela, 
que faria a troca satisfeita...
[Imagem de Hermione] Quem não iria preferir ele [Potter], que mulher acei-
taria você? Você não é nada, nada, nada perto dele.

(ROWLING - Harry Potter e as Relíquias da Morte. 2007. p. 294)

Diante dessas provocações, Rony Weasley queda angustiado, confuso, trêmu-
lo. Todavia, uma vez mais encorajado por Potter, acaba por desferir o golpe que 
finalmente parte o medalhão, destrói suas imagens e elimina um dos fragmen-
tos de alma que tornavam Voldemort, o bruxo das trevas, imortal. Desse modo, 
ajuda o amigo a cumprir uma das etapas de sua jornada heroica.

O melhor amigo de Harry Potter passa, assim, pela vivência da traição – ainda 
que imaginada – e experimenta a dor que libera, nas palavras de Frankel, “uma 
torrente emocional cuja força tem o poder de perturbar as estruturas estabiliza-
doras que mantêm coesa a psique adolescente.” (FRANKEL, 2001, p. 119)

Todavia, o relacionamento que existe entre ele e Harry ajuda-o a sair do seu 
retraimento, a superar as emoções que causam tantos conflitos. Desse modo, 
consegue criar novas redes de sentido que o levam a se vincular de modo mais 
amadurecido aos amigos. É assim que o Rony que retorna à companhia dos ami-
gos é um jovem mais maduro, que se lamenta menos, mais seguro do afeto da 
namorada e mais confiante em si. Mostra-se, enfim, na perspectiva de Frankel, 
um adolescente saudável, com um futuro promissor:

A habilidade de se recuperar de uma traição e ainda assim continuar a par-
ticipar do círculo da vida é a marca da saúde psicológica na adolescência. 
Se o circuito permanecer aberto, não há o medo de se expor ao iniciar um 
novo relacionamento [...] Relacionamentos geram relacionamentos e, por um 
processo de osmose, o adolescente retorna à vida, disposto mais uma vez a 
correr riscos. (FRANKEL, 2001, p. 120)

A narrativa das aventuras que Weasley e Potter enfrentam juntos deixa 
entrever, por um lado, a construção de uma grande amizade, em que se con-
cretiza um verdadeiro encontro entre irmãos, independentemente da existência 
de um laço de sangue. Nas palavras de Barcellos, o encontro “de semelhantes, 
que marcam para nós nossa diferença, nossa identidade, naquele anseio pelo 
outro que é como eu” (BARCELLOS, p. 40). Paralelamente, a saga nos leva a 
testemunhar a progressiva – e muitas vezes dolorosa – transição da infância 
para a adolescência, com seus personagens percorrendo um trajeto tipicamente 
heroico rumo à maturidade. A coragem, a determinação e a competência com 
que os jovens heróis empreendem essa jornada são em muito determinados pelo 
carinho, apoio, compreensão e estímulo proporcionados pelo fato de se torna-
rem cada vez mais amigos.

Levando-se em conta que a experiência da amizade é um modo particular de 
o arquétipo da Fratria realizar-se em nossas vidas, a trajetória do personagem de 
Rony Weasley parece apontar para o fato de que a adolescência é o momento 
em que a influência do arquétipo, expandindo-se pela primeira vez de forma 
intensa para além do círculo familiar, permite a descoberta, através das relações 
com o Outro, de aspectos pessoais que são relevantes para essa etapa específica 
do processo de individuação. Por outro lado, a natureza do relacionamento que 
se estabelece entre ele e Potter demonstraria como a qualidade das relações por 
meio das quais o arquétipo se manifesta pode influenciar a vivência dos outros 

aspectos que compõem a fenomenologia da adolescência. A existência concreta 
de amigos leais – efetivamente companheiros e sinceros – tem o condão de 
tornar menos pesada a carga a ser enfrentada pelo adolescente, ajudando-o a 
superar a crise da perda da infância e da separação da família, a explorar novas 
oportunidades, a viver diferentes aventuras e, desse modo, a se conhecer melhor 
e a confiar mais em si mesmo.
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A difusão do uso das tecnologias digitais já revolucionou as 
formas de comunicação e relacionamento humano, gerando 
comportamentos e demandas ainda pouco consideradas pela 
Psicologia. Este artigo tem por finalidade informar os psicólogos 
sobre os limites e as possibilidades de realização de atendimentos 
psicológicos mediados por computadores e/ou pela Internet, de 
acordo com as normas previstas na Resolução no. 011/2012 do CFP – 
Conselho Federal de Psicologia.
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“As grandes inovações jamais vêm de cima, sempre de baixo, 
como as árvores que não nascem do céu, 

mas germinam do solo, ainda que suas sementes tenham caído do alto.”
(Jung, em ‘Civilização em transição’ § 177) 

A formação do psicólogo tradicionalmente tem sido pautada pela ênfase no 
encontro face a face como base da relação que estabelecemos com as pessoas 
que nos procuram - especialmente nos consultórios - em busca de orientação 
ou ajuda frente a alguma questão ou sofrimento psíquico. No entanto, após o 
surgimento da chamada Cibercultura, nos deparamos com o desafio de lidar com 
as novas demandas expressas pelas pessoas que buscam nossa ajuda esperando 
utilizar, para esse contato, os recursos da comunicação virtual. Vale lembrar que 
existem, também, aquelas pessoas que procuram o atendimento psicológico jus-
tamente pelos problemas surgidos em suas vidas em função da utilização dessa 
mesma tecnologia. 

Esse desafio é composto não apenas pela necessidade de compreendermos 
a dinâmica psicológica envolvida nos relacionamentos virtuais, mas também os 
problemas gerados pelos usos excêntricos ou potencialmente lesivos das novas 
tecnologias. Em acréscimo, mais recentemente incluiu-se nessa relação uma 
nova questão: o que, de fato, fato pode ou não ser realizado em termos de ser-
viços psicológicos via Internet? 

Nos últimos tempos temos recebido no NPPI – o Serviço de Informática 
mantido na Clínica Escola da PUC-SP1 – vários pedidos de orientação e esclare-
cimento por parte de psicólogos sobre como responder às solicitações de atendi-
mento que lhes chegam por essas vias. Algumas das questões mais frequentes se 
referem, por exemplo, à possibilidade desses colegas manterem o vínculo psico-
terápico pelas vias virtuais quando seu cliente está temporariamente impedido 
de comparecer às sessões: seja em razão de viagem, doença ou outro fator que 
limite sua mobilidade, mudança de residência, etc. Outra dúvida frequente se 
refere à possibilidade da realização de supervisões pelos mesmos meios. 

Assim, ainda que o psicólogo não pretenda se dedicar a essa nova área de 
estudos e intervenção composta pela chamada “Psicoinfo”, poderá ser útil estar 
informado sobre essas possibilidades. Com essa finalidade, oferecemos aqui 
alguns esclarecimentos sobre a evolução das resoluções estabelecidas pelo CFP 
visando normatizar essas novas formas de atendimento psicológico. Mas, para 
que tais normas possam ser bem compreendidas, serão apresentadas de forma 
brevemente inserida no contexto da evolução do uso da grande rede entre nós, 
especialmente no que diz respeito ao seu potencial de ampliação do acesso da 
população aos serviços de psicologia. 

A partir de 1995 a chegada da Internet aberta ao Brasil possibilitou o cres-
cente acesso da população a uma ampla gama de serviços virtuais. Além da 
busca de informações, a possibilidade de realização de compras on-line, acesso 
aos serviços públicos e bancários – entre muitos outros – os internautas têm se 
apropriado das facilidades virtuais, passando a encarar com naturalidade cres-
cente a busca do atendimento das suas necessidades por essa via. 

Desde o início desse processo, na área da saúde de forma geral – e na 
Psicologia em particular - a possibilidade da realização de atendimentos virtuais 
motivou grade preocupação e acirradas discussões entre os profissionais dessa 
área. Afinal, desde suas origens o atendimento psicológico – entendido aqui 
como psicoterapia - sempre ocorreu com base no íntimo relacionamento presen-
cial que se estabelece entre o psicólogo e seu cliente. A partir dessa perspectiva, 
como admitir a possibilidade de se realizar esse trabalho tão delicado e pleno de 
calor humano pelas vias virtuais, tidas como tão ‘frias, distantes e impessoais’? 
Além desse aspecto, os questionamentos de caráter ético ganharam destaque 
nessas discussões: como garantir o sigilo e a privacidade desse atendimento, se 
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realizado no espaço virtual, avaliado como vulnerável a invasões e indiscrições, 
especialmente se levados em conta os padrões técnicos vigentes nos primeiros 
tempos da WEB? 

No entanto o ritmo das transformações geradas pela revolução digital tem 
se acelerado geometricamente, tanto em termos numéricos quanto no que diz 
respeito à evolução qualitativa dos recursos tecnológicos colocados à nossa dis-
posição. Exemplos: em 2001 havia no Brasil 4.400.000 internautas; em meados 
de 2013, segundo algumas fontes esse número já se aproxima dos 100 milhões 
de usuários Internet. Em paralelo, a expansão da oferta da chamada banda larga 
e a criação dos diversos programas de comunicação instantânea com uso de 
som e imagem, fazem com que as primeiras conexões, então realizadas por linha 
discada, pareçam hoje recursos primitivos de comunicação virtual. 

Em paralelo a essa evolução o Conselho Federal de Psicologia já promulgou 
três Resoluções,2 no intuito de orientar e regulamentar a oferta de serviços 
psicológicos mediados por computadores e tecnologias digitais. A mais recente - 
promulgada em junho de 2012 - passou a vigorar em janeiro de 2013 contendo 
algumas alterações relevantes, tanto para os psicólogos quanto para o público 
que busca esses serviços. 

O que permanece e o que muda com a nova Resolução do CFP? 
Desde a publicação da sua primeira versão, em 2000, as resoluções do CFP 

relativas ao tema reconhecem e permitem a oferta de algumas modalidades de 
serviços psicológicos informatizados, em especial as Orientações Psicológicas 
breves, pontuais e focadas no tema central do problema exposto pela pessoa 
que busca essa forma de ajuda. Porém restringem e limitam a realização da 
psicoterapia pelas vias virtuais aos trabalhos de pesquisa. 

Já a nova resolução define agora essa mesma forma de “orientação psico-
lógica” como sendo o “atendimento realizado em até 20 encontros ou contatos 
virtuais, síncronos ou assíncronos”, ou seja, desde que esse atendimento não se 
caracterize como um atendimento psicoterápico, supondo-se que nesse outro 
atendimento o número de sessões não é limitado a priori. A psicoterapia, por sua 
vez, continua sob-restrições, sendo permitida a sua realização virtual apenas em 
caráter de pesquisa e desde que atenda às normas especificadas na mesma reso-
lução. Continuam também sendo reconhecidas e permitidas a realização de pro-
cessos prévios de Seleção de Pessoal e a aplicação de Testes Informatizados, desde 
que também devidamente adequados às especificações da resolução em pauta. 

Além da menção ao número de 20 encontros virtuais, citada acima, as 
alterações mais relevantes agora aprovadas pelo CFP são: o reconhecimento e 
permissão para que se realize o “atendimento virtual eventual de clientes de 
psicoterapia convencional em trânsito”, ou que se encontrem “temporariamente 
impedidos” de comparecer às sessões presenciais e a possibilidade de realização 
da Supervisão do trabalho do psicólogo, desde que tenha caráter “suplementar 
ou eventual na sua formação profissional”. A resolução detalha ainda vários 
procedimentos de caráter ético e técnico que devem ser observados pelos pro-
fissionais que realizem esses serviços. Porém de forma geral, são essas as altera-
ções que mais importam ao psicólogo e às pessoas interessadas em buscar ajuda 
psicológica pelas vias virtuais.

A um primeiro olhar, as alterações descritas acima podem parecer sutis, ou 
pouco arrojadas. No entanto, essas mudanças vêm ao encontro do atendimento 
da crescente demanda que observamos no atendimento realizado por nossa 
equipe no NPPI. Cada vez mais constatamos casos em que as pessoas que bus-
cam nosso Serviço dificilmente teriam acesso presencial a um psicólogo que as 
orientasse frente às suas dificuldades emergenciais. Especialmente aquelas que 
residem em locais onde não há existe acesso a um profissional da área, ou ainda 
aquelas que, pela natureza dos seus problemas, necessitam dessa primeira abor-
dagem da sua questão como forma de se situarem e se encorajarem a efetivar 
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Notas

1. NPPI – Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática: WWW.pucsp.br/nppi
2. Resolução CFP N° 003/2000; Resolução CFP N° 012/2005; Resolução CFP N° 011/ 2012; todas disponíveis 
no site do CFP – Conselho Federal de Psicologia: http://www.pol.org.br/legislacao/leg_normatizacao.cfm 

essa busca de atendimento presencial. Exemplos mais frequentes desses pedidos 
de orientação enviados ao NPPI: pessoas que se sentem ameaçadas ou cons-
trangidas em expor suas dificuldades ou problemas diante de um profissional; 
pessoas que têm dúvidas sobre o que esperar ou buscar em um atendimento 
psicológico, entre outros. 

A ampliação do número de encontros virtuais para 20 “sessões”, mencio-
nada acima, vem também facilitar a realização desses atendimentos de forma 
mais estendida, ampliando sua eficácia e alcance. Como exemplo desses casos, 
podemos mencionar os brasileiros que vivem no exterior e se defrontam com 
barreiras culturais, de idioma ou mesmo financeiras, para obter alguma forma 
de atendimento. 

Outra novidade importante é a possibilidade de realização da supervisão e 
do atendimento eventual de pessoas impossibilitadas de comparecer às sessões 
presenciais. Essa abertura traz implícito o reconhecimento, por parte do CFP, da 
necessidade da Psicologia adaptar-se aos novos tempos, acompanhando a ine-
xorável evolução sociocultural na qual a Psicologia também está imersa, desde 
o surgimento da Cibercultura.

Observando a evolução das ofertas desses serviços - bem como o posiciona-
mento do próprio CFP - percebemos a diluição gradativa de um temor até aqui 
muito presente entre os psicólogos: o receio de que a oferta dos atendimentos 
virtuais viesse a ser proposto em “em lugar” dos atendimentos presenciais. Como 
podemos perceber, ao contrário de competir com o atendimento psicológico tra-
dicional, os serviços mediados por computadores (e pela Internet) vêm se somar 
às nossas possibilidades de intervenção, ampliando o alcance do trabalho do 
psicólogo, que hoje pode acolher grupos e pessoas que antes sequer poderiam 
ter acesso a algum recurso de atendimento em saúde mental.

Mas, essa abertura, ainda que discreta e cautelosa, coloca também em pauta 
novas questões e responsabilidades para todos os envolvidos: às novas gerações 
de psicólogos, a quem caberá buscar e desenvolver a capacitação necessária para 
exercer de maneira realmente competente e relevante esses novos formatos de 
atendimento psicológico. E aos clientes virtuais, a quem caberá verificar a ade-
quada identificação bem como as referências dos profissionais a quem possam 
eventualmente recorrer. Afinal, todo ganho tem seu preço, em custo e empenho. 

Dessa maneira, passo a passo, esperamos que a Psicologia gradativamente 
possa se apropriar e integrar as possibilidades e recursos oferecidos pelas novas 
tecnologias em favor da ampliação qualitativa e quantitativa do atendimento 
psicológico oferecido à nossa população. 

Foto computador: c Linus Ekenstam
<flickr.com/photos/linusekenstam4346550870/>
Foto rosto de mulher: c Driek
<flickr.com/photos/driek7420948556/>
Acesso em 20.out.2013



O presente trabalho discorre sobre o papel da fantasia e da ima-
ginação, consideradas como atividades espontâneas da psique, no 
desenvolvimento da personalidade e da narrativa autobiográfica.
A fantasia colabora para o enriquecimento do enredo quando fun-
ciona de forma construtiva. Participa, ainda, dos processos de em-
botamento dos quadros dissociativos e pode ser considerada, como 
qualquer fenômeno dentro da compreensão teórica junguiana, tanto 
de modo causal quanto finalista. 
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Fui sempre de opinião que a consistência
é o ultimo refúgio daqueles sem imaginação.

(Oscar Wilde, The Relation of Dress to Art, 1885)

Do grego phantasia ou eikasia, fantasia significa a habilidade de produzir 
imagens mentais, phantasmata, eilkones, eidola. Platão, em seu diálogo O 
Sofista, faz uma diferenciação seminal entre dois tipos de representação: a téc-
nica de criar imagens corretas e adequadas das coisas – que chama de eikones, 
e a de criar imagens inventadas daquilo que nem necessariamente existe, phan-
tasmata. As primeiras seriam confiáveis, enquanto que a fantasia conduziria ao 
erro. No mesmo diálogo, entretanto, reconhece que as imagens podem ser, ao 
mesmo tempo, corretas e incorretas, podendo ainda representar coisas que não 
existem. Define, então, as imagens como sendo algo real que representa uma 
coisa irreal, e a fantasia a capacidade de criar ilusões não existentes. Segundo 
Braga (2007), Aristóteles, continuando o esforço de Platão na abordagem da 
fantasia, define-a como a habilidade de produzir imagens e lugares internos, 
entre a sensação e o pensamento. As imagens derivariam das sensações, exis-
tindo somente em seres animados e sensíveis. Aristóteles considerava a fantasia 
“como um movimento da alma gerada pelas sensações em ato”. (De Anima, 428a)

“Em geral, os filósofos gregos eram adversos à ideia de que a imaginação 
teria a capacidade de construir verdade e guiar a psique humana”, afirma Braga 
(2007, p. 3). A tradição judaico-cristã tampouco tem a fantasia em grande conta, 
uma vez que, segundo o mesmo autor, Adão transgrediu a lei divina porque foi 
dotado de uma capacidade que o distinguia dos outros animais, impedindo-o de 
continuar sob o estrito comando divino: a imaginação. Em suas palavras, Adão 
foi atraído pela fruta proibida porque era capaz de fantasiar. Todas as vezes 
que os filhos de Adão foram tentados a usar sua fantasia, saíram do caminho, 
cometendo heresias. 

Entretanto, em tempos medievais, inverte-se o status da fantasia na mente 
humana: “Poi piovve dentro a l’alta fantasia” (Chove dentro da alta fantasia), 
recita Dante no Purgatório (XVII, 25), contemplando as imagens que se formam 
diretamente em seu espírito e presumindo que estas chovem do céu, sendo 
enviadas por Deus e não criações deliberadas de sua psique consciente. Segundo 
Calvino (2002), a postura de Dante frente ao seu processo criativo envolve a 
contemplação “das visões que se apresentam a ele quase como projeções cine-
matográficas” (p.99), refletindo assim a atitude de seu tempo frente à fantasia: 

[...] apresentam-se a Dante cenas [...] primeiro sob a forma de baixos-relevos 
que parecem mover-se e falar, em seguida como visões projetadas diante de 
seus olhos, como vozes que chegam a seus ouvidos, e por fim como imagens 
puramente mentais. Em suma, essas visões se vão progressivamente interio-
rizando, como se Dante se desse conta de que era inútil inventar para cada 
círculo uma nova forma de meta-representação, bastando situar tais visões 
na mente, sem fazê-las passar através dos sentidos. (CALVINO, 2002, p. 97)

Calvino explica que, de acordo com Dante, há no céu uma espécie de fonte 
luminosa que transmite imagens ideais, formadas segundo a lógica implícita do 
mundo imaginário, ou segundo a vontade de Deus. Compreendida desta forma, 
a faculdade imaginativa, segundo Calvino, subjaz toda a mitologia, a estrutura 
das religiões e a criação artística, estruturando a visão de mundo e de si mesmo 
no mundo de cada indivíduo em particular. 

De acordo com Jung, (1920/1991) a psique cria a realidade todos os dias, e pro-
põe que a realidade não representa nada se não for uma realidade em nós, constru-
ída somente por esta atividade vital e específica da psique, que chama de fantasia: 

A fantasia é tanto sentimento quanto pensamento, é tanto intuição quanto 
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sensação. Não há função psíquica que não esteja inseparavelmente ligada 
pela fantasia com as outras funções psíquicas. Às vezes aparece em sua 
forma primordial, às vezes é o produto último e mais audacioso da síntese de 
todas as capacidades. Por isso, a fantasia me parece a expressão mais clara 
da atividade específica da psique. (JUNG, p. 73)

Enaltecendo ainda a fantasia como fonte criativa de todas as respostas às 
perguntas passíveis de resposta, Jung a considera a “mãe de todas as possibi-
lidades onde o mundo interior e o exterior formam uma unidade viva, como 
todos os opostos psicológicos.” (p.73). E conclui: “A fantasia foi e sempre será 
aquela que lança a ponte entre as exigências inconciliáveis do sujeito objeto, da 
introversão e extroversão.” (p.73). 

Jung considera que a relação do homem com sua fantasia é condicionada, 
em boa parte, por seu relacionamento com o inconsciente, o que é, por sua vez, 
influenciado pelo espírito de sua época. Algumas religiões tendem a fornecer 
enquadres coletivos à fantasia, e a ciência tradicional pretendia eliminá-la de 
seu campo de investigação. À Psicologia, entretanto, cabe reconhecer à ativi-
dade da fantasia o primado no estudo da criação e geração da psique. “Alguma 
coisa de real importância chegou a existir sem ter sido, primeiro, fantasia?” (p. 
83). A atividade da fantasia, criativa, por um lado, e receptiva, por outro, seria 
o lugar onde confluem os opostos, determinando a manifestação do “instinto 
lúdico” do ser humano (p. 163), que, segundo o autor, somente brinca quando 
é plenamente humano. 

O fantasiar, como uma das atividades inerentes da psique, não deve ser 
entendido, portanto, meramente como a capacidade de acessar imagens mentais 
a partir de nossa memória visual, organizando-as em termos compensatórios, 
mas também como representando a “possibilidade de transfiguração dessas ima-
gens interiores em conformações totalmente novas, mais ou menos distantes das 
percepções originais, constituindo assim todo um universo mental imaginário 
ou fantástico sobreposto ao universo real e objetivo” (GIOVANNONI, 2011, p. 2)

De acordo com Jung, a compreensão da fantasia envolve uma dimensão cau-
sal, e outra finalista. ( JUNG, 1991, p.808) Neste último aspecto, ela se apresenta 
como um símbolo que aponta para um desenvolvimento psicológico futuro. 
Jung equipara a fantasia ao conceito de atividade imaginativa, apontando-a 
como atividade reprodutora ou criativa da psique em geral, “sem ser uma facul-
dade especial, pois se reflete em todas as formas básicas de vida psíquica: pensar, 
sentir, perceber e intuir.” (JUNG, 1991, p.810). 

Considerada como atividade espontânea da psique, a fantasia possui relativa 
autonomia da vontade ou intencionalidade do ego que a vivencia. Segundo 
Calvino (2002), elas “exorbitam de nossas intenções e de nosso controle, 
assumindo, a respeito do indivíduo, uma espécie de transcendência.” (p. 102). 
Giovannoni (2011) discute o fato de que tal característica implica que podemos 
tanto impedir o processo imaginativo em nome de outras atividades mentais, ou 
nos colocarmos conscientemente em uma disposição favorável de escuta, permi-
tindo e observando seu desenrolar criativo. O fantasiar introduz novos elemen-
tos a uma estrutura egóica, que funciona de modo basicamente discriminatório. 
A fantasia age de modo analógico e associativo, método pelo qual qualquer 
imagem ou fragmento funciona como um polo de atração para outras imagens, 
que se organizam em torno de significados, “num campo de analogias, simetrias 
e contraposições” (CALVINO, 2002, p. 104). Somente num momento posterior é 
que intervém a intenção egóica de ordenar coerentemente a estória, começando 
a atuar a lógica da expressão verbal sobre a geração espontânea das imagens. 

A atividade psíquica do fantasiar, coordenada, como qualquer outra atividade 
psíquica pelo arquétipo do Self, aponta caminhos de individuação. Comentando 
sobre a amplitude do espectro das fantasias, Jung (1952/1986b ) menciona 
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que, embora a única certeza que podemos ter é a de que nossa mente trabalha 
com imagens e representações “que dependem da fantasia humana e de seus 
condicionamentos tanto em relação ao espaço quanto o tempo”, (p. 555), tais 
fantasias não são aleatórias, uma vez que têm origem arquetípica:

Na origem destas se acha algo que transcende a consciência e não somente 
impede que os enunciados variem simplesmente, de maneira ilimitada e caó-
tica, como também mostrando que eles estão relacionados com uns poucos 
princípios básicos ou arquétipos. (JUNG, 1952/1986b, p. 555)

Discutindo a conscientização dos conteúdos do inconsciente, Jung (1938/1959) 
sugere que: “Falando de um ponto de vista antropomórfico, quase parece como 
se esses conteúdos tivessem uma vontade de se tornarem conscientes, mas esta 
é apenas uma hipótese, e não deve ser tomada literalmente.” (JUNG, 1938/1959, 
p.11). Afirmando que estes são os conteúdos que aparecem nos sonhos, Jung, 
então, se pergunta: “seria possível chegar até estes pontos e influenciá-los, isto 
é, induzi-los a fornecer seus conteúdos mais claramente?” (Ibid, p.11). Uma das 
possibilidades propostas é a observação da fantasia em seu aspecto criativo, sua 
elaboração e a tentativa da integração de seus conteúdos à vida consciente. 

Discutindo o aspecto conservador ou criativo do inconsciente, Jung 
(1935/2004) afirma que a fantasia criativa é um dos modos como a psique 
inconsciente propõe transformações à esfera consciente: 

No processo da fantasia criativa, os conteúdos psíquicos da esfera do incons-
ciente penetram no consciente. Trata-se de inspirações; algo que não pode 
ser comparado ao cauteloso processo do pensamento consciente. Visto por 
este ângulo, o inconsciente pode ser considerado como um fator criativo, até 
mesmo como um audacioso inovador. (JUNG, 1935/2004, p.62)

Estudos a respeito do desenvolvimento da identidade a partir da memória 
autobiográfica apontam que a fantasia a respeito de eventos, ou de si mesmo 
atuando em circunstâncias imaginadas, é capaz de implantar memórias com alto 
grau de confiabilidade, alterando significativamente a autoimagem, transfor-
mando atitudes e expectativas (MAZZONI e MEMON, 2003). Garry,S. et al, (2001) 
e Garry e Polascheck (2000) afirmam que o exame sucessivo do passado colorido 
pela imaginação, naquilo que chamam de inflação da memória, pode afetar o 
modo como este é lembrado. De acordo com Cyrulnik (2009), em situações pre-
cárias ou extremas, somente as crianças capazes de fantasiar podem se salvar. 
As outras, que se adaptam ao mundo real e se rendem a um mundo devastado, 
são inundadas com pedaços de informação que são rasos, pobres, imediatos e, 
portanto, vazios de significado. Em situações muito difíceis, a psique se salva 
pelos sonhos, fantasias ou até mesmo criando realidades alucinatórias, evitando 
o desespero, que seria a resposta apropriada a um mundo assim:

Quase todas as crianças resilientes que são felizes num mundo gelado, 
desolado e faminto, sobrevivem graças ao extraordinário poder de sonhar 
acordados que as faz sentirem-se aquecidas. (CYRULNIK, p.275)

A fantasia, utilizada pela psique como fator de sobrevivência, entrelaça-se 
com a vida vivida, tanto em termos pessoais quanto coletivos. Os testemunhos 
da provação pública, dos eventos coletivos traumáticos, segundo Cyrulnik, 
acabam recontando os mitos e as fantasias que organizam uma sequência com-
preensível dos eventos, frequentemente modificados pela imaginação, mais do 
que suas memórias: a necessidade da adaptação social é tão grande que uma 
testemunha que insiste em manter uma versão menos trabalhada em termos de 
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fantasia do evento, pode quebrar um grupo matando um mito. A pessoa se isola 
contando a verdade não assimilável, inviabilizando a sobrevivência ou sua saúde 
psíquica. De acordo com o autor, temos que nos submeter ao mito e não à reali-
dade, se não queremos ser marginalizados e perecer psicologicamente. O sujeito 
autobiográfico constrói, então, o passado à luz do presente, usando, também, 
como ferramenta, a fantasia. “A imaginação é a memória que enlouqueceu” 
(QUINTANA, 1994, p. 164).

Jung (1945/1981) também declara que a criança prefere, muitas vezes, a 
explicação mitológica ou fantasiosa que, embora não corresponda necessaria-
mente aos fatos reais, participa do desenvolvimento do pensamento, que “tem 
uma necessidade imperiosa de emancipar-se da realidade dos fatos e cons-
truir seu mundo próprio.” (JUNG, p. 78). Poetizando, diz Adélia Prado, em seu 
Despautério: “Preciso mentir um pouco, para que o ritmo aconteça, e eu própria 
possa entender o discurso”.

Discutindo sobre a construção da própria história de vida a partir dos signi-
ficados que atribuímos aos eventos, que podem ser tanto externos quanto inter-
nos, incluindo aqui sonhos e fantasias, Hillman (2010) propõe que “o modo como 
imaginamos nossa vida é o modo como continuaremos a vivê-la”, sugerindo que 
a maneira pela qual contamos a nós mesmos o que está acontecendo obedece 
a um gênero literário: épico, cômico, trágico, jornalístico, entre outros, que se 
traduz no modo como os eventos se transformam em experiências psíquicas. 
Enfatizando, o autor afirma que não existem fatos puros, simples informação, 
incluindo aqui até mesmo o levantamento biográfico do paciente:

A força das histórias diagnósticas não pode ser exagerada. Uma vez que 
alguém foi escrito numa fantasia clínica específica, com suas expectativas, 
tipicidades, traços de caráter e o rico vocabulário que ela oferece para o 
auto-reconhecimento, o indivíduo começa a recapitular sua vida dentro da 
forma da estória. O passado da pessoa também é recontado e encontra uma 
nova coerência interna e até uma inevitabilidade, por meio dessa história 
anormal. (HILLMAN, 2010,p. 29) 

 
Cyrulnik (2009) afirma ainda que somente os psicóticos e os pervertidos 

permitem-se dizer o que lhes passa pela cabeça e o que acreditam ser a rea-
lidade não fantasiada, porque são indiferentes ao efeito de suas palavras no 
mundo mental dos outros. Aos indivíduos não patológicos resta a fantasia ou o 
segredo. “Eu persisti na forma santificada e não autorizei o caos a romper seus 
diques. Eu acreditava na ordem do mundo e odiava todo o desordenado e sem 
forma” (JUNG, 2009, p. 250) Entretanto, quando o próprio Jung estava sendo 
inundado por uma torrente incessante de fantasias, para dar conta das emoções 
tempestuosas que vivia, de 1914 a 1930, escreveu-as regular e minuciosamente, 
deixando que suas turbulências se transpusessem em imagens. Segundo Hillman, 
“Ali encontrou um lugar para ir que não era mais Viena, figuras com quem se 
comunicar que não eram mais as do círculo psicanalítico de colegas e um mestre 
que não era mais Freud.” (p. 88)

Para Jung (2003/ 1951), graças à ficção, ou à fantasia sobre nossos sintomas 
ou circunstâncias, influenciamos nossas doenças ou processos biológicos e quí-
micos. “Quer a ficção se produza em mim interiormente, ou me atinja a partir do 
exterior, por meio da linguagem, pouco me importa: tanto num caso como no 
outro, ela pode me adoecer ou restituir-me a saúde.” (p.494). Jung afirma que 
as ficções, produtos de nossa fantasia, ainda que pouco tangíveis, são psicologi-
camente eficazes, na medida em que conduzem à busca de um sentido, e “só o 
significativo traz a salvação.” (JUNG, 2003/ 1951, p. 496). 

De acordo com Pearson (1998), a fantasia faz parte dos atributos do herói, e 
é “a parte que enxerga a verdade ou o Self subjacente por baixo da superfície e 
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nos revela esta verdade.” (p.194). Segundo a autora, quando paramos de tentar 
controlar nossa fantasia, e deixamos que ela se manifeste em seu turbilhão de 
palavras e imagens, ela trabalha em prol da autenticidade, ainda que de modo 
paradoxal. Este ponto de vista coloca a fantasia a serviço mais da individuação 
do que da objetividade, na criação da realidade psíquica. A mentira, na medida 
em que consiste da afirmação de uma realidade fantasiada, e que com esta se 
confunde, pode funcionar da mesma forma: “Mentir com graça, de uma maneira 
pessoal, é quase melhor do que dizer a verdade à maneira de toda gente”, afirma 
Dostoievsky em seu Crime e Castigo. De qualquer forma, nossos limites vão até 
onde vai a fantasia, não nossos atos. Alargando a fantasia, alargamos também 
nossa possibilidade de ação. 

Jung (1920/1991) diferencia a fantasia ativa e a passiva. A forma passiva 
frequentemente traz o selo de doentia, “ao passo que a forma ativa pertence, 
não raro, às atividades espirituais mais elevadas do homem, pois nela confluem 
a personalidade consciente e inconsciente do sujeito, num produto comum e 
unificador” (p.802). A fantasia passiva pressupõe uma dissociação relativa entre 
a consciência e inconsciente, que funciona de modo compensatório a alguma 
unilateralidade indevida. Neste caso, a consciência resiste à conscientização de 
seus conteúdos, que se tornam repetitivos, e assim perde-se vitalidade. A fan-
tasia ativa, por outro lado, implica numa atitude consciente orientada para a 
percepção dos conteúdos que emergem do inconsciente, assumindo “os indícios 
e fragmentos de relações inconscientes relativamente pouco acentuadas, e, por 
meio de associação de elementos paralelos, apresentá-los numa forma visual 
plena” (p. 801). Não se trata, portanto, da consequência de um estado psíquico 
dissociado, mas de uma participação positiva da consciência, em prol de um 
diálogo criativo com o inconsciente, no caminho da individuação. 

Em uma pesquisa sobre a propensão para a fantasia, Sánchez-Bernardos e 
Avia (2004), dividindo a capacidade de fantasiar em traços diferentes, encon-
traram que, entre adolescentes, a vivacidade, sugestionabilidade e habilidade de 
fingir são adaptativas, enquanto que a fantasia usada como escape à realidade 
associa-se a riscos do desenvolvimento. 

Ainda segundo Adams(2004), nem todas as fantasias são realizações de dese-
jo, sendo que algumas são até bem desagradáveis, e que o objetivo do desenvol-
vimento da psique em geral, e da análise em particular, longe de ser corrigir o 
fantasiar do paciente no sentido de aproximá-lo de uma visão mais concreta da 
realidade, é usar a fantasia para aumentar as possibilidades de interpretação de 
mundo. Jung (1938/ 2000) diz que a fantasia, como “expressão natural de vida” (p. 
1249), pode ser entendida, mas não corrigida, quando “então verificam-se pos-
sibilidades significativas de desenvolvimento psíquico, muito importantes para a 
cura de neuroses psicógenas e de distúrbios psiquiátricos mais brandos” (p. 1249).

Adams (2004) postula ainda que a fantasia, além de construir realidades, 
também as desconstrói: fantasias emergem autonomamente na psique para 
desconstruir imagens que o ego anteriormente privilegiara. Aquilo que o ego 
considera realidade é também uma fantasia, “e outras fantasias podem estar 
imediatamente disponíveis como alternativas eficientes para as atitudes não-
imaginativas do ego.” (ADAMS, 2004, p.19)

O Menino e o Rei
Palavra! Não sei qual a vantagem daquele guri que descobriu que o rei estava 
nu. Faltava-lhe imaginação – dom exclusivo da criatura humana e signo de 
sua realeza. Os animais não progridem por falta de imaginação. (QUINTANA, 
1994, p. 151)

No que se refere explicitamente ao custo ou benefício da imaginação nos 
processos de codificação de memória, Asplan e Bäuml (2008) encontraram, em 
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uma pesquisa com sujeitos de várias idades que, ao apresentar-lhes duas listas 
de palavras, com uma tarefa imaginativa entre elas, a memória fica prejudicada 
para a primeira lista, anterior à tarefa de imaginar-se invisível em alguma situ-
ação, mas melhora na segunda lista, apresentada depois da tarefa imaginativa, 
nas crianças maiores e adultos. Consideram que o que muda é a estratégia de 
codificação da segunda lista, que se aprofunda e se torna mais eficiente, con-
cluindo que, mesmo em situações escolares, os benefícios da imaginação podem 
remover as dificuldades de memorização causados por ela mesma. 

Dentro da perspectiva do desenvolvimento, Stern (1997) entende a fantasia 
como uma aquisição posterior à representação da realidade, e não como uma 
atividade inata. Os bebês formam representações das experiências às quais sua 
natureza os conduz, e exceto nas primeiras experiências de um evento, “o bebê 
nunca deixa de ter algum tipo de representação, baseada na experiência, que 
suas preconcepções o levaram a formar” (p. 63). A experiência interativa precede 
as fantasias, e não o contrário. A experiência vivida é representada em termos de 
sensações, afetos, ações, excitação, motivação, e outras possibilidades, forman-
do um envelope proto-narrativo complexo. Tais representações se agrupam em 
termos de significado num esquema flexível, no qual seus elementos possuem 
independência um em relação aos outros, podendo ser reagrupados, criando 
“sequências virtuais, sobreposições virtuais ou co-ocorrências virtuais” (STERN, 
1997, p.94), com possibilidades imensas, quase ilimitadas. 

A mente pode elaborar a montagem que for mais satisfatória ou funcional. “A 
fantasia é, então, uma experiência virtual possível que resulta da refiguração da 
rede de esquemas” (STERN, 1997, p. 94). O autor afirma ainda que a forma exata 
da fantasia é determinada pelo seu contexto presente imediato, que inclui um 
motivo e uma funcionalidade. As fantasias decorrem, portanto, secundariamen-
te, da experiência interativa cumulativa, segundo demanda psíquica específica. 

Segundo Fonagy (2004), perto dos três anos de idade as crianças conseguem 
distinguir imagens oníricas e fantasias dos pensamentos e das coisas reais, e 
começam os jogos de faz-de-conta, divertindo-se com as intenções dos outros 
de fingir ser o que não são. Para as crianças menores, o mundo é equivalente à 
sua aparência, e uma esponja pitada de pedra será uma pedra. Não conseguin-
do, ainda, compreender que a mesma realidade física pode gerar percepções 
diferentes em outras pessoas, têm dificuldade em assumir que sua imagem de 
mundo possa variar, ser falsa, ou apenas diferente da dos outros. “A habilida-
de de imaginar diferentes perspectivas é, portanto, um indicador crucial das 
pressuposições da criança a respeito do status de seus pensamentos: como sua 
realidade psíquica corresponde ao mundo exterior.” (p.258) 

Entretanto, a compreensão dos sentimentos e desejos próprios, como não 
correspondentes aos dos outros, se estabelece mais cedo do que a diferenciação 
dos pensamentos. As crianças menores do que três anos ainda não mostram 
capacidade de apreciar a natureza meramente representacional das ideias, mas 
são capazes de afirmar que algo é gostoso, mesmo quando outros afirmaram que 
não é, antes de discriminarem a realidade e fantasia nos testes de duplo-engano. 
(FLAVELL et al, 1990) . Nesta idade, portanto, segundo Fonagy, a fantasia ainda 
não libertou a mente da concretude da experiência sensorial. 

A criança pequena, que ainda não é capaz de mentalizar, de refletir sobre 
seus pensamentos e sentimentos como se lhe fossem externos, é forçada a 
acreditar que seus pensamentos e sentimentos inevitável e corretamente 
espelham o mundo real. (FONAGY, 2004, p. 260) 

É no mundo da brincadeira que as representações se libertam de suas refe-
rências. Fingir que as coisas são o que não são, para corresponder às nossas 
necessidades expressivas internas parece estar na origem da fantasia e no 

brinquedo do faz-de-conta. Fonagy (2004) observa que crianças de dois ou três 
anos passam muito mais tempo construindo cenários e negociando papéis em 
seus jogos de faz de conta, do que desenvolvendo um enredo, o que demonstra 
a importância da construção da realidade fantasiada para a criança desta idade. 
No quarto ano a noção de realidade psíquica já está estabelecida. Segundo 
Baron-Cohen (1994), a criança compreende que seus estados mentais são repre-
sentações, que podem ser falíveis e se transformar, pois se baseiam em uma 
entre muitas perspectivas possíveis. A partir destas aquisições, fica estabelecida 
a fantasia como ampliação de experimentação de mundo. 

Sharon e Woolley (2004), pesquisando sobre esta diferenciação entre fantasia 
e realidade, encontraram, em sua revisão de literatura, que as crianças a partir 
dos três anos são capazes de fazer vários tipos de distinção no que envolve a 
fantasia: entre uma representação e o objeto físico que lhe dá origem, entre 
um brinquedo e um objeto real, entre figuras e objetos e entre o faz-de-conta 
e o real. Quando seu jogo simbólico é interrompido, conseguem responder a 
partir de percepções da realidade, e, de modo flexível, voltar ao faz-de-conta. 
As crianças se mostram mais confusas nas diferenciações quando os eventos 
percebidos ou fantasiados são assustadores, enfatizando o papel da emoção no 
desenvolvimento da diferenciação. Seu achado mais significativo do ponto de 
vista do presente estudo, entretanto, é que crianças com uma alta capacidade de 
fantasiar não tem necessariamente maior dificuldade em discriminação. A capa-
cidade de fantasiar foi considerada uma característica individual, e, ao contrário 
do esperado, desenvolve um senso mais elaborado daquilo que é ou não real, 
precisamente por causa do engajamento no jogo simbólico. A propensão para a 
fantasia teve um efeito positivo na capacidade de categorização entre entida-
des fantásticas e reais nas crianças de todas as idades da faixa pré-escolar. Uma 
das possíveis explicações é que estas crianças passam mais tempo no mundo da 
fantasia, e, por isso, conhecem melhor os limites e as possibilidades da atividade 
imaginativa. Consideram ainda a hipótese de que tais crianças eliciem nos adul-
tos mais discussão a respeito de seu mundo imaginal, sugerindo a continuidade 
e o aprofundamento das pesquisas. 

A imaginação está atraindo cada vez mais atenção dos pesquisadores na 
neurociência, porque parece que é a atividade de imaginar que integra as dife-
rentes redes neurais que contribuem para a expressão psicológica do sentido de 
autoria. (KNOX, 2011 p.84). Trionfi e Reese (2009) encontraram, em sua pesquisa 
longitudinal sobre a construção de narrativas, que crianças de 5 anos que tem 
amigos imaginários demonstram capacidades narrativas mais elaboradas e com-
plexas do que as crianças que não os tem. Separando de seus pares as crianças 
com experiência de amigos imaginários, observaram que estas são capazes de 
reproduzir uma estória com mais fidelidade e com uma estrutura de linguagem 
mais elaborada, tanto imediatamente quanto depois de um período de tempo, 
recontando a estória apresentada para o pesquisador ou para um ursinho que 
não tinha ouvido, nas quatro categorias de qualidade narrativa medidas: pre-
sença de descritores – adjetivos e advérbios -, diálogos, nome dos personagens e 
localização no espaço e no tempo. Discutem que tal resultado, compatível com 
o crescente corpo de evidências que associa positivamente o jogo imaginativo 
com o desenvolvimento linguístico e social-cognitivo das crianças, levantando 
a hipótese de que as crianças com amigos imaginários são mais treinadas em 
descontextualizar as conversas, criando espaços flexíveis de interação, tanto 
quando estão se relacionando com seus amigos imaginários quanto estão rela-
tando aos outros suas experiências. Assim, as crianças cujas mães sabiam de seus 
amigos imaginários e interagiam com a experiência imaginativa, mostravam um 
desenvolvimento da narrativa ainda mais favorável. Pais que adotam um estilo 
de questionamento elaborativo e aberto favorecem a descontextualização da 
experiência, típica da atividade imaginativa. 
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De acordo com Girardello (2011), o faz-de-conta emerge naturalmente como 
parte do desenvolvimento das crianças, mas seu florescimento pode ser muito 
encorajado pela participação dos pais, outros adultos, ou até mesmo crianças mais 
velhas, que não somente são capazes de acompanhar a criança em seu mundo de 
fantasia, como também têm uma capacidade imaginativa preservada. O adulto 
é capaz de tornar mais complexo e rico o encontro da criança com o novo, o 
incomensurável, como exemplifica Galeano (2003, p. 15), no conto em que um 
menino pede para o pai que o ajude a olhar o mar, que vê pela primeira vez. 

“Uma imagem não é um conteúdo que vemos, mas uma maneira como 
vemos.” (Hillman, 2010, p. 75) A percepção fornece imagens sensoriais que a 
fantasia liberta de sua literalidade. Quem tem um senso de mundo imaginal 
suficientemente intenso, povoado, do qual pode entrar e sair e que está sempre 
lá, entende que “mundos são criados por palavras e não somente por martelos 
e arames.” (p. 75). 

O ato de fantasiar, de acordo com Hillman (2010), não é somente um ato de 
introspecção. Trata-se de uma “capacidade negativa, uma suspensão voluntária 
da descrença nelas e da crença em si como autor.” (p. 95). A relativização do 
autor- quem está inventando o que – acompanha a fantasia. A imersão na expe-
riência imaginativa demanda tempo, concentração, isolamento, sendo quase 
uma forma de contemplação, segundo Girardello (2011). Entretanto, cabe ainda 
mencionar que, na hipermodernidade, que tem por característica a constante 
atividade, diminui o tempo disponível para o fantasiar da criança. Brincar sozi-
nha, sem pressa, permite que a mente divague e relaxe. Até mesmo certo tédio 
precede a ruptura do real proporcionada pela fantasia, como exemplifica Lewis 
Caroll, que assim começa as aventuras de Alice no País das Maravilhas:

Alice estava começando a cansar-se de ficar sentada sobre o barranco, sem 
nada para fazer. Uma vez ou duas tinha dado uma olhada no livro que sua 
irmã estava lendo. 
-Para que pode servir um livro sem figuras nem conversas? – pensava, abor-
recida. 
O calor daquele dia estava deixando Alice com sono. Ela perguntava a si 
mesma se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valia o esforço de 
ir colher as margaridas. Foi quando um coelho branco de olhos cor-de-rosa 
passou correndo bem pertinho dali... (CAROLL, 1986, p. 11). 
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A utilização de técnicas de abordagem corporal, como técnicas 
de relaxamento e toques sutis, durante a psicoterapia, tem sido 
verificada como um recurso não-verbal muito eficaz na obtenção 
de resultados mais imediatos no tratamento de alguns transtornos 
característicos da atualidade (ansiedade generalizada, estresse pós-
traumático, etc.) ou possibilitando o aprofundamento do processo de 
análise em si, quando associadas à abordagem junguiana. Faremos 
neste trabalho reflexões sobre uma destas técnicas – a Calatonia, 
e as imagens produzidas em estado de consciência rebaixada e sua 
importância simbólica, à luz da Psicologia Analítica.1
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É com grande satisfação que compareço a este encontro, significativamen-
te denominado “A Consciência através do corpo”, para compartilhar a nossa 
experiência com a abordagem corporal no Brasil. Sabedores que somos de que 
os diversos contextos culturais, geográficos e climáticos, assim como históricos, 
antropológicos, espirituais e até políticos exercem uma influência muito impor-
tante sobre como se desenvolve a corporalidade de um povo, podemos afirmar 
que, sobre certos aspectos, o desenvolvimento da consciência corporal, no Brasil, 
é favorecida. Trata-se de uma nação que tem a maior parte de seus extensos 
territórios situados em zona Tropical, caracterizada por temperaturas amenas 
ou quente durante o ano todo e tendo um litoral bastante extenso, com praias 
paradisíacas que convidam seus frequentadores a vestirem muito pouca roupa, 
permitindo-se experienciar, através dos pés e do próprio corpo, contatos com 
diversos tipos de superfície, com a água, com o vento, com a areia e com outros 
corpos, sem que estas experiências sejam objeto de pudor ou repressão através 
das referências coletivas; recebemos também a herança cultural dos povos 
ameríndios, que habitavam o Brasil antes da colonização europeia, e que viviam 
completamente nus, adaptados ao ecossistema e estruturados psiquicamente 
através de referenciais culturais e arquetípicos correspondentes à simbólica da 
terra e à esfera matriarcal.

Mas, por outro lado, o processo de colonização vivido por nosso país pro-
duziu feridas muito profundas, que perpassaram a cultura indígena a atingiu o 
feminino em geral: opondo-se ao princípio matriarcal arquetípico, que caracte-
rizava a cultura referida, a colonização europeia, através dos aspectos negativos 
do princípio patriarcal, relacionado com sua tradição hebraico-cristã, impuseram 
em nosso país regras autoritárias que discriminavam os povos autóctones e na 
sequência, as classes sociais desfavorecidas, a própria mulher e que permitiu a 
exploração do trabalho escravo durante todo o processo de colonização. Estas 
marcas ainda estão presentes nas regiões econômica e culturais mais desfavore-
cidas de nosso país e no conflito social produzido pelas gigantescas diferenças 
sociais com que convivem as regiões mais desenvolvidas de nossa nação, produto 
ainda de uma consciência escravocrata, através de uma violência quase descon-
trolada. Esta condição é intensamente ansiógena e geradora de estresse, afetan-
do a todos, em todas as categorias sociais e, de modo inconsciente e simbólico, 
desdobra-se para a própria relação com a terra através do desmatamento das 
florestas, da poluição dos rios e do ar e na ênfase unilateral e compensatória da 
produção e aquisição de bens de consumo. Observamos aqui que o que fere a 
terra certamente produz cicatrizes simbólicas no corpo.

Indicamos, deste modo, alguns aspectos coletivos que podem influenciar, 
favorecendo ou desfavorecendo, o desenvolvimento da consciência corporal, 
conceito este cuja compreensão, na realidade, é muito complexa. Podemos falar 
de consciência de si através do corpo ou de consciência corporal em si, enquanto 
complexo que integra toda sensorialidade do indivíduo, sempre permeada pelas 
emoções e influenciada pela disposição psíquica. Por isso, a história pessoal de 
cada indivíduo, indiscutivelmente, também é muito importante. Estamos con-
siderando, portanto, a consciência corporal, como um conceito que nos remete 
ao indivíduo inteiro, compreendido em sua totalidade e complexidade psicofí-
sica, antropológica e espiritual, e que geralmente consegue expressar-se quase 
ou parcialmente consciente através dos canais cognitivos e paradoxalmente, 
quase ou parcialmente inconsciente através do corpo em si. Mas é justamente 
este aspecto inconsciente o que torna o corpo um riquíssimo sistema simbólico, 
sendo a leitura ou interpretação deste sistema o que nos permite auxiliar no 
exercício da estruturação psíquica da consciência.

O emprego de técnicas de abordagem corporal através do processo psicotera-
pêutico torna-se, por este motivo, um recurso interessante e muito importante. 
Interessante não só para o tratamento psicoterápico em si, mas também como 
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possibilidade de resgate de valores arquetípicos mais profundos, sendo um cami-
nho, através do próprio corpo, que permite redirecionar-se o olhar e sensibilizar 
a consciência para o que foi negligenciado em seu desenvolvimento. Neste sen-
tido, algumas escolas psicológicas trouxeram contribuições importantes para a 
reintegração saudável do corpo no contexto do que foi acima exposto, como a 
psicologia analítica, através da influência de Petho Sándor.

O médico ginecologista húngaro Pëtho Sándor (1916-92) foi um dos pre-
cursores da psicologia analítica no Brasil. Ele veio para nosso país em 1949, 
após a II Grande Guerra, trazendo Jung para o meio acadêmico ainda na década 
de 60, quando lecionou sobre Psicologia Profunda no curso de Psicologia da 
Universidade São Bento e depois na Pontifica Universidade Católica, em São Paulo.

Sándor foi também o criador da Calatonia, técnica de relaxamento utiliza-
da conjuntamente à psicoterapia e que apresentaremos a seguir. Esta técnica, 
segundo seu criador, teria sido idealizada ainda durante a II Guerra, período em 
que viveu em campo de refugiados e prestou apoio voluntário em um hospital 
da Cruz Vermelha; ainda conforme sua referência, a Calatonia foi desenvolvida 
com base “em observações feitas em casos de reamputação de feridos e conge-
lados, no período posterior à grande retirada da Rússia”. Através da manipulação 
suave nos pés e na nuca, observou que tal estimulação produzia “descontração 
muscular, comutações vasomotoras e recondicionamento do ânimo dos opera-
dos”, mesmo quando a carência de outros recursos clínicos e terapêuticos era 
evidente. Posteriormente, após a sua vinda para o Brasil, a técnica foi sistemati-
zada e passou a ser utilizada por ele e outros profissionais nas sessões de psico-
terapia, sendo que a experiência acumulada e o material de ordem psicológica 
reunidos, segundo a referência do próprio Sándor, trouxeram a fundamentação 
necessária para a sua aplicação no contexto psicoterapêutico.

Esta não foi a única técnica de abordagem corporal que Sándor criou, mas 
tornou-se a mais conhecida de todas; todas elas caracterizavam-se, no entanto, 
pelo caráter sutil e suave dos toques em sua aplicação. Sua aplicação se faz, 
através de estímulos suaves e monótonos, “como se quisesse segurar uma bolha 
de sabão”, de dois a três minutos cada, nos dedos dos pés, na sola, no calcanhar e 
na base da panturrilha, além de um último toque que é aplicado junto à nuca, na 
polaridade oposta do corpo, num total de nove toques nos membros inferiores e 
um toque na cabeça. O processo total dura de vinte a trinta minutos.

No contexto da psicoterapia, a Calatonia geralmente é aplicada na parte 
final da sessão, deixando-se tempo, no entanto, para verbalização dos possíveis 
conteúdos emergentes e observando-se para tal os mesmos cuidados e proce-
dimentos correspondentes ao de uma psicoterapia comum. O relacionamento 
terapêutico que se constrói, com a inclusão do corpo, é o mesmo em que se 
estrutura em uma análise junguiana, considerando-se o “campo de força” da 
terapia formado através do relacionamento bipessoal, em suas dimensões objeti-
va e subjetiva ou consciente e inconsciente, e onde o processo que se estabelece 
atua reciprocamente nos dois polos (terapeuta e paciente). Acrescenta-se a este 
“campo de força” a noção sugerida por Sándor e que foi objeto de estudo em 
minha tese de mestrado, de um “terceiro ponto”, que funcionaria como uma 
espécie de “self” do processo terapêutico. A concentração neste “terceiro ponto” 
auxilia o terapeuta a evitar possíveis intenções projetivas durante a aplicação 
dos toques na psicoterapia onde ocorre a inclusão do corpo.

Observamos uma significativa proximidade e importância da abordagem 
corporal na psicoterapia da área da psicossomática, assim como de outras áreas 
de conhecimento, conforme apontaremos adiante, sendo muito importante 
ressaltarmos, neste caso, que a estimulação sutil que se faz através dos toques 
produz efeitos sensíveis sobre a sensibilidade somestésica, com ressonâncias para 
a sensibilidade visceral e inervação autonômica. A pele, órgão mais extenso de 
nosso corpo, recebe, através dos receptores periféricos nela localizados, uma 
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grande quantidade de informações sensoriais, informações que começam a ser 
coletadas ainda na fase embrionária e que contribuem para estruturar, através 
de suas aferências corticais, o que poderíamos chamar de nossa memória cor-
poral. A estruturação desta memória, que vai formando-se conjuntamente com 
as emoções que gradativamente vão sendo vivenciadas e que potencializam a 
fixação desta memória, permite que, em determinadas circunstâncias e através 
do trabalho corporal, o próprio corpo “fale” o que a consciência não alcança.

O relaxamento provocado pela Calatonia produz, conforme já assinalamos, 
alívio de tensões através da descontração muscular e também regulação da 
atividade autonômica e do estresse; através das sessões sucessivas, produz-se 
um efeito cumulativo que conduz o paciente a um recondicionamento psico-
físico, condição esta que contribui para a dissolução de memórias traumáticas 
e de suas expressões neurovegetativas no corpo, favorecendo ainda o processo 
resiliente e auxiliando na superação das vivências do trauma. Verificamos igual-
mente melhora significativa em pacientes com queixas referentes aos espectros 
compulsivos e da ansiedade e evidentemente, conforme assinalado, em proces-
sos psicossomáticos.

A Educação é outra área do saber que relaciona-se e beneficia-se com a 
abordagem corporal e simbólica, observando-se que, na infância, a relação que 
a criança estabelece, através de seu próprio corpo, inicialmente com o corpo 
materno e posteriormente com o de outras crianças ou pessoas, com a natureza 
e com o meio em que vive, é natural e espontânea. O caminho de conhecimento 
através do corpo é muito importante durante toda fase de desenvolvimento 
neuromotor, processo que intensifica-se também com as brincadeiras e jogos 
corporais que as crianças realizam, sendo igualmente importante para o pro-
cesso de socialização assim como para o desenvolvimento cognitivo posterior e 
para a estruturação do eu. Além de sua importância para o autoconhecimento, 
a abordagem corporal adequada e ajustada à infância torna-se um instrumento 
favorável também, nesta fase, em processos terapêuticos orientados para a dis-
sipação de bloqueios, de memórias traumáticas e para o equilíbrio e ajustamento 
dos impulsos motores e de transtornos da atenção e hiperatividade.

É importante assinalarmos também que, através da aplicação da Calatonia 
e durante o relaxamento, ocorre um rebaixamento do estado de consciência, 
conduzindo-se o paciente a um estado intermediário entre a vigília e o sono, 
estado este em que as imagens emergentes (referidas como imagens calatônicas) 
caracterizam-se pelo automatismo e já não se relacionam com aquelas orienta-
das pelo comando da consciência vigil, e que, conforme observações e estudos 
realizados que aponto em outro local, possuem, do ponto de vista simbólico, o 
mesmo valor que as imagens oníricas. Esta condição favorece amplamente o 
desenvolvimento do processo psicoterapêutico comum, na concordância do uso 
desta abordagem entre o terapeuta e o paciente.

Observamos ainda que a inclusão do corpo como objeto de atenção no pro-
cesso psicoterapêutico desperta, de modo recíproco, uma sensibilidade própria, 
relacionada com a comunicação que se estabelece através de sinalizações sutis 
provenientes do corpo do paciente e com a percepção aguçada do terapeuta, 
que pouco a pouco aprende a perceber e compreender estas sinalizações. Em 
determinadas circunstâncias, conforme apontamos acima, o que através da 
psique não se atinge, o corpo consegue expressar. Esta sensibilidade ampliada 
pode ser atestada através de estudos sobre a imagem corporal e as mudanças 
ocorridas, realizados com pacientes em tratamento com a Calatonia.

Uma das ex-alunas do Sándor e hoje docente da mesma Universidade onde 
ele lecionou, Rosa Maria Farah, escreveu um referencial livro onde descreve 
estudos com a imagem corporal e verifica a relação entre o trabalho do Sándor 
e a psicologia de Jung, apontando ainda alguns pontos onde este último assi-
nala, em sua obra, a importância do corpo e da correspondência entre o corpo 
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e a psique, como no Seminário das Visões (1930), texto que foi traduzido para a 
língua portuguesa por Sándor:

“O SELF, como Deus Absconditus, pode destruir seu próprio simbolismo para 
um determinado propósito: quando o grande impulso levou um indivíduo 
para dentro do mundo dos mistérios simbólicos, nada vem disto, nada pode 
vir disto, a não ser que tenha sido associado à terra, a não ser que tenha 
acontecido quando o indivíduo estava no corpo. Sabem, se a nossa alma é 
destacável, como na condição primitiva, somos simplesmente hipnotizados 
em uma espécie de estado sonambúlico ou transe, e o que quer que experi-
mentemos nesta condição não é sentido porque foi experimentado no corpo 
– não estávamos lá quando aconteceu.
É assim a individuação, só pode ocorrer se retornarmos ao corpo, à nossa 
terra, só então ela se torna verdadeira. (...)
A individuação só pode ocorrer quando é percebida, quando alguém está lá e 
a registra; de outro modo, é a eterna melodia do vento no deserto...”

Farah faz referência também aos seminários seguintes realizados por Jung 
sobre Assim Falou Zarathustra (1934-39):

“O espírito pode ser qualquer coisa, mas somente a terra pode ser algo defi-
nido. Então manter-se fiel à terra significa manter-se em relacionamento 
consciente com o corpo. Não fujamos e não nos tornemos inconscientes dos 
fatos corporais, pois eles nos mantêm na vida real e ajudam-nos a não perder 
nosso caminho no mundo das meras possibilidades, onde estamos simples-
mente de olhos vendados”.

Tendo trilhado um caminho independente, na perspectiva da psicologia ana-
lítica, Sándor incorporou a referência simbólica junguiana ao seu método, crian-
do uma psicologia integrativa, referida muitas vezes como Integração Psicofísica 
ou Fisiopsíquica, como é o nome de nossa disciplina no curso Jung & Corpo, no 
Instituto Sedes Sapientiae, de São Paulo, e que foi criada por ele próprio.

Notas

1. Conferência realizada em Lyon, França, em 13 de fevereiro deste ano, no Recontre Internationale de 
Lyon, com o tema geral Le Corps au Service de la Conscience, sob o título Le corps chez Jung. 
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Como professora e supervisora, participo da formação de psicoterapeutas há 
quase três décadas, e ainda me emociona acompanhar a transformação do estu-
dante de 5º ano do curso de psicologia em curador da psique. Há um momento 
decisivo em que o aluno/estagiário se apropria de certa habilidade, de um talen-
to latente em sua psique, e passa a manifestá-los em sua atuação.

Na maior parte das vezes, os alunos não se dão conta do momento exato 
desta espécie de iniciação, mas seus efeitos são impressionantes: seus pacientes 
alargam a consciência, ressignificam suas queixas, trazem sonhos reveladores, 
enfim, o processo dialético terapêutico se aprofunda.

Muito estudo, muita vontade e uma dose de talento inato produzem este 
aprendizado, mas principalmente, uma atenção permanente ao próprio interior, 
uma visita cotidiana a seus próprios limites, às suas feridas. Este exercício aguça 
as faculdades perceptivas e permite melhor compreensão do paciente e um 
olhar crítico à loucura do mundo, ao cenário coletivo de onde se destacam os 
sofrimentos individuais.

Reunida com mais três psicoterapeutas, resolvemos refletir sobre o ofício de 
terapeuta nos dias de hoje, relembrar os fundamentos arquetípicos desta arte e 
tentar compreender o panorama onde o encontro analítico acontece no presen-
te e suas implicações na condução do processo psicoterápico.

Nosso propósito é contribuir para a formação de novos psicoterapeutas, enten-
dendo que não há aventais, uniformes ou manuais que iniciem o neófito em sua 
prática. Só o aperfeiçoamento constante de sua capacidade de identificar, em si, 
no Outro e no mundo, os aspectos que exigem integração, atenção e cuidado.

Neste movimento, o terapeuta busca padrões, sentidos e significados que 
possibilitem a compreensão das queixas e demandas de seu paciente. Este 
esforço visa propiciar, aos que procuram a psicoterapia em busca de alivio para 
o sofrimento psíquico, autonomia e liberdade, necessárias para o exercício da 
ética e da cidadania. 

Dividimos este trabalho em duas partes: na primeira, apresentamos as ideias 
de autores contemporâneos, articulando-as com as nossas, sobre a subjetividade 
pós-moderna, tentando identificar quais feridas atormentam os que buscam 
psicoterapia e qual o sentido da prática psicoterápica numa era de crise das 
grandes narrativas; na segunda parte, apresentamos conceitos e proposições 
sobre o ofício da psicoterapia e sobre a formação dos psicoterapeutas.

 
PsICoTEraPIa HojE: dE quE FErIda TraTa o Curador CoNTEMPorâNEo? 
quaL o sENTIdo da PsICoTEraPIa aPós a CrIsE das GraNdEs NarraTIvas?

 Uma das características mais marcantes da nossa época é a necessária 
produção de sentido para a existência, atividade que se apresenta como empre-
endimento individual, na medida em que as grandes narrativas ideológicas fra-
cassaram. Esta difícil tarefa existencial tornou-se o maior fardo psíquico, pois já 
não é possível ao homem valer-se de poderes divinos e metafísicos para explicar 
o fracasso ou sucesso da sua vida, nem ampará-lo nas vicissitudes.

Outro fator notável é a exigência de demonstrações constantes de felicidade 
em todas as áreas da vida, aliada à responsabilidade exclusiva de buscá-la por 
si mesmo, sobrecarregando. e inflando o ego. Estas expectativas elevadas de 
sucesso e satisfação trazem doses igualmente elevadas de frustração.

A civilização consumista não é capaz de preencher tão profundas lacunas. A 
felicidade dos seres não avança na mesma proporção da superação das desigual-
dades de renda, nem do acúmulo de riquezas. Ela não está à altura da grandeza 
da condição humana. A responsabilidade da psicologia torna-se imensa diante 
desse quadro. Acolher a angústia e a solidão das pessoas, oferecendo tempo e 
espaço para reflexão, assume um caráter urgente.

Se as respostas coletivas não fazem mais sentido, as práticas psicoterapêuti-
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cas podem contribuir para a elaboração de sentido, diminuição do sofrimento e 
construção de parâmetros éticos.

A sociedade pós-moderna, calcada no hiperconsumismo, produz insegurança 
e alta dose de fragilidade psicológica. Lipovetsky comenta a este respeito:

(...) querendo sanar sua ansiedade, como reage o homo democraticus, trans-
formado em homo psychologicus? Apela para todos os medicamentos far-
macológicos e psicológicos disponíveis (...). Em outras palavras, ele procura 
soluções particulares para seus problemas particulares. É essa via hiperindi-
vidualista – psicológica e química no lugar de política – que progride a olhos 
vistos. Sem dúvida será esta a forma mais comum de encontrar respostas 
para esse novo mal-estar da civilização. Por enquanto, nenhum fenômeno 
observável justifica a hipótese de uma recaída em direção ao totalitarismo 
num futuro próximo. A segunda revolução individualista enfraquece as defe-
sas psicológicas dos indivíduos, mas consolida as instituições democráticas. 
(LIPOVETSKY, 2007, p.61)

 
O autor compara nosso contexto com antigos complexos sociais, identifican-

do diferenças entre o que os homens almejavam e o que almejam hoje: antiga-
mente, as ambições eram limitadas pela situação social, enquanto que hoje, nem 
mesmo é possível distinguir a razoabilidade dos desejos, entre os utópicos e os 
realistas. Esta colocação do autor traz como consequência um grau muito maior 
de exposição à frustração e ao descontentamento. Um projeto de felicidade tão 
pretensioso traz o risco de um número muito maior de sonhos contrariados. A 
falsa percepção de que todo desejo pode ser realizado traz uma intolerância 
aguda para os aborrecimentos do cotidiano e para as contrariedades.

Além disso, há a crença de que os fracassos são de exclusiva responsabilidade 
de cada um, causando uma dor moral insuportável.

Esta dor é trazida aos consultórios. Muito mais do que se queixar da vida, dos 
outros, do trabalho, os pacientes hoje se acusam de não serem mais eficientes 
em promover condições favoráveis a si mesmos, estão sempre descontentes, 
condoídos por tudo aquilo que não conseguem conquistar.

A vida íntima é a mais afetada neste contexto. Com a dinâmica da individu-
alização, os relacionamentos amorosos assumem a promessa de realizar a aspi-
ração narcisista de protagonizar uma narrativa única e especial. A infidelidade e 
o ciúme são filhos bastardos desta infelicidade anunciada.

O trabalho do terapeuta, nestas condições, é de “poda” nas exigências desca-
bidas sobre si mesmo e sobre os outros. Hoje, o terapeuta não insiste tanto em 
restaurar uma autoestima avariada, pois esta já foi superestimulada pelos pais e 
escola; antes, propõe o desenvolvimento da capacidade de conviver com aquilo 
que desagrada/contraria o grandioso projeto de si mesmo. Ou seja, busca-se des-
colar autoestima de autoimagem. A psicoterapia passa a ser um amargo remédio 
para “egos esperneantes”.

Enquanto tanto esforço é feito para atender tão pesadas exigências, a feli-
cidade insiste em desafiar as tentativas de captura por fórmulas; continua a se 
apresentar como entidade ingovernável e imprevisível; por conta disso, uma 
dose inevitável de melancolia está sempre presente (muitas vezes confundida 
com depressão), trazendo uma demanda terapêutica para entender porque, 
apesar de tantos esforços, a felicidade não fica para uma longa temporada...

Há uma grande dificuldade de manifestar sentimentos de desapontamento 
ou decepção, já que qualquer insucesso é visto como fracasso pessoal. A confis-
são de que a vida não vai tão bem como se mostra só é feita nos consultórios. As 
horas de terapia antes usadas para elaborar traumas deixados pelo autoritarismo 
ou ausência parentais, são agora preenchidas pela necessidade de criar sistemas 
de regulação ao comportamento que façam sentido numa época pós-disciplina. 
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Instituir valores que respondam à questão “em nome do que vou sacrificar o prazer 
imediato às demandas do ego?” é hoje o que ocupa boa parte da hora terapêutica.

Não se trata tanto de uma decadência moral, mas sim de uma multiplicação 
de éticas, fenômeno próprio de uma sociedade secularizada, democrática e indi-
vidualista. Os movimentos coletivos são limitados a grupos de interesse comum 
e não têm como meta mudanças na sociedade inteira.

Hillman e Ventura (1995) já denunciavam a necessidade de se rever o espaço 
terapêutico para que abarcasse as mudanças que aconteceram nos cem anos 
após a instituição do trabalho psicoterapêutico. Afirmam os autores que a tarefa 
da terapia é entender que as coisas fora do consultório são disfuncionais, ajudar 
o paciente a perceber a disfunção no mundo e na sociedade.

A terapia, segundo eles, desperta a consciência de que não é o sujeito que 
está em falta, nem é a causa da própria infelicidade, mas que há algo profunda-
mente errado na sociedade. Tal consciência provoca um movimento de sair de si, 
de olhar mais amplamente a articulação entre desejo e imposição social. Permite 
perceber que o desejo é plástico e não está aderido aos objetos apresentados 
pela sociedade consumista. Mais além, que esses objetos não suprem o vazio e a 
insatisfação: “não se fica satisfeito daquilo que não se quer”, e que não se trata 
de aumentar a dose de consumo.

A consciência desejável que a terapia pode trazer é que o sofrimento expe-
rimentado é o quinhão pelo qual o paciente deve se responsabilizar, mas que 
representa apenas parte da doença do mundo anunciando seu desespero através 
do sofrimento individual.

Ainda buscando apoio em Hillman e Ventura, pode-se compreender que o 
papel do indivíduo de refletir é urgentemente necessário.  Ainda que o sofrimen-
to humano vá muito além das queixas individuais, cabe a cada um garantir que 
toda construção humana de valor seja mantida e passada às próximas gerações. 
Nas palavras dos autores:
 

Nossa tarefa, de cada um de nós, é abraçar aquilo da herança humana que 
amamos e alimentá-lo, cuidar dele e passá-lo adiante, porque as trevas não 
durarão para sempre; quando terminarem, as pessoas vão precisar desses 
fragmentos que passamos adiante. Não poderão construir um mundo novo 
se não transferirmos a elas o que for possível, ideias, arte, conhecimento, 
habilidades, ou apenas o simples e frágil amor, o modo como tratamos as 
pessoas, como as ajudamos: isto é algo para se passar adiante. (HILLMAN e 
VENTURA, 1995, p.219)

 
Esta é uma visão que não separa o indivíduo do coletivo. Entendendo que a 

psique individual é parte da coletiva, ela participa do mesmo drama e o mani-
festa na sua subjetividade.  

Boechat (2005) aponta dois tópicos importantíssimos para se refletir sobre o 
futuro da psicoterapia: a aceleração do tempo e a ética.

A aceleração do tempo, segundo a autora, traz como consequência, para a 
psicoterapia, a urgência no atendimento das demandas, reduzindo o necessário 
tempo de reflexão.

A expectativa dos que procuram a psicoterapia, diz ela, é de adaptação ao que é 
esperado pela sociedade, o oposto do que propõe o processo de individuação “capaz 
de disponibilizar ao máximo sua verdadeira essência” (BOECHAT, 2005, p.127).

Outro tipo de demanda comum nos nossos dias apontada por Boechat (2005) 
é típica dos narcisistas: buscar através da terapia obter maior eficiência na mani-
pulação das coisas e dos outros, obtendo maior poder e controle.

Roberto também detecta a necessidade de se rever as bases da psicoterapia 
em função das mudanças ocorridas na contemporaneidade. Uma concepção de 
psique, não como realidade intrapsíquica, mas articulada com “um grande sis-
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tema objetivo, que Jung chamou de Self, ou psique objetiva” (ROBERTO, 2005, 
p.72) permite considerar que as questões emergentes no consultório estão 
conectadas numa unidade múltipla e interativa, diz ele.

Esta visão, a nosso ver, na qual indivíduo e coletividade não se separam, 
exige a consideração concomitante de ambas as dimensões no processo psi-
coterapêutico. Entender cada situação subjetiva relatada pelo paciente como 
manifestação particular de um fenômeno coletivo implica numa abordagem que 
não reduza uma dimensão à outra.

Ao tratar a dor do indivíduo, estamos, ao mesmo tempo, identificando os 
aspectos disfuncionais do contexto socioeconômico vigente. No entanto, a dor 
é vivenciada de maneira absolutamente particular pelo paciente e não cederá 
apenas com a consciência da enfermidade do sistema social. A tarefa da psicote-
rapia é dar condições para uma saída criativa e absolutamente única da situação 
dolorosa. Para tanto, é fundamental a conscientização das forças objetivas inter-
nas e externas que atingem o ego, enfraquecendo-o e roubando a autonomia e 
a liberdade de escolha.

Como modelo privilegiado de prática psicológica, a psicoterapia deve ser 
oferecida na formação do psicólogo de maneira consistente, com sólido apoio 
teórico e prático. Essa formação deve incluir o contato e a reflexão com as novas 
demandas da condição contemporânea, aliada a uma discussão crítica das for-
mas de se conduzir a relação terapêutica. Há que se respeitar as necessidades de 
flexibilização dos aspectos formais, sem perder o cuidado ético.

Compreender que os aspectos formais do espaço terapêutico possam se 
adaptar às novas demandas, requer um conhecimento sólido e seguro dos fun-
damentos em que a prática da psicoterapia se apoia. Recorrer aos fundamentos 
significa buscar as fontes arquetípicas da terapia, da cura e do curador. É o que 
faremos no próximo tópico.

Curador FErIdo:
o FuNdaMENTo arquETíPICo dE uM aNTIGo oFíCIo aINda sEM MaNuaL

o ofício da Psicoterapia                         
Se a tarefa do psicoterapeuta varia de acordo com o contexto coletivo, que 

influencia as queixas que lhe são trazidas ao consultório, as competências neces-
sárias para o exercício do ofício não mudaram com o passar do tempo.

Para Jung (1981), a psicoterapia é um processo dialético no qual paciente e 
psicoterapeuta estão envolvidos consciente e inconscientemente e onde ambos 
se transformam. Por isso ele achava que cabia ao psicoterapeuta estar o mais 
consciente possível do fato de que nesta relação ele pode ser profundamente 
afetado pelo paciente.

A disponibilidade para se colocar nesta relação é uma das competências 
indispensáveis ao psicoterapeuta. Jacoby (1995) afirma que o dom decisivo do 
psicoterapeuta é se relacionar com o paciente, considerando sua alteridade. Ele 
denomina “transferência concordante” a atitude de se colocar de forma espon-
tânea na relação e se deixar levar de acordo com as necessidades do paciente, 
dentro da estrutura da relação terapêutica. Consiste em se deixar carregar pelo 
paciente, para onde ele possa precisar.

Já que as necessidades do paciente em grande parte são inconscientes, a 
transferência concordante tem uma íntima relação com o conceito de partici-
pation mystique, que, segundo Jung (1981), é a área de inconsciência comum 
entre psicoterapeuta e paciente – onde estes se relacionam inconscientemente, 
e é justamente aí que ocorre primariamente o processo de transformação.

Ao mesmo tempo, o psicoterapeuta precisa estar atento ao movimento 
da relação terapêutica e ser capaz de relacionar as experiências interiores do 



paciente com a respectiva fase de desenvolvimento e com o contexto global 
da psicologia. Para tanto, é necessário que o psicoterapeuta esteja consciente e 
tenha diferenciado suas próprias experiências interiores – pois assim ele poderá 
discernir as questões do paciente de suas próprias projeções inconscientes.

Esta é outra característica indispensável ao psicoterapeuta – o autoconhe-
cimento. É preciso ter percorrido o caminho pelo qual se quer acompanhar o 
paciente – ter consciência das próprias dores para favorecer sua transformação. 
É disto que trata o mito de Quíron – o curador ferido.

Segundo o mito, Quíron era um centauro filho de Fílira e Cronos, que se unira 
a ela sob a forma de cavalo, o que explica sua dupla natureza. Vivia numa gruta 
e foi um grande instrutor de heróis, ensinando-lhes sobretudo a medicina. Seu 
talento se devia ao fato de ter sido ferido de forma incurável por uma flecha 
envenenada disparada por Héracles. Por ser imortal, Quíron estava fadado a viver 
eternamente ferido, mas Prometeu cedeu-lhe sua mortalidade e lhe permitiu 
descansar. (BRANDÃO, 2000).

O mito de Quíron mostra que a consciência da própria dor, mesmo que esta 
seja incurável, possibilita instruir os outros sobre como lidarem com as suas 
feridas. É importante mencionar que a figura de Quíron está relacionada à 
prática da medicina e da cura da alma, pois esta possibilitaria a cura do corpo. 
(GROESBECK,1983)

 
as origens da Psicoterapia

A psicoterapia se fundamenta nas mais antigas tradições de tratamento da 
alma e do espírito. O modelo proposto por Jung, em particular, resgata concep-
ções de saúde e doença da antiguidade. Embora as técnicas e procedimentos 
variem com as diferentes épocas e lugares, sua condição onipresente indica que 
se trata de atividade humana de caráter arquetípico.

Na antiguidade grega, a noção de doença e cura se inseria numa “cosmovisão 
que ultrapassava os limites do corpóreo, abrangendo o ser humano como um todo” 
(PENNA, 2005, p.146). A doença era tratada através de conhecimentos mágicos, 
médicos e religiosos e não se distinguiam doenças do corpo ou da alma. Os orá-
culos e rituais religiosos constituem a origem da psicoterapia contemporânea.

O centro da cura dos padecimentos da alma na Grécia Antiga era Epidauro e 
a divindade ali cultuada era Asclépio. Esta é mais uma das imagens arquetípicas 
do arquétipo do curador. O termo therapeutes tem por significado “aqueles que 
assistiam ao culto de Asclépio”. (PENNA, 2005, p.146)

A cura se dava através do resgate da ligação com os deuses e a doença ou 
distúrbio era sinal da desarmonia causada pela ruptura com os seres divinos. O 
lema de Asclépio era: “ purifica tua mente e teu corpo estará curado” (PENNA, 
2005, p.146)

Com Hipócrates, a medicina passa a se ocupar do corpo e as religiões, da alma. 
Na Europa medieval, as causas orgânicas das doenças já estão estabelecidas, mas 
muitos males são atribuídos a possessões do demônio necessitando de exorcismo.

Cada vez mais a ideia de cisão entre corpo e espírito foi dominando o pensa-
mento no mundo ocidental, reflexo da cisão mais ampla entre ciência e religião. 
No final do século XIX começa um movimento diferente com a constatação de 
que certos males físicos poderiam ter causas psíquicas.

Neste contexto, a psicoterapia tem seu início: “a psicoterapia está diretamen-
te associada ao tratamento dos sofrimentos causados por conflitos psíquicos e 
seus objetivos visam aliviar este sofrimento” (PENNA, 2005, p.150).

Destacando a Psicologia de Jung deste contexto, pode-se perceber que ela 
resgata a visão de adoecimento vigente na antiguidade grega, tal como se 
procedia em Epidauro. Corpo e alma integrados num todo único, assim como 
consciente e inconsciente. No pensamento junguiano, a ciência, a religião e a 
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mitologia não são vistos como excludentes, mas como formas complementares 
de compreensão do mundo.

A noção de cura trazida por esta abordagem é a de que só a transformação 
da personalidade total pode trazer alívio ao sofrimento do paciente. Esta trans-
formação é uma delicada operação realizada pela dupla terapeuta/paciente 
através do aumento gradativo de consciência. A este processo, Jung deu o nome 
de individuação: “A individuação é o tornar-se um consigo mesmo, e ao mesmo 
tempo com a humanidade toda, em que nos incluímos” (JUNG,1981, p.103).

A meta da individuação é a construção de uma individualidade integral, rea-
lizando a integração do eu com as demandas arquetípicas e com as exigências 
da coletividade. Esta construção se dá através do respeito à individualidade do 
outro nas relações de troca, no convívio com as diferenças.

A relação terapêutica deve se constituir em modelo exemplar de relação 
humana pautada pela integridade, respeito e confiança, apoiada na valorização 
do autoconhecimento e da ética dele resultante.

   
aspectos arquetípicos da relação analítica

Retomando o mito do curador ferido, nas palavras de Penna:
 

O princípio que subjaz à mensagem de Quíron é o conhecimento vivencial 
de uma ferida constantemente presente naquele que cura. A capacidade de 
curar é proporcional à capacidade de sofrer e conviver com a própria ferida, 
a capacidade de suportar o sofrimento dá origem á habilidade para curar. 
(PENNA, 2005, p. 160).

 
No encontro analítico, as polaridades ferido/curador estão presentes confi-

gurando-se, num primeiro momento, o ferido no paciente e o curador no tera-
peuta. Esta condição corresponde à necessidade de ajuda por parte do paciente 
e a disposição em ajudar do terapeuta.

A presença do curador externo (terapeuta) favorece a projeção do curador 
interno do paciente. Primeiramente, este aspecto deve ser acolhido, mas o 
caminho de transformação é o de constelar o curador interno, como potência 
de cura do paciente.

Na relação analítica, cabe ao terapeuta manter-se conectado com sua feri-
da interna, para não sucumbir à tentação de se identificar com a projeção do 
paciente e assumir o papel exclusivo de curador.

O terapeuta não é, nem precisa ser, isento de feridas, aspectos sombrios, com-
plexos constelados, etc. O que ele necessariamente tem que ter é consciência 
destes fatores na sua psique e compromisso ético de trabalhar arduamente sobre 
suas questões pessoais. Deve estar ao menos uma sessão à frente de seu paciente, 
pois se não estiver constantemente em trabalho pessoal, inclusive com ajuda de 
outro profissional quando necessário, sua atuação será como a de um charlatão.

Ao permanecer tão íntimo com suas feridas, o terapeuta permite que se ins-
tale um vínculo terapêutico autêntico e fértil, onde a potência curadora possa 
se constelar e orientar o processo analítico. Sonhos, sincronicidades, intuições, 
empatia emergem nas sessões indicando e sinalizando o caminho da individuação.

Este convívio generoso e gentil com as feridas serve de modelo ao paciente 
para que ele perceba que sua dor é parte integrante de seu ser e possa dar-lhe 
um sentido através do qual ele se reconcilie com ela. Um ego mais forte, amplia-
do pelo autoconhecimento, consegue redimensionar a dor e adotar uma posição 
ativa frente às feridas: mudar o que pode ser mudado e aceitar o que não pode.

Ainda acompanhando as palavras de Penna:
 

O percurso de uma análise é necessariamente árduo e sofrido, pois estamos 
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a todo o tempo lidando com as feridas, suas cicatrizes, as possibilidades de 
recuperação (cura) e os limites do ego tanto em relação ao inconsciente 
quanto em relação ao mundo. (PENNA, 2005, p.171).

 
 
CoMo ForMar PsICoTEraPEuTas? 

Diferentemente de outras profissões dentro da área da saúde, ser psicoterapeu-
ta não vem com manual contendo instruções do que deve ser feito. Ao contrário 
de um fisioterapeuta, por exemplo, que no caso de um joelho quebrado, segue 
um protocolo de reabilitação, com os exercícios que deve aplicar no paciente, o 
jovem terapeuta não dispõe de um protocolo geral de conduta. Sua subjetivida-
de está implícita dentro do processo, ter consciência disso é condição necessária. 
Conhecimento técnico e teórico é o mínimo. O jovem psicoterapeuta precisa de 
mais: para adentrar no mistério da cura é necessário experimentar de modo per-
manente a própria ferida. Não há manual pronto que revele e oriente para isso.

Jung era enfático nesse ponto: uma boa técnica nas mãos de um mau terapeuta 
não funcionará; uma técnica errada nas mãos de um bom terapeuta será eficaz.

Von-Franz, lista algumas condições que considera importantes ao psicotera-
peuta iniciante: 1) ter um sólido e abrangente conhecimento da sintomatologia 
das doenças psicossomáticas; 2) ter conhecimento de mitologia, de símbolos de 
várias culturas; não deve ter pressa em interpretar símbolos, mas saber buscar 
conhecimento para isso; 3) saber que associação só funciona para o inconsciente 
pessoal; 4) ter capacidade de empatia e compaixão; 5) ser treinado nas quatro 
funções da consciência e conhecer suas fraquezas ; 6) saber buscar ajuda quan-
do suspeitar que algo não está andando bem na análise de qualquer paciente; 
7) se identificar com a vocação de terapeuta, variante arquetípica do curador 
(sacerdote, curandeiro), entendendo vocação como o equivalente ao chamado 
dos deuses. (VON-FRANZ, 1999, p. 295).

Contudo, vale ressaltar que Jung (1975) recomendava aos terapeutas apren-
der as teorias da melhor maneira possível, mas que as pusessem de lado quando 
tocassem o milagre da alma viva. Ou seja, quando o terapeuta tem um paciente 
à nossa frente é a sua personalidade total que é solicitada. O que ele é, e não o 
que sabe, é o determinante no relacionamento terapêutico. O foco principal está 
na pessoa do terapeuta, no quanto ele caminhou em seu processo de individua-
ção, por conta disso, um manual pronto é impossível de existir.

Von-Franz (1999) explica essa questão como um problema difícil que se 
apresenta aos possíveis iniciantes que são possuídos pelo arquétipo da cura. 
Segundo a autora, a imagem arquetípica do curador está relacionada com a do 
puer aeternus. Nos casos em que está presente a inflação egóica, a autora reco-
menda, que além de estudo longo e profundo e da terapia pessoal que esclareça 
a dinâmica, tais iniciados devem compreender que o psicoterapeuta é apenas 
aquele que ajuda e apoia o processo, e não seu autor: é importante perceber a 
“mão de Deus” que governa o destino humano, em vez de querer fazer alguma 
coisa ele mesmo.

Quando a conscientização do terapeuta não ocorre, e ele se sente tentado a 
assumir o papel de pai/sábio diante da dependência infantil e ingênua de seus 
pacientes, constela-se a sombra do curador, que significa complexo de poder e 
que é simbolizada pela figura do curandeiro demoníaco.

Ao ser contaminado pelo pedido de ajuda do paciente, o terapeuta sai de 
seu papel, que é o de promover a transformação a partir da relação consciência/
inconsciente do paciente e passa a assumir uma série de posturas baseado na 
necessidade inconsciente de curar. Ele pode, por exemplo, se tornar excessiva-
mente zeloso e sugerir diversas coisas que ele acredita que possam favorecer o 
bem-estar do paciente. Isso faz com que este se torne dependente e pode levá-
lo a tomar atitudes buscando a aprovação do terapeuta; ou então pode fazê-lo 
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se sentir frustrado por não conseguir seguir as sugestões do terapeuta, que por 
sua vez, talvez sinta que não é capaz de ajudar o paciente e fique desesperado.

Para Von-Franz (1999) o importante para o terapeuta não é se tornar um 
grande curador, mas saber de seus limites. Há pacientes que podem estar além 
do terapeuta em crescimento pessoal – isto é mais crucial quando acontece 
numa área em que o terapeuta está envolvido e constelado. Segundo a autora, 
estando consciente de seus limites, o terapeuta pode ajudar no que é capaz, 
deixando o resto por conta do paciente e não trazer o paciente para o seu nível. 
Deve admitir suas dificuldades e, invertendo as posições, pedir a compreensão do 
paciente. Neste ponto, o processo deixa de ser tratamento e passa a ser relacio-
namento mútuo de ajuda. Evidentemente, sem custo para o paciente.

Von-Franz (1999) enfatiza que não basta sentir uma única vez o chamado da 
vocação; o direito de praticar esta profissão precisa ser repetidamente conquis-
tado dentro de cada terapeuta.

Parisi (2007) relaciona algumas condições necessárias para propiciar a cons-
telação curador/paciente no relacionamento terapêutico de forma adequada. 
São elas: manutenção do ritual analítico, que segundo a autora, significa garan-
tir um espaço adequado, horário e duração da sessão predefinidos, frequência, 
pagamento, entre outros; assim como o empenho do psicoterapeuta no que se 
refere à sua formação e principalmente à sua personalidade.

Consciente de suas feridas, o psicoterapeuta pode se colocar na relação 
terapêutica sem reservas e espelhar da forma mais clara possível os conteúdos 
do paciente.

O papel central da contratransferência é legitimado inclusive pela psicanálise 
contemporânea. Enquanto Freud via na contratransferência o risco de perder 
a neutralidade, condição necessária para a correta interpretação dos conflitos 
inconscientes do paciente (JACOBY, 1984), outros autores reconhecem sua 
importância e discutem como esta mudança transforma a teoria psicanalítica 
(ZASLAVSKY & SANTOS, 2005).

Segundo estes, a valorização da contratransferência faz com que se deixe 
de focar apenas os fenômenos que se referem ao paciente e se passe a focar 
a interação entre dois indivíduos, tornando-se uma psicologia do vínculo 
(ZASLAVSKY & SANTOS, 2005). Eles ainda mencionam autores norte-americanos 
e europeus, que utilizam nomenclaturas variadas para falar da ideia em comum 
de um espaço subjetivo construído pela dupla paciente/psicoterapeuta, o que dá 
características próprias a cada processo analítico. A intersubjetividade emerge 
da dupla pela formação de um terceiro analítico (ZASLAVSKY & SANTOS, 2005).          

Tudo o que foi discutido deixa clara a impossibilidade da existência de um 
manual, no sentido de uma padronização na formação do psicoterapeuta. É 
necessária uma formação teórica consistente, que lhe possibilite o conhecimen-
to das principais teorias da Psicologia Profunda, pois isso lhe permitirá situar o 
processo terapêutico vivido com cada paciente no contexto geral da Psicologia. 
A base teórica também tem o papel de nortear alguns aspectos da prática 
do psicoterapeuta e as universidades são capazes de prover esta necessidade. 
Porém, os aspectos psíquicos discutidos anteriormente não cabem aí.

Esta é justamente a parte misteriosa da questão. Acreditamos que grande 
parte disso tem a ver com a alma. É preciso existir um espaço e um chamado 
para o próprio mundo interno, que coloque o aspirante a terapeuta na trilha do 
autoconhecimento, até que o processo de transformação o leve a perceber o 
desejo de assumir a tarefa de acompanhar outros por este caminho. A universi-
dade pode contribuir para despertar este desejo e dar a ele a forma de um ofício, 
mas mais do que isso não lhe cabe.
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CoNsIdEraçõEs FINaIs
As reflexões sobre o caráter arquetípico do oficio de terapeuta e a retomada 

daquilo que os mestres apontam como requisitos indispensáveis para candidatos 
a psicoterapeutas tiveram por objetivo identificar as bases e fundamentos da 
prática da psicologia clínica.

Demonstrar a origem e o desenvolvimento da psicoterapia ao longo da his-
tória permite discriminar o que caracteriza sua essência e especificidade, sem 
as quais ela se deturpa, daquilo que precisa ser “flexibilizado” para atender as 
demandas do momento presente.

Assumindo a postura da Psicologia Analítica de não separação entre corpo e 
psique e entre individual e social, propomos algumas considerações:

1. O espaço analítico deve prever certas condições constantes, como horário 
e local das sessões, mas o principal é a manutenção da dupla terapeuta/paciente. 
Esta permanência garante a instalação do vínculo terapêutico onde o arquétipo 
do curador poderá se constelar. A frequência semanal dos encontros é desejável, 
mas pode ser modificada para adaptações necessárias.

2. O terapeuta deve ser consciente das condições do seu tempo. Isto signifi-
ca ter informações do tipo de organização do trabalho vigente, das produções 
culturais formadoras de opinião, das exigências sociais sobre os indivíduos, dos 
sinais de reconhecimento e prestígio e assim por diante. Deve ter um posiciona-
mento crítico sobre todos esses fatores de modo a não tomá-los como absolutos, 
mas contextualizá-los.

Esta talvez seja uma das mais importantes contribuições que cabe ao tera-
peuta: traduzir o espírito do seu tempo para os pacientes, de modo a evidenciar 
que o sofrimento decorrente da não conformidade com os ideais colocados 
socialmente não é indicativo de fracasso pessoal.

Não é uma tarefa fácil, pois tanto o terapeuta quanto o paciente sofrem 
as mesmas pressões e estão submetidos aos mesmos valores. Suas feridas são 
similares.

3. A falência das grandes narrativas, apresentada no início deste trabalho, se 
manifesta no encontro analítico como demanda por sentido das perturbações e 
frustrações que se apresentam na vida dos pacientes. Eles chegam ansiosos ao 
consultório tentando entender as causas de seus sofrimentos, pois cumpriram 
todas as exigências para uma vida feliz, mas as coisas insistem em não resulta-
rem como o esperado. Por vezes, a ansiedade decorre de intensos sentimentos 
perturbadores, apesar de “tudo estar bem com suas vidas”.

A busca pela psicoterapia nestes casos vem marcada pela expectativa de 
entender onde estão falhando e como podem superar este “defeito” na esperan-
ça de que, assim, obterão o êxito negado.

Ao mostrar ao paciente que a psicoterapia não tem condições, nem é seu 
objetivo, de atender esta demanda, o terapeuta corre o risco de ver seu trabalho 
questionado e desvalorizado.

4. A psicologia de Jung oferece recursos para uma proposta terapêutica que 
responda a este vazio de sentido e referências: sem o amparo de uma narrativa 
aceita coletivamente, seja religiosa, política ou ideológica, o sentido só poderá 
ser constituído de forma criativa e particular. Aqui reside um perigo comum ao 
terapeuta e ao paciente: a inflação egóica. Na ausência de um princípio regula-
dor coletivo é grande a tentação de se achar que o ego, com suas demandas e 
carências, é a medida das coisas.

Relativizar a importância do ego, colocando-o, não como valor central, mas 
submetido a forças imponderáveis, é tarefa terapêutica delicada em tempos 
marcados pela ilusão de controle total sobre a própria vida.

Mesmo o terapeuta corre o risco de se esquecer disto e achar que seu critério 
pessoal basta para criar as regras de seu trabalho. Ainda que advertido na facul-
dade, por exemplo, de que não deve atender membros de uma mesma família, 

74 – Hermes18

ele pode achar que “sabe separar as coisas”. Ignora assim um conceito básico de 
trabalho que é o papel do inconsciente.

5. A proposta da psicologia analítica é a de que o processo terapêutico con-
duza à individuação, entendida como unificação de si mesmo, em consonância 
com o meio no qual está inserido. A transformação só acontece se todas as par-
tes forem consideradas: as demandas, inclinações, limites e chamados internos, 
o respeito às limitações colocadas pelos outros e uma consideração crítica das 
exigências sociais. Esta é uma operação que se dará tanto no paciente quanto 
no terapeuta.

6. Neste trabalho perigoso e incerto em seus resultados, a dupla paciente/
terapeuta deve saber que o verdadeiro condutor do processo é o fator transcen-
dente, o “terceiro” gerado nesse encontro particular e único.

“Invocado ou não, Deus está presente”, dizia a inscrição sobre a porta de 
entrada do consultório de Jung.
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