




Hermes – número 16 – primavera de 2011

ISSN 1677–8979

Publicação do
Curso de Cinesiologia do Instituto Sedes Sapientiae

Rua Ministro Godoi, 1484, Perdizes
São Paulo, SP – 05015–900
Fone (0_11) 3866 2730
e–mail: sedes@sedes.org.br
www.sedes.org.br

Patrono
Dr. Pethö Sándor (1916, Hungria – 1992, Brasil)

Editora
Leda Maria Perillo Seixas <ledapseixas@uol.com.br>

Conselho Editorial
Leda Maria Perillo Seixas
Ana Maria Galrão Rios <anamariagrios@uol.com.br>
Fernando Nobre Cortese <fcortese@sti.com.br>
Janos Andreas Geocze <janosgeocze@terra.com.br>
João Bezinelli <joãobezinelli@uol.com.br>
Marilena Dreyfuss Armando <maridrey@terra.com.br>
Paulo Toledo Machado Filho <ptmachado@uol.com.br>
Rosa Farah <rosafarah@pucsp.br>

Revisão
Ana Maria Galrão Rios
Marilena Dreyfuss Armando

Projeto Gráfico, Diagramação e Finalização
Felippe Romanelli <pipo.roma@uol.com.br>

Tipologia
Rotis Semi Sans, Garamond

Papel
Capa: papel couché fosco 250 grs
Miolo: papel off–set branco 75g 
Formato fechado: 20x28 cm
 
Impressão e Acabamento
ADEX Soluções Gráficas. Fone (11) 2858–8080

Tiragem
200 exemplares

Jornalista Responsável
Silvia Marangoni Belintani (Mtb 30.565 e CRP 06/92760)
<smbell@uol.com.br>

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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Mantendo nossa proposta de diversidade e abrangência, apresentamos este ano 

artigos bastante variados: filosofia, física, análise de filme, mitologia brasileira, 

amplificação dos símbolos da espada chinesa, e inauguramos uma nova seção: a 

de jovens articulistas. Com o objetivo de incentivar a produção de artigos entre 

profissionais que iniciam suas carreiras, apresentamos a resenha sobre a Lenda 

do Pégaso, uma interpretação do simbolismo da música com o mesmo título.

Gostaríamos também de fazer uma homenagem a duas pessoas queridas que 

nos deixaram este ano: a Beth, do Sedes, e a Lucy Pena. Para elas, dedicamos 

com carinho este número da Hermes e as palavras de Drummond que expressam, 

com a beleza que só os poetas sabem mostrar, o mais profundo da nossa alma.

Por muito tempo achei que a ausência é falta.

E lastimava, ignorante, a falta.

Hoje não a lastimo.

Não há falta na ausência.

A ausência é um estar em mim.

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços,

que rio e danço e invento exclamações alegres,

porque a ausência, essa ausência assimilada,

ninguém a rouba mais de mim.

(Carlos Drummond de Andrade)

Para os sempre presentes.

Leda Maria Perillo Seixas
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A Espada
Tai Chi

➜Arte da Espada 
➜Simbolismo da Espada 

➜Diferenciação
Maria Cristina Minicuci <cristinaminicuci@uol.com.br> 
Maria Elizabeth Fontes <betty.fontes@uol.com.br>
■ Especialistas em Cinesiologia Psicológica
■ Professoras de Tai Chi Chuan
■ Discípulas de Pethö Sandor

Este artigo traz um histórico da arte da espada tai chi e da ati-
tude requerida para sua prática, atitude esta que se assemelha à 
necessária no uso do trabalho corporal na psicoterapia. Apresenta 
o simbolismo da espada como ligada ao poder, à diferenciação, 
ao desenvolvimento da consciência e à luta interna por transfor-
mação e iluminação.1 

Foto: c Caliopedreams
<http://www.flickr.com/photos/caliope/2256840420
sizes/z/in/photostream/> Acesso em 05.nov.2011.
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A arte do manejo da espada é muito antiga na China, tendo alcançado sua 
plenitude na dinastia Chou – 1122 a 249 a.C. Nesta época, encontraram–se 
homens e mulheres que se sobressaíram e ficaram famosos no manejo dessa arma.

Para o ensino da arte da espada surgiram várias escolas, cada qual com 
características específicas. Hoje, na China, existem cinco escolas oficiais de Tai 
Chi Chuan.

No declínio da dinastia Song – 960 a 279 d.C. – e na ascensão da dinastia 
Yuan – 1279 a 1368 d.C. – o “Homem Verdadeiro” Chang San Fan elaborou o Tai 
Chi Chuan e a Espada Tai Chi a partir de treze movimentos básicos. A espada Tai 
Chi possui as mesmas características básicas do Tai Chi Chuan. 

A espada é uma extensão do braço. O domínio da espada não se consegue 
só com a mão, mas com todo o corpo. A intenção guia a energia e esta guia 
o corpo. Ao se chegar a um estado elevado, ocorre a união da espada com o 
ser: a espada adquire vida e passa a fazer parte do corpo e, por fim, não são os 
movimentos da espada que acompanham os movimentos do corpo e sim o corpo 
que acompanha a espada.

O punho, na espada, deve ser firme e flexível. Como veremos, o desenvolvi-
mento interno no trabalho com a espada envolve a firmeza interior junto com a 
fluidez e o desapego. Do mesmo modo, a espada não pode ficar presa e agarrada 
à mão, pois se torna uma espada morta. Só a mão esvaziada torna a espada viva, 
permitindo que a energia flua do coração à lâmina. É a chamada naturalidade do 
coração: a reação deve corresponder, espontaneamente, à eventual situação, assim 
como o espelho reflete a imagem. Não deve haver apego à situação, nem fixação. 
Quando o fluido é cheio de vida, a reação é fácil e rápida: quando o fluido é tur-
vado por pensamentos e sentimentos indesejáveis, a reação é lenta e vacilante.

No desenvolvimento da arte da espada, se diz que a capacidade de reação é 
comprovada na luta: quando o eu se liberta do pensamento, a forma não oferece 
nenhum ponto passível de ataque. Chama–se a isso “não possuir um Eu nem um 
oponente”. Quando existe um Eu também existe um oponente. Quando a energia 
flui a partir do coração, a reação é livre e desimpedida.

Aqui vemos que a atitude requerida no desenvolvimento da espada é a 
mesma necessária no trabalho corporal, dentro do método desenvolvido por 
Pethö Sandor: não se fixar a pensamentos ou sentimentos, deixar a reação fluir 
sem impedimentos. 

A espada é essencialmente um símbolo duplo: representa o poder em seu 
duplo aspecto, destruidor e construtor. Está ligada ao fogo, à luz e ao raio: a 
espada chamejante, cuja lâmina brilha, é símbolo do combate para a conquista 
do conhecimento e liberação dos desejos; ela corta a obscuridade da ignorân-
cia e leva à iluminação – é por isso que o relâmpago ou o fogo da espada não 
podem ser suportados senão por indivíduos qualificados, sob pena de cegueira ou 
queimadura. Inversamente, ela está também em relação com a água. Na China, 
as espadas se precipitam por si mesmas na água, onde elas se transformam em 
dragões brilhantes, e as espadas plantadas dão nascimento às fontes. Lembremos 
da espada Excalibur, que é erguida das águas por um braço misterioso.

A espada é também aquela que mata e dá vida. A morte pela espada é um 
tema frequente na Alquimia. É essa espada que opera a separatio elementorum, 
mediante a qual o estado caótico inicial é restabelecido, de modo que, então, 
se produz um corpo novo e mais perfeito. Wagner nos dá um bom exemplo 
disso no Anel dos Nibelungos, onde o herói Sigfrid herda de seu pai uma 
espada partida que nenhum ferreiro consegue reconstruir. Somente Sigfrid, o 
herói sem medo, consegue reconstituí–la. Para isso, ele a destrói em milhares 
de pedaços para depois voltar a forjá–la. A espada tem, portanto, uma função 
de dividir e separar, como podemos constatar também, na espada flamejante 
do anjo que separa nossos primeiros pais do paraíso. A espada desmembra 
a “participação mística”2, como se pode observar nas palavras de Cristo, no 

Hermes16 – 9

Evangelho gnóstico: 

Talvez os homens pensem que eu vim para trazer a paz à terra. Eles não 
sabem que eu vim para trazer discórdia à terra: fogo, espada e guerra. Haverá 
cinco numa casa: três contra dois e dois contra três, pai contra filho e filho 
contra pai. E ficarão solitários. (EDINGER: 1985, pág. 207) 

A espada, portanto, separando sujeito de objeto, eu de não eu, rompe com a 
mistura, com a identidade inconsciente e cria espaço para a diferenciação, isto 
é, para a consciência. O grande agente da separatio é o Logos ou o Verbo. Caim 
mata seu irmão, Abel. “É com o seu Verbo que ele o mata. É sempre com a nossa 
potencialidade – Verbo que matamos, seja ela a espada, a faca, ou qualquer das 
armas mais sofisticadas, até a mais pérfida delas: a língua.” (SOUZENELLE: 1984, 
pág. 144) A língua, afiada como uma faca, mata através do mexerico, da calúnia, 
do criticismo exagerado.

Lemos no Evangelho que, no momento da prisão de Cristo, no monte das 
Oliveiras, ‘Simão Pedro, que possuía uma espada, empunhou–a, feriu o servo do 
Supremo Sacrificador e cortou–lhe a orelha direita’. A espada de Pedro prefigura 
o Verbo em que o apóstolo se transformará. No plano psicológico, ela correspon-
de à tagarelice. Pedro ainda não está no entendimento espiritual da situação. Ele 
faz aqui o que todos fazemos: cortando por julgamentos apressados no calor dos 
acontecimentos cujo sentido profundo não vemos, falando no momento oportu-
no e inoportuno, matando pelo Verbo. (SOUZENELLE: 1984, pág. 266)

Mas a espada, representante do Logos, ao mesmo tempo em que mata, 
também ilumina: como agente da separatio ela disseca e separa, o que traz a 
possibilidade de uma maior clareza e diferenciação.

Só o homem que se tornou Verbo, que se identifica com a espada, recupera 
seu verdadeiro eu e religa–se ao divino. Então, na boca, a língua, imagem da 
espada, vai simbolizar a Obra em Vermelho, que é vivida pelo fogo, não mais no 
fogo destruidor, mas no fogo libertador. Coberta de vermelho, a boca tem o seu 
nome do buca latino, cuja etimologia é a mesma das palavras francesas boucle 
(fivela, argola) e bouclier (escudo).

O escudo protege da espada. Era, originalmente, representado pelo círculo 
formado por uma serpente que mordia a própria cauda, formando o Ouroboros. 
Este último simboliza uma totalidade realizada, um ciclo afivelado. “Estando 
constituída a “fivela” ou a “argola”, o Homem, cujos pés encontraram a cabe-
ça, vai apresentar–se diante da Espada, seu Nome, simbolizado pela língua.” 
(SOUZENELLE: 1984, pág. 267)

O dragão das profundezas, que guarda o Nome, é celebrado pela sua terrível 
mandíbula. E todos os guardiões do limiar herdam dele a sua função de monstros 
devoradores. Aquele que descerra as mandíbulas do Leviatã nas profundezas, e 
que abre a goela do monstro, torna–se Verbo. (SOUZENELLE: 1984, pág. 267)

Assim, a guerra travada pela espada não é apenas a “pequena guerra” de 
ordem material, contra um inimigo exterior, mas também a “grande guerra 
santa”, de ordem espiritual e interior, onde devemos vencer o nosso próprio 
inimigo interior, o ego individual e separatista. O homem deve então se trans-
formar na espada e sofrer a transformação da espada em si. Mais do que um 
instrumento de separação, a espada é a própria força que se transforma, como 
podemos ver numa citação de um alquimista do século XVI:

Muito tempo depois da queda de Adão, o “Deus Optimus Maximus” entrou 
no mais íntimo dos seus mistérios, onde, movido pela misericórdia de seu 
amor e pela acusação de sua justiça, resolveu arrancar a espada de sua ira das 
mãos do anjo, pondo em seu lugar um anzol de ouro, de três dentes, depois 
de haver dependurado a espada na árvore; desse modo, a ira de Deus se con-
verteu em amor… Quando a Paz e a Justiça finalmente se abraçaram jorrou 
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do alto, com mais abundância, a água que agora irriga o mundo inteiro.
(JUNG:1979, par. 357)

Aqui poderíamos, talvez, fazer uma relação da espada de Marte, a espada 
do poder, ligada à separatividade, como estando relacionada à era de Áries. No 
desenvolvimento para a era de Peixes, a espada se transforma em anzol, o Deus 
da ira se transforma no Deus da misericórdia, compaixão, justiça e amor aos 
homens, levando à inclusividade. E, finalmente, a meta da integração, proposta 
pela era de Aquário, a água que jorra, seria vivida no desapego do ego e amor 
universal, quando não mais existe “um eu nem um oponente” e o homem se 
transforma na espada.

Representando a transformação espiritual, é interessante lembrar também 
a imagem do “caminhar sobre o fio da espada”. Esse é um tema conhecido por 
várias tradições e se refere quer a experiências do post–mortem, do além, quer às 
da via iniciática: o caminho que conduz à sabedoria já foi comparado ao cami-
nhar sobre o fio de uma lâmina. As cinco Virtudes taoístas, no Tao Te King de 
Lao Tze, o Livro do Caminho e da Virtude, são: sabedoria, compaixão, cerimônia 
por respeito, fé e justiça.

O duplo caráter da espada, no sentido de “matar e dar vida” ou “ferir e curar”, 
poderia ser extensamente desenvolvido através do ciclo de Arthur, na lenda do 
Graal, onde só a compreensão do “segredo da espada” pode levar à cura do rei e 
ao restabelecimento da paz no reino.

No Tratado sobre Magia Branca (Budismo Tibetano), depois de uma breve 
consideração da espada como representando a faculdade discriminadora que 
separa o real do irreal e falso, a renúncia a aquilo que pode manter afastado da 
meta, e o Espírito que derruba os obstáculos que se encontram no caminho, há 
um bonito trecho relacionando à espada e à cura:

Diz–se nos livros ocultistas e também na Doutrina Secreta {de H.P. 
Blavatsky}, que todos os iniciados devem ser curadores; portanto todos os 
iniciados empregam as palmas das mãos no trabalho de cura. Só aqueles 
que esgrimiram a espada se atrevem a deixar a espada e permanecer com as 
mãos vazias, elevadas em bênção, só a mão armada pode ser utilizada sem 
perigo no trabalho de salvação; só aqueles que ‘tomaram o reino dos Céus’ 
pela força e são conhecidos ocultamente como ‘os Seres violentos’ podem 
tomar da provisão celestial e empregá–la no trabalho de cura. Isto deve–se 
ter muito em conta”. (BAILEY: 1964, pág. 414)

É interessante observar aqui que a palavra grega therapeuein, curar, significa-
va originalmente “serviço aos deuses”. Os primeiros terapeutas eram aqueles que 
curavam não apenas os corpos, mas as almas doentes, e essa cura ocorria num 
contexto sagrado. Psicoterapia é, portanto, um serviço à psique (alma, em grego).

Para terminar, gostaria de contar um ritual que havia nos Mistérios do Egito 
e que era chamado “O Afiar da Espada”. A pessoa testada era colocada em com-
pleta escuridão. O grande Hierofante (o sacerdote que presidia os Mistérios) se 
aproximava e revelava–lhe alguns dos mistérios; e a luz iluminava o Hierofante. 
Depois, novamente, tudo imergia na escuridão. Mais tarde, aproximava–se o 
sacerdote chamado Tentador. Da escuridão, a voz do Tentador perguntava: 
“Irmão, o que viste e ouviste?” O testado respondia: “Eu fui honrado com 
a presença do Hierofante.” – “Irmão, estás convencido de que era mesmo o 
Hierofante?” – “Meus olhos viram e meus ouvidos ouviram.” – “Mas a imagem 
pode ser enganadora e a voz pode ser falsa.” Então, o testado ou ficava confuso 
e era abandonado ou enchia–se de firmeza e falava: “Pode–se enganar os olhos 
e os ouvidos, mas nada enganará o coração. Eu vejo com o coração puro e nada 
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impuro tocará o coração, pois afiada é a espada que me foi confiada”. 
Então, novamente se aproxima o grande Hierofante e, mostrando–lhe um 

cálice cheio de bebida vermelha, dizia: “Aceita e bebe o teu cálice, esvazia–o 
para ver o mistério do fundo”. 

No fundo havia uma imagem de um homem deitado de costas, encerrado 
num círculo formado por uma serpente, e uma inscrição: “Tu és tu mesmo, que 
tudo deste e tudo aceitaste”. Assim reza o Ensinamento em todos os tempos, 
mas a escuridão da ignorância provoca o esquecimento do seu significado.” 
(RÖERICH: 1978, pág. 320)

Notas

1. Trabalho apresentado no IV Encontro de Cinesiologia Psicológica, no Instituto Sedes Sapientiae, São 
Paulo, em 1991. 
2. Essa expressão, criada por Lévy–Bruhl, e usada por C. G. Jung, refere–se a uma identidade parcial entre 
sujeito e objeto, sendo que o sujeito não consegue diferenciar–se nitidamente do objeto.
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Nas últimas décadas veio à tona uma questão relativa ao status 
do idoso que remetia aos seguintes questionamentos: – há um 
acréscimo na vida média das pessoas: como este novo extrato 
da população está agindo a partir desta realidade? – Além da 
questão temporal, há outra, de espaço, que vem junto: como 
utilizar este “locus” até então desconhecido? Partindo destas 
indagações, toda uma geração de profissionais da área da saúde, 
de ciências sociais e outras, tem se debruçado sobre o assunto e 
buscado propostas  visando balizar as ações daqueles inseridos 
neste contexto.1

Envelhecimento
ou Longevidade?
Ou ainda, como ser
um “Magnetista
Reentrante”!

➜Longevidade
➜Envelhecimento
➜Aposentadoria

➜Metanóia
➜Consciência

Marcos Manhanelli <marcosmanhanelli@yahoo.com.br>
■ Jornalista
■ Engenheiro Mecânico
■ Psicólogo com especialização em Gerontologia - PUC/SP

Foto: c Ashley Campbell.
<http://www.flickr.com/photos/ashleycampbell
photography/5331998702/> Acesso em 05.nov.2011.
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APRESENTAÇÃO
Quando a longevidade começou a se fazer mais presente, provavelmente de 

duas décadas para cá, instalou–se como que uma estupefação frente ao ainda 
não vivido: os “velhinhos” passaram a se sentir mais “dispostos” a ações criativas, 
laborativas, ao contrário da imagem reservada a eles até então: de um grupo que 
deveria se assentar com o já realizado, recolhendo–se ao seu tricô, assistência 
aos netos, ou, quando muito, ao joguinho de dominó com seus pares.

Não que isto passasse a ser dispensável, mas passou haver a sensação de 
“quero mais” ou de “posso mais”, o que foi estranho não só aos protagonistas 
como a seu entorno. Este trabalho pretende trazer um panorama do ocorrido 
no período, e do que parecem ser os caminhos já encontrados por estes que, de 
“velhinhos outsiders”, estão passando a agentes de seu meio.

GERONTOLOGIA 2011
Em entrevista à revista Ciência Hoje, da SBPC, edição de dezembro de 2010, o 

físico alemão Peter Grümberg (71 anos), Nobel de Física de 2007, responde assim 
à pergunta do repórter sobre o que é ser um “magnetista reentrante” :

“Inventei este termo há algum tempo. Magnetismo reentrante é quando o 
magnetismo desaparece em determinado valor de algum fator, como pressão e 
temperatura, mas depois retorna. No meu caso, o fator relevante foi a idade, 
pois quando ganhei o Nobel, três anos após minha aposentadoria, meu insti-
tuto me ofereceu um novo cargo. Estou muito feliz com esse posto, mas tudo 
tem seu limite e não sei quanto tempo poderei continuar – tenho Parkinson. 
Curiosamente, apesar do tremor nas mãos causado pela doença, não tenho difi-
culdade em tocar meu violão–harpa, e isso me deixa muito feliz”.

Esta declaração do cientista alemão é uma boa mostra do espírito dos… 
(qual seria o termo certo?) idosos (?) sobre sua condição hoje, em 2011, frente 
à sociedade: há um espaço para ser preenchido por esta faixa de pessoas que 
já passaram dos 60, 70, …, mas que ainda sentem que estão aptas a contribuir 
com sua experiência, seus conhecimentos. Independentemente de já terem se 
“aposentado”, mas isto é um assunto para daqui a pouco.

Esta é uma realidade nova, surgida com a cada vez mais experimentada 
longevidade entre os povos por estas bandas do mundo. E esta “prorrogação”, 
esticada, tempo adicional, seja lá como se refira a ela, tem a ver com os avanços 
da ciência, em especial daqueles aplicados à saúde.

Em meados da década de 1990, havia como que uma estupefação frente a 
esta realidade que ia se apresentando. Em uma atividade de Grupo Terapêutico 
de idosos, uma senhora, por volta dos 70 anos, recém “aposentada” de sua função 
de secretária do principal executivo de uma grande instituição, trazia a seguinte 
queixa: “Meus filhos querem que eu fique cuidando dos filhos deles, mas o que 
quero é sair com eles. E eles não percebem isto.” Era o espaço/tempo já reivindicado 
por aquela senhora, mas ainda não reconhecido pelo seu entorno, pela sociedade.

A PESSOA IDOSA NÃO EXISTE!
Mas, que espaço é esse?
A frase acima é título de um livro do psicanalista francês Jack Messy e nos 

remete a uma realidade contundente: o velho é o outro; ninguém quer envelhe-
cer, pois ninguém quer estar perto do fim da vida:

“Ninguém quer a morte, só saúde e sorte!” diz a música do Gonzaguinha.
Assim, é como se ninguém quisesse assumir este papel, este espaço, o do 

velho, do ancião. Nem mesmo os que já vivem esta condição, e que, até não 
muito tempo atrás, pareciam aceitar tal situação.

Mas de onde vem este sentimento?
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Em sociedades mais primitivas, indígenas em especial, o mais velho, o ancião, 
tinha uma posição de destaque. Qualquer decisão que a comunidade precisasse 
tomar, ouvia–se o Conselho de Anciãos. Eram os anciãos que ensinavam os mais 
novos, e em função disso havia um culto à experiência destas pessoas. Mesmo 
na Europa antiga, em muitos países o conselho de anciãos representava a auto-
ridade constituída, como podemos ver em relatos de livros diversos.

Como isto se perdeu? Para não ir muito longe, pode–se olhar para o momen-
to do final da Segunda Grande Guerra, fins dos anos 40 e início dos anos 50 
do século passado. Havia toda um aparato de produção que foi criado para o 
esforço de guerra que naquele momento perdia sua aplicação: o que fazer com 
toda aquela capacidade produtiva instalada? A resposta foi o desenvolvimento 
de toda uma ideologia de consumo, onde foram oferecidos bens, produtos e 
serviços, frutos do conhecimento tecnológico que visou o poderio bélico das 
nações. E, mais que isso, para manter a cadeia de produção ativa, o Marketing 
introduziu o espírito do descartável, do que deve ser substituído:

“Você já tem uma televisão em casa, igual a de seu vizinho? E uma batedeira 
de bolo elétrica?”, provocavam os anúncios dos anos 50 e 60. Ou, mais para frente:

“Você ainda tem um carro do modelo antigo? Quer parecer ultrapassado 
frente aos seus amigos?”

Nada mais seria como antes! Tudo o que “ficava velho” precisaria ser substi-
tuído, reposto, descartado.

Neste contexto, as pessoas mais velhas foram sendo relegadas a um segundo 
plano, passaram a ser vistas também como descartáveis, como precisando ser 
substituídas.

No final dos anos 90, do século passado, houve um momento em que esta 
tendência pareceu ter chegado a seu auge. Eram os tempos da popularização do 
computadores pessoais e da afirmação da Internet. Corria a ideia de que quem 
não adequasse seu negócio ao comércio eletrônico, ficaria fora do mercado. Foi 
o tempo das empresas “.com”, comandadas por adultos jovens, muito jovens, 
muitas vezes praticamente adolescentes; outras, geniozinhos dos softwares, que 
da noite para o dia traziam à luz serviços e produtos revolucionários , e numa 
velocidade estonteante.

Este movimento foi “aproveitado” por especuladores das bolsas de valores, 
que fizerem estas pequenas empresas se transformarem instantaneamente em 
“blue chips”, papéis cobiçados, por espelharem uma tendência aparentemente 
irreversível naquele momento. Mas, para além da geração de ideias daqueles 
novos executivos de jeans e espinhas no rosto, como todo empreendimento, as 
“.com” também precisaram se adequar às leis de mercado, às normas de admi-
nistração, aos embates da concorrência, e aí o barco começou a fazer água. Foi 
a grande queda da Nasdaq, bolsa americana especializada em empresas de alta 
tecnologia.

E foi neste momento que a natureza fez seus ajustes, pois para salvar estes 
negócios foram chamados os mais velhos, aqueles já um pouco, ou muito, grisalhos, 
que com sua experiência puderam dar uma nova orientação aos acontecimentos.

A esta altura, aquela mesma tecnologia usada para criar as televisões, ele-
trodomésticos e outras facilidades para o cotidiano, também tinha se estendido 
para a campo da saúde, e tempo de vida médio ia se ampliando cada vez mais. 
Em poucas décadas pulou de 50 para 60 e daí para os atuais 70 e tantos já 
atingidos. E aí, a seguinte realidade: há uma “nova” parcela de população, ativa, 
que continua produtiva, com poder aquisitivo, que quer ocupar seu lugar na 
sociedade. Qual lugar é este?

Para a visão corrente esta “nova” pessoa já tinha um lugar definido: em casa, 
disponível para cuidar dos netos, para tricotar, enfim, para sair de cena e deixar 
espaço para os que chegavam.

Mas não dava mais para ir para casa. Não da maneira de até então, para 
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assumir o chinelo, o pijama, a aposentadoria.
Passou a se perceber que as pessoas se aposentavam de suas funções laborativas 

que tinham até então, MAS NÃO DA VIDA! Passavam a ter consciência e usufruir 
de um direito conquistado, como será visto mais adiante. Em nenhum lugar des-
tes contratos estas pessoas assumiram que com este direito conquistado abririam 
mão de sua capacidade criativa, de sua capacidade mental, de sua condição de 
cidadãos. A “ficha caiu”. E estes “novos” cidadãos passaram a ocupar o lugar que 
lhes cabia, mesmo que não designado até então. Tomaram posse, se apropriaram.

Do que estamos falando? Então vamos lá:
Nos Estados Unidos, há algum tempo, grupos de idosos “aposentados”, passa-

ram a migrar para lugares com melhor qualidade de vida, centros urbanos mais 
calmos, mais saudáveis. E em alguns casos passaram a ser maioria na população 
local, a ponto de assumirem o poder político, direta ou indiretamente, chegando 
mesmo a mudar posturas locais e passando a destinar recursos para seu bene-
fício, em detrimento de outras camadas da população, como as crianças, por 
exemplo, gerando questionamentos e embates inevitáveis.

Estes mesmos “velhinhos” ianques, são donos, através de grupos de inves-
timentos, de inúmeras corporações, algumas multinacionais, tendo assim se 
constituído num poder de pressão nacional cada vez mais significativo.

Aqui no Brasil, nos anos 1990, vimos um movimento, guardadas as devidas 
proporções, bastante significativo: Com a criação do Funrural e a concessão de 
aposentadorias a todos os trabalhadores do campo, mesmo aqueles que nunca 
tinham contribuído para o Sistema Previdenciário, criou–se, em especial no 
interior do Nordeste, uma classe de “novos ricos”, que com um salário mínimo, 
na maioria dos casos, passaram a ser cabeças de família, sustentando os filhos e 
netos e se tornando desta forma a força consumidora propulsora do atividade 
econômica de muitos municípios. Chega–se à situação de determinados pontos 
comerciais terem seu pico de movimento no início do mês, quando estes “abo-
nados” recebem seus benefícios.

E qual o tamanho desta nova classe social?
O censo de 2000 mostrou que as pessoas com 60 anos ou mais eram algo em 

torno de 14,5 milhões, ou 8,6% do total da população. Pouco?
Estudo da empresa de cartões de crédito Credicard (Terceira Idade movimen-

ta R$ 13,6 bilhões no cartão – texto presente na seção Canal Executivo Uol, em 
15/06/06), mostrava que em 2006 este número chegaria a 10,1% da população 
total e a chamada PEA – População Economicamente Ativa – em 2004, já era 
de 30,5% do total. 

Bastante, não?
Esta mesma pesquisa revela a força que este segmento vem tomando:
“Além de crescer e ganhar importância, a população de mais de 60 anos tem 

esticado a sua vida economicamente ativa, trabalhando até mais tarde, sendo 
cada vez mais responsável pelos seus lares. Em 2004, 20% do total da população 
responsável pela manutenção da casa tinham 60 anos ou mais, o que representa, 
em números absolutos, 11,6 milhões de pessoas. O rendimento médio dessa faixa 
é superior ao dos jovens. O número de responsáveis econômicos pela manutenção 
da casa passou de 48 milhões de pessoas, em 2000, para 56 milhões, em 2004”.

Outro aspecto apontado: “… em 2005, as pessoas com mais de 60 anos tive-
ram uma transação média (com cartão) de R$ 103,00 … contra uma transação 
média de R$ 79,00 das pessoas com até 59 anos.”

E o que estas pessoas compram? Diz a pesquisa: “… a faixa etária com mais 
de 60 anos respondeu que costuma concentrar 26% de suas compras com car-
tão em alimentação, 13% em turismo e entretenimento e 10% em saúde. … aos 
portadores com até 59 anos, … costumam realizar … 24% de suas despesas com 
alimentação, 11% com turismo e entretenimento e 6% com saúde.”
E qual a tendência deste segmento: “Segundo estimativas, a população brasileira 
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crescerá 2,8% em dois anos (2004 e 2006), fechando 2006 com 186,8 milhões 
de pessoas. Já a população com mais de 60 anos crescerá acima dessa média: 
6,6% no mesmo período.”

Ou seja, contrariando o título do início deste capítulo, A PESSOA IDOSA 
EXISTE!, é ativa, consome, trabalha, enfim, ocupou um lugar ainda inexistente 
no espaço social. Quer, e muitas vezes, exige, ser vista, considerada, respeitada, 
se não pela experiência de vida como no tempo dos Conselhos de Anciãos, mas 
também e principalmente pelo que hoje já representa, uma força social, econô-
mica, política e consciente de seu poder.

OS QUATRO “F’S”
E este “locus” assumido é diferente também daquele destinado aos que estão 

entrando no mercado de trabalho, receio de muitos quando este processo foi se 
tornando mais visível. É um local compatível com estes “reentrantes’, de quem 
já realizou ou está realizando o ponto de inflexão na curva de sua jornada, de 
quem, em linguagem junguiana, está confrontando, ou já passou, pela metanoia, 
“metade da vida”, momento a partir do qual pode–se optar pela forma de viver, 
com consciência, com percepção do que se está escolhendo. É a troca do “deixa 
a vida me levar”, pelo “agora é comigo”! É o tempo que “apesar do tremor nas 
mãos causado pela doença, não tenho dificuldade em tocar meu violão–harpa, 
e isso me deixa muito feliz”. Eis aí o “pulo do gato”: “… Deixa–me muito feliz”!”.

Esta “tomada de consciência” deve dar sequência a um certo “contrato” que 
a sociedade nos apresenta, veladamente – sem aviso ou convocação, pode–se 
dizer, até mesmo sem nosso conhecimento – ou de acordo, quando, adultos 
jovens, nos apresentamos para assumir o posto de cidadãos participantes, já 
saídos da adolescência (vá lá, quase saídos!). São os 4 F’s: Família (formação de 
uma), Filhos (se não tê–los, como sabê–los – Vinicius), Formação (profissional e/
ou acadêmica + carreira) e Finanças (Patrimônio). Tudo isto é buscado, persegui-
do, almejado, quase sempre, inconscientemente, dá quase para dizer instintiva-
mente, como algo que já vem marcado no DNA.

Mas neste “2º Tempo”, se já assumido o “agora é comigo”, pode o senescente 
(tá lá no Houaiss: [aquele] que vai envelhecendo…) escolher um novo (ou reno-
vado) trajeto. Pode sair de afirmações, tão repetidas, como “desperdicei minha 
vida” (proferidas até por “idosos’ de 40 anos ou menos). Como “desperdiçou a 
vida”, se há o potencial de uma nova etapa igual, maior, e, mesmo se menor, 
possível de ser encarada com mais qualidade?

Como na metáfora da jornada diária do sol, proposta pelo Jung, após a 
manhã de preparação, ao atingir o Zênite há que se perceber que esta parte da 
missão já está cumprida e que um novo período se apresenta, a ser vivido de 
forma diversa.

É a possibilidade de se ter “um novo cargo”, como ocorreu com o Dr. Peter 
lá do premio Nobel. É o “magnetismo reentrante”, o que foi, mas retorna (de 
roupagem nova). 

“NINGUÉM SE APOSENTA DA VIDA!”
OU “EXISTE VIDA ATIVA APÓS A APOSENTADORIA”

Voltando ao se “aposentar”, estes novos/velhos cidadãos, têm tido a oportu-
nidade de passar a receber os proventos de alguma forma de investimento feito 
durante a vida (participação num sistema oficial de previdência, tipo INSS, apli-
cação em bens móveis ou imóveis, ações etc), o que lhe confere o justo retorno 
de uma inversão feita ao longo de muitos anos (25, 30, 35,…). Mas isto não tem 
significado, para muitos, aquele “aposentar” como se concebia até a poucos 
anos: estancar todo atividade produtiva, melhor, criativa, passando aí, sim, a se 



dedicar, exclusivamente, por exemplo, a tomar conta dos netos (desde militares 
de alta patente na reserva, passando por ex–executivos/as, ex–secretárias de 
alto escalão, e ex uma porção de coisas) ou a “dividir os deveres da casa com a 
patroa” (e quantas não davam graças a Deus quando aparecia uma reunião com 
antigos parceiros, tirando–os de casa), etc., etc.. Este novo status tem propicia-
do experiências grandiosas, como a do cientista Peter Grümberg, e outras mais 
terrenas, que vão desde escrever um livro, fazer aquele curso (universitário, tec-
nológico, supletivo, de arte) tão sonhado e nunca realizado, as viagens sempre 
adiadas, a atividade sempre postergada.

Enfim, “NINGUÉM SE APOSENTA DA VIDA!”. Não nos tempos atuais, em que a 
“metanoia”, o ponto de inflexão, pode ocorrer numa idade de onde se visualiza 
um período de tempo significativo pela frente. Nestes tempos quando a vida 
média de um brasileiro da região sudeste já passa do 70 anos e onde o número 
de centenários há tempos já é maior que a dezena de milhar (Niemeyer, o Oscar, 
à frente, declarando que não sabe o que fazer com o tanto de novas ideias que 
todo dia se lhe apresentam).

Como nos casos pinçados na matéria de Emílio Santana para o jornal “O 
Estado de São Paulo” de 24/02/2066, seção Vida &, sob o título “Empresas orien-
tam ex–funcionários a engajar–se em atividades e driblar depressão”:

“Dois anos antes de se aposentar, Edson Campos conheceu um programa de 
preparação para a aposentadoria. Funcionário da mesma empresa por 36 anos, 
a perspectiva da aposentadoria e da ociosidade o incomodava – mas ele não 
sabia o que fazer.

A resposta veio aos poucos. Enquanto participava de palestras de motivação, 
passou a considerar a possibilidade de investir seu tempo e dinheiro em uma 
pequena empresa de materiais de limpeza. “O programa me despertou para a 
importância de ter um leque de atividades”, conta.

Um dia depois de sua aposentadoria, Campos já estava à procura de uma 
sede para o empreendimento. Não chegou a ficar nem um mês sem trabalhar, e a 
Medem Delivery (iniciais dos nomes de seus filhos e mulher) já estava funcionando.

Em uma casa alugada a dois quarteirões de onde mora, trabalha ao lado de 
seu filho Marco Aurélio Campos. “Montei essa empresa para meu desenvolvi-
mento e de meu filho”, diz. “Mas não é um passatempo, tenho metas rígidas: 
neste ano, quero crescer 20%.”

SÓ TELEVISÃO, CANSA
Um número cada vez maior de empresas vêm adotando estratégias de pre-

paração para a aposentadoria e pós–carreira. Em algumas delas isso já está con-
solidado – e seus funcionários, acostumados com a ideia. O Itaú, por exemplo, 
implantou em 2005 um programa voltado à aposentadoria de seus empregados, 
o “3ª Fase da Vida – Um Bom Início”, no qual o funcionário participa de um 
encontro por mês e discute temas relacionados à nutrição, saúde, atividade inte-
lectual, lazer e planejamento financeiro. “O colaborador passa a ter a opção do 
planejamento de sua nova vida, ainda com tempo de mudar seus hábitos e seu 
modo de pensar a respeito do assunto”, diz Fernando Perez, diretor de Recursos 
Humanos do banco.

Cecília Cibella Shibuya, assistente social, e vice–presidente da Associação 
Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), apoia o crescente interesse das empresas 
e funcionários pela preparação para aposentadoria. Ela destaca a importância de 
iniciativas como essas para o trabalhador. “Essa história de se aposentar e ficar 
em casa vendo televisão dura pouco, depois sempre vem a depressão”, diz.

Durante as palestras é comum Cecília abordar temas como relação familiar, 
motivação profissional e projeto de vida. “As pessoas se aposentam ainda novas, 
com uma expectativa de vida grande pela frente”, diz. A assistente social destaca 
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a importância dos empregadores nesse processo. “A empresa deve ser socialmen-
te responsável, e o programa de aposentadoria deve estar contido nisso.”

NA TRILHA
Engenheiro de uma multinacional durante 32 anos, Antônio Carlos Quaglio 

se aposentou no início de 2001. À época, com 59 anos, ficou um ano sem traba-
lhar tentando se acostumar à nova vida, sem a pressão a que estava acostumado. 
No entanto, um dia a própria empresa convidou Quaglio para ser monitor da 
uma trilha ecológica que mantém no terreno de uma de suas unidades.

Pedro Herr, diretor de comunicação da empresa e responsável pelo projeto, 
conta como foi sua elaboração. “Vinte ex–funcionários aceitaram a proposta”, 
conta. “Não pela remuneração, mas pelo prazer da atividade em si.” Quaglio não 
hesitou. Além de prestar consultoria, ao menos uma vez por mês o aposentado 
guia uma turma de alunos pela trilha ecológica da empresa.”

Existe vida ativa após a aposentadoria!!!

“DÁ LABUTA? TÔ FORA!” E A ENVELHESCÊNCIA
Este é o novo cidadão, a quem ainda não se conseguiu designar uma clas-

sificação satisfatória à faixa de população em que se encaixa. Terceira–idade, 
Melhor–Idade, ou mesmo “Indigna–Idade” no dizer jocoso de João Ubaldo 
Ribeiro, em uma de suas muitas crônicas ambientadas em sua cidade natal, 
Itaparica (ele também já entrado nos anos, sendo “humilhado” – palavras dele 
mesmo – quando é deixado para trás por qualquer um, nas caminhadas no 
calçadão de Copacabana, inclusive a velhinha de bengala, mas permanente em 
suas atividades de cronista, escritor e jornalista, graças a Deus, para os que se 
deleitam com seus escritos).

Aliás, do mesmo João Ubaldo, e na mesma crônica (Perspectivas para as 
férias, O Estado de São Paulo, 9/01/2011, página D4), dialogo com “Vavá Maior”, 
ex–peixeiro, que, “ ..completado o tempo mínimo, requereu aposentadoria, .. e 
agora se dedica a não fazer nada” : “… minha filosofia não é não fazer nada, isso 
é intriga dos invejosos, minha filosofia é sem labuta e sem aporrinhação. … É o 
meu lema filosófico. Cada coisa que aparece para eu fazer, eu examino e faço duas 
perguntas. Dá labuta? Dá aporrinhação? Deu labuta ou deu aporrinhação, não é 
comigo, estou aposentado. Quem quiser que vá labutar e se aporrinhar, eu não.”

Sem dúvida excelente forma de nomear o que o sociólogo italiano Domenico 
de Masi chamou de “ócio criativo”, referindo–se ao tempo que, supostamente, as 
pessoas passariam ter com as novas tecnologias de automação/informatização 
assumindo as tarefas rotineiras em suas atividades profissionais, e que, no pós–
metanoia é o espaço/tempo citado e que passa a ser opção disponível a qualquer 
um que resolva dele se apropriar.

O também cronista (hoje bissexto) e escritor Mário Prata via a questão por um 
ângulo próprio na crônica “A envelhescência”, de abril de 1993. Dizia ele então: 
“… A envelhescência é a preparação para entrar na velhice, assim como a ado-
lescência é a preparação para entrar na maturidade. Engana–se quem acha que 
o homem adulto fica velho de repente, assim da noite para o dia. Não. Antes, a 
envelhescência. … já notou como ela é parecida com a adolescência?… Ninguém 
entende os adolescentes… Ninguém entende os envelhescentes… ambos são 
irritadiços… Os adolescentes não entendem os adultos e acham que ninguém 
os entende. … Nós, envelhescentes, também não entendemos eles. ‘Ninguém me 
entende’ é uma frase típica da envelhescência… O adolescente faz de tudo para 
aprender a fumar. O envelhescente pagaria qualquer preço para deixar o vício. 
Ambos bebem escondido. … a envelhescência vai dos 45 aos 60. Depois sim, virá 
a velhice, que nada mais é que a maturidade do envelhescente. Daqui a alguns 
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anos, quando insistirmos em não sair da envelhescência para entrar na velhice, 
vão dizer: ‘ é um eterno envelhescente!’ Que bom.”

O que o Prata “vaticinou” lá, no já longínquo ’93, é o que hoje se torna cada vez 
mais comum: querer ser envelhescente, mais, querer permanecer envelhescente, 
tido aqui como sinônimo do se apropriar de seu cotidiano nesse momento da vida. 

E um boa opção de paradigma de forma de viver, para esta fase, pode ser 
colhida na letra da música “O que é o que é ?” do Gonzaguinha (Luiz Gonzaga Jr.):

O QUE É O QUE É?

AFINAL, DE QUE TEMPO SE ESTÁ FALANDO?
Na palestra “NÃO SOMOS CRONOS, SOMOS KAIRÓS”, proferida em março 

de 1991, o Prof. Joel Martins , fenomenólogo, filósofo – que chegou a reitor da 
PUC–SP – “trocava passes” sobre esta questão: “… Kairós como o momento em 
que a eternidade toca o tempo, ou seja, o tempo vivido. … Cronos… o tempo 
cronológico, diferente do tempo vivido”.

E continua mais à frente: “Importante saber que não sou Kronos, isto é, um 
tempo delimitado por mensurações…É importante saber que somos Kairós, isto 
é, um tempo vivido numa determinação consciente e efetiva de nossa existência. 
Uma consciência que é tempo e que indica novas direções.”

Esse é o tempo: o da consciência. E para aqueles que passaram dos 50,60,…, 
da percepção que a longevidade ora propiciada deve ser usufruída sem que 

Eu fico 
Com a pureza 
Da resposta das crianças 
É a vida, é bonita 
E é bonita…
Viver! 
E não ter a vergonha 
De ser feliz 
Cantar e cantar e cantar 
A beleza de ser 
Um eterno aprendiz…
Ah meu Deus! 
Eu sei, eu sei 
Que a vida devia ser 
Bem melhor e será 
Mas isso não impede 
Que eu repita 
É bonita, é bonita 
E é bonita…
E a vida! 
E a vida o que é? 
Diga lá, meu irmão 
Ela é a batida 
De um coração 
Ela é uma doce ilusão 
Hê! Hô!…
E a vida 
Ela é maravilha 
Ou é sofrimento? 
Ela é alegria 
Ou lamento? 

O que é? O que é? 
Meu irmão…
Há quem fale 
Que a vida da gente 
É um nada no mundo 
É uma gota, é um tempo 
Que nem dá um segundo…
Há quem fale 
Que é um divino 
Mistério profundo 
É o sopro do criador 
Numa atitude repleta de amor…
Você diz que é luxo e prazer 
Ele diz que a vida é viver 
Ela diz que melhor é morrer 
Pois amada não é 
E o verbo é sofrer…
Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé 
Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser…
Sempre desejada 
Por mais que esteja errada 
Ninguém quer a morte 
Só saúde e sorte…
E a pergunta roda 
E a cabeça agita 
Eu fico com a pureza 
Da resposta das crianças 
É a vida, é bonita 
E é bonita…”
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seja “delimitada por mensurações”, mas sim para ser vivida “numa determina-
ção consciente e efetiva de nossa existência… que é tempo e que indica novas 
direções”.

Para que “velhice” possa ser entendida, também, como um período de avan-
ços, de conquistas e não só como uma espera do inevitável, que assim continu-
ará sendo.

Para que “ … apesar do tremor nas mãos causado pela doença [Parkinson], 
não tenho dificuldade em tocar meu violão–harpa, e isso me deixa feliz!”, o que 
não é só para um prêmio Nobel.

Como coloca o brasileiro Newton da Costa, 81 anos, “Engenheiro por for-
mação, matemático por talento e lógico por amor”, como é apresentado em 
entrevista à revista Ciência Hoje, edição de novembro de 2010 em algumas de 
suas respostas:

“Pergunta: Como é sua rotina hoje?
Newton: minha rotina é me divertir, escrever. Continuo trabalhando feito 

louco. Essa é minha maior diversão.
Planos para o futuro?
Sim, trabalhar. Se bem que, na verdade, nunca trabalhei, sabe? Adoro o que 

faço e pagaria para dar aula. Gosto de judiar dos alunos (risos). Minha ideia é 
continuar ensinando. A não ser que me toquem daqui [Universidade Federal de 
Santa Catarina]. Enquanto me suportarem, vou ficando.

Mas não vão te mandar embora…
Se isso acontecer, talvez acabe indo trabalhar com os psicanalistas ….”
Um tanto o quanto “Vavá Maior” não? “… sem aporrinhação”
E mais à frente:
“Aos 81 anos, o senhor aparenta saúde de ferro!
É, vai–se indo. Fiz operação de catarata outro dia. Estou enxergando melhor, 

agora tenho visão de raios–X (risos). Mas é aquela história: daqui a pouco vão 
querer tirar uma unha aqui, outra ali, um reajuste aqui, outro acolá, depois tira 
algo mais… E por aí vai. Vou acabar virando uma espécie de ciborgue.” É a tal 
da LONGEVIDADE!!!

Só para esclarecer, Newton da Costa não é premio Nobel, ainda! Foi o criador 
da “Lógica Paraconsistente”: “Segundo a lógica clássica, uma sentença e sua 
negação jamais podem ser verdadeiras. Este é o princípio da não contradição. 
… Tal princípio reinou desde da Antiguidade e só foi questionado na década de 
1960,… mas foi Newton da Costa quem mais se destacou nessa empreitada. …” 
diz o texto de introdução à entrevista.

Mas, voltando à entrevista:
“Como o senhor explica o que é lógica paraconsistente para uma pessoa 

comum?
Brincando, diria que é a lógica feminina. A lógica clássica é do homem, 

sério, sisudo. Ou é ‘sim’ ou é ‘não’… é uma lógica que flexibiliza a lógica clás-
sica em certos aspectos.” Parece um tanto eisnteiniano, junguiano, século XI, 
Longevidade, não? (E.T.: com sua “Lógica paraconsistente”, Newton, o da Costa, 
contestou um tal de Aristóteles!)

Esta é a nova realidade, que vai se desenrolando na esteira desta era de 
Aquários.

E quem viver, certamente muito, verá!
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Notas

1. "Envelhecimento ou Longevidade" é o título do livro de Elizabeth Frohlich Mercadante e Vera Maria 
Antonieta T. Brandão. Paulus Editora, 2009.



O herói, tão conhecido em contos e mitos, também encontra rea-
lização em nossas vidas sempre que antigos padrões de funciona-
mento tornam–se obsoletos diante das novas façanhas que tere-
mos que executar. Analogamente à sua função em obras literárias 
e mitológicas, o herói traz a renovação e transformação, tanto 
do indivíduo quanto da sociedade em que está imerso. O herói 
traz a potência para superar obstáculos e atingir grandes feitos, 
gera os primeiros passos para o progressivo caminhar ao longo do 
processo de individuação através das primeiras integrações e ins-
trumentalizações decorrentes do diálogo ego–self, do fortaleci-
mento egóico e da adaptação ao mundo exterior de modo a criar 
um campo potencial para os passos ulteriores de nossa jornada.1

➜Arquétipo do Herói
➜Jornada Heróica

➜Singularidade
➜Processo de 
Individuação

Paula Pinheiro Varela Guimarães <appvg@hotmail.com>
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Forças na Busca
da Renovação
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<http://www.flickr.com/photos/brewbooks
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Há inúmeras estórias de heróis e heroínas, presentes em todas as épocas e 
recontadas, ao longo do tempo, com diversas roupagens e incontáveis nomes em 
todos os povos; na verdade, raramente, há uma estória sem a presença desses 
personagens tão vívidos em todos e em cada um de nós. “Na essência, pode–se 
até afirmar que não existe senão um herói mítico, arquetípico, cuja vida se mul-
tiplicou em réplicas, em muitas terras, por muitos, muitos povos”. (CAMPBELL, 
2000, p. 145).

No início da aventura, o herói pode perseguir um objetivo intencionalmente 
ou ser lançado a um rumo no qual não pensava poder caminhar ou, até mesmo, 
conceber sua existência. Porém em todas as estórias de herói, há um esforço 
inicial em deixar o estado conhecido, confortável, em que o personagem cresceu 
e ir em direção ao desconhecido, imprevisível, mas, por isso mesmo, com todos 
os potenciais e possibilidades a serem desvendados e incorporados. 

A saída do mundo conhecido a fim de ingressar no obscuro pode ser concebi-
da como a retirada de foco por parte de nossa psique do mundo conscientemen-
te vivenciado para entrar em contato e incorporar nossos conteúdos até então 
ignorados ou, até mesmo, repudiados e concebidos como não pertencentes a 
nós, de modo que nos realizemos em nossas singularidades. Disso resulta uma 
ampliação de nossa consciência e a possibilidade de transformação. 

A sociedade e a cultura nas quais se está imerso e a estrutura corporal ini-
ciam o processo de modelagem da personalidade, inclusive do herói, mas haverá 
o momento em que a singularidade reclamará por sua realização.

O ser humano após saber–se como identidade corporal, marcada e definida 
pelas semelhanças de raça, cor, traços e vestes, armas e cultos, crenças e 
deuses, buscar–se–á pelas imparidades, pela natureza exclusiva. O reclamo 
será pela singularidade. (ALVARENGA, 1999, p. 48).

O herói representa a possibilidade do ser humano em tornar–se indivíduo 
singular; o caminhar em direção à gesta heróica é um chamado arquetípico pela 
busca de identidade única e própria. 

O mito do herói traz, em seu desenvolvimento, o conflito entre inconsciente 
e consciente, é um mito solar em que o protagonista tem que se desvencilhar 
reiteradamente das amarras da dimensão inconsciente para adquirir cada vez 
mais consciência e, com isso, conhecer a si mesmo, suas forças e fraquezas, suas 
potencialidades e dificuldades, seu real tamanho em relação ao cosmos. “O ato 
principal do herói é vencer o monstro da escuridão: a vitória esperada da cons-
ciência sobre o inconsciente”. (JUNG, 1976/2000, p.168).

O herói, portanto, carrega consigo a possibilidade do desenvolvimento da 
individualidade; ele representa a saída do sentimento de massa, ou seja, do ser 
mais um dentre tantos da coletividade na qual se encontra imerso a fim de 
buscar um caminho próprio e conquistar a unicidade, alcançar a si mesmo como 
diferente de todos os outros. 

Geralmente, o herói realiza proezas ao longo de seu caminho tanto físicas 
quanto espirituais, nas quais entra em contato com sua realidade pessoal e 
transpessoal, ampliando, dessa forma, o conhecimento a respeito de seus mun-
dos interno e externo. De acordo com Campbell:

[…] há dois tipos de proeza. Uma é a proeza física, em que o herói pratica 
um ato de coragem, durante a batalha, ou salva uma vida. O outro tipo é a 
proeza espiritual, na qual o herói aprende a lidar com o nível superior da vida 
espiritual humana e retorna com uma mensagem. (CAMPBELL, 2000, p. 131).

Tais proezas obtidas através de um caminho de provações e, ao ultrapassá–las, 
iluminações levam à recompensa. Esse movimento também se faz presente em 
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nossas vidas, não há a possibilidade de recompensa sem que façamos renúncias 
e passemos pelos obstáculos que nos são impostos. “O Alcorão diz: Você acha 
que pode ter acesso ao Jardim das Delícias sem passar pelas mesmas provações 
daqueles que o antecederam?” (CAMPBELL, 2000, p. 134).

Uma das proezas mais comuns encontradas nos mitos de herói são as lutas 
contra monstros, como dragões, serpentes e criaturas aquáticas. A libertação do 
ego da inconsciência e das tendências regressivas é, inúmeras vezes, representa-
da pela luta com o dragão/serpente e sua vitória em relação à criatura. O herói 
como símbolo do ego e a criatura como representação da sombra e das amar-
ras da dinâmica materna obstrutiva ao desenvolvimento se enfrentam, e para 
que o fluxo de energia psíquica continue a fluir, proporcionando ao indivíduo 
caminhar em direção a si mesmo, à realização de seus potenciais e ao contínuo 
desenvolvimento, o herói há que vencer essa batalha.

No decorrer do desenvolvimento da consciência individual, a figura do herói 
é o meio simbólico pelo qual o ego emergente vence a inércia do inconscien-
te, liberando o homem amadurecido do desejo regressivo de uma volta ao 
estado de bem–aventurança da infância, em um mundo dominado por sua 
mãe. (HENDERSON, 1964/2008, p.154).

Para que o ego vença a batalha contra o dragão, no entanto, é necessário 
que, antes, assimile o seu próprio dragão interior, seu lado obscuro, sua sombra a 
qual carrega conteúdos considerados malignos e destrutivos. O herói deve reco-
nhecer em si mesmo o dragão, aceitá–lo e assimilá–lo a fim de ressignificá–lo e 
utilizá–lo de maneira positiva e criativa no sentido de impulsionar a vida. Apenas 
assim poderá vencer o dragão exterior. “Na condição de preso à mãe, o herói é o 
dragão, e na condição do renascido da mãe, ele é o que vence o dragão”. (JUNG, 
1973/1999, p. 363).

Jung (1973/1999) discorre a respeito da luta contra o monstro marinho como 
disseminado pelo mundo todo. O enfrentamento da baleia ou de outras criaturas 
aquáticas expressa o mesmo movimento, pois, primeiro, apresenta o herói sendo 
engolido por esse animal, o que pode ser visto como a representação do ego 
submergido nas forças sombrias do inconsciente de modo a poder assimilá–las 
para então destruir o animal em suas entranhas ou acender uma tocha em seu 
interior de modo que o monstro sucumbe e emerge, novamente, das profun-
dezas, alcançando a luz do dia. Esse episódio significa, portanto, a retomada 
de consciência do herói, através da vitória em relação à criatura símbolo do 
inconsciente e da regressão, o que, por sua vez, só acontece após a assimilação 
dela, pelo herói, como parte de si mesmo.

As proezas heróicas podem ser consideradas análogas às dificuldades encon-
tradas pelo ego a fim de manter seu relacionamento com o inconsciente de 
modo saudável e que permita a incorporação de novos elementos como per-
tencentes a si de forma que o indivíduo possa aumentar suas possibilidades e 
potencialidades, tornando–se, cada vez mais, aquilo que é. 

Esse relacionamento inconsciente requer, no entanto, um esforço – como 
qualquer pessoa que tente ficar ciente dos impulsos inconscientes logo 
descobre – pois parece que o inconsciente coloca no caminho todos os obs-
táculos possíveis desse mesmo relacionamento no qual ele insiste de modo 
ostensivo (da mesma forma que o herói nos contos de fada é sempre perse-
guido por dificuldades que ele tem que superar quase que por acordo prévio) 
[…]. (WHITMONT, 2004, p. 45).

Quando o ego necessita fortalecer–se, pois não pode executar alguma tare-
fa sozinho e precisa aproximar–se da fonte inconsciente a fim de tornar seus 
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conteúdos acessíveis e, após integrá–los, munir–se deles para, enfim, enfrentar 
o desafio que lhe é proposto, os símbolos heróicos costumam surgir. Um período 
bem conhecido em que esses símbolos costumam emergir trata–se da passa-
gem da adolescência à idade adulta em que a saída do mundo parental para os 
desafios, sem os quais as conquistas não ocorrem, começa a se configurar. Além 
de ser uma fase marcada pelo início da busca pela singularidade, sendo que no 
estado anterior, parecia haver uma indiferenciação entre o indivíduo e seu grupo 
social; agora se torna primordial a conquista da individualidade.

O herói […] exige o sacrifício da “mãe”, significando uma atitude infantil 
passiva, e que assume as responsabilidades da vida e enfrenta a realidade de 
um modo adulto. O arquétipo do herói exige o abandono desse pensamento 
fantasioso infantil e insiste em que se aceite a realidade de um modo ativo. 
Se os humanos não tivessem sido competentes para aceitar esse desafio, 
teriam sido condenados ao fracasso e extinção há muitas centenas de milha-
res de anos. (STEIN, 1998, p. 86).

 
De tempos em tempos, os heróis e heroínas ressurgem com tamanha força 

que nos maravilhamos com suas estórias, façanhas, descobertas. Parece neces-
sitarmos rever uma e outra vez a saga percorrida pelo herói exterior que, ime-
diatamente, convoca nosso herói interior a correr com ele por esses mundos de 
provações e iluminações. Parece que precisamos mergulhar nos universos em que 
o herói submerge e não permanecermos somente atados ao nosso mundo con-
cretamente vivenciado, onde buscamos o status social e a conquista econômica. 
Ao falar sobre o filme Guerra nas Estrelas, Campbell discorre:

Não foi apenas a qualidade de produção que fez dele um filme tão atraente, 
é, também, que ele chegou num momento em que as pessoas tinham necessidade 
de ver, em imagens, assimiláveis, o embate entre o bem e o mal. Todos precisavam 
que o idealismo lhes fosse lembrado, todos queriam ver uma história baseada em 
desprendimento, não em egoísmo. […] Ele pergunta: Você será uma pessoa de 
coração, verdadeiramente humana – porque é daí que a vida provém, do coração 
–, ou será aquilo que o chamado “poder intencional” parece exigir de você? Ao 
dizer: “Que a força esteja com você”, Ben Kenobi está falando do poder e da ener-
gia da vida, não de intenções políticas programadas. (CAMPBELL, 2000, p. 153).

De acordo com Campbell (2007), a saga do herói conta com as etapas 
separação–iniciação–retorno e cada uma delas, por sua vez, possui uma série de 
eventos que caracterizam as histórias de heróis e heroínas.

Inicialmente, há o chamado para a aventura, o qual pode ocorrer de dife-
rentes modos, mas geralmente há a presença do arauto, aquele que anuncia o 
início da aventura. Esse personagem, na maioria das vezes, possui traços som-
brios, repugnantes ou aterrorizantes, assume formas animais ou misteriosas; a 
princípio, nos causa temor e desconfiança, mas ao prosseguirmos pelo caminho, 
percebemos suas várias facetas para além dessa inicial.

O chamado à aventura sempre implica em um conflito entre o mundo já 
vivenciado e a entrada no desconhecido. O herói pode voltar–se, algumas vezes, 
para suas preocupações rotineiras, mas, aos poucos e gradativamente, elas per-
dem o sentido e as indicações cada vez mais intensas permeiam a vida do herói 
a fim de que atenda ao chamado até que este não possa mais ser recusado. 

Sair do mundo endogâmico conhecido, que durante milênios gestou a identi-
dade corporal, para enfrentar o mundo da exogamia forja a gesta heróica […]. 
O segundo tempo da consciência, tempo da diferenciação, traz o reclamo do 
sistema pelo exogâmico, compondo–se como atividade psíquica, corpo metal, 
imparidade, nome próprio. A busca pela singularidade e imparidade dará emer-
gência ao herói–heroína e se definirá pela gesta. (ALVARENGA, 1999, p. 49).
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O herói pode recusar o chamado, desviar seu foco da entrada na aventura 
para as questões corriqueiras de sua vida comum, para aquilo que considera 
seus próprios e individuais interesses; assim torna–se um prisioneiro do tédio, 
do mundo partilhado pela maioria dos homens, por trabalhos e causas sem sig-
nificado. Apenas luta pela manutenção dos valores, ideais, objetivos, vantagens 
e obtenção dos mesmos. “[…] o sujeito perde o poder da ação afirmativa dotada 
de significado e se transforma numa vítima a ser salva. Seu mundo florescente 
torna–se um deserto cheio de pedras e sua vida dá uma impressão de falta de 
sentido […]”. (CAMPBELL, 2007, p. 67). 

Alguns heróis potenciais tornam–se presas dessa direção, no entanto, outros 
são destinados a serem salvos e o momento em que sofrem a punição pela insis-
tente recusa mostra–se a ocasião da providencial revelação de um princípio de 
liberação.

O primeiro encontro do herói, ao lançar–se ou ser enviado à aventura, estabele-
ce–se com uma figura protetora, a qual oferece amuletos, conselhos, encantamen-
tos a fim de que possa enfrentar as forças inexauríveis que está prestes a encon-
trar. Essa figura, muitas vezes, é representada pela forma de um ancião ou anciã. 

Esse ajudante sobrenatural já foi visto em inúmeras mitologias e contos de 
fada como habitante da floresta, mágico, eremita, pastor, ferreiro, barqueiro, 
condutor de almas. Porém sempre é, a um só tempo, protetor e perigoso, pater-
nal e maternal, reúne todas as oposições de nossa mente e todas nossas pos-
sibilidades inconscientes, representando, portanto, um auxílio à nossa atitude 
consciente.

O herói, agora, munido de todos os encantamentos e conselhos dados pelas 
figuras protetoras, segue sua aventura até chegar ao primeiro limiar, o qual, uma 
vez adentrado, levará ao mundo desconhecido, onde a proteção de seus pares 
já não será útil, entrará apenas em companhia de si mesmo, o qual inclui seus 
guias e protetores encontrados pelo caminho.

O herói, no início de sua jornada, ainda pode ser considerado fraco diante da 
grandiosidade dos desafios que terá que enfrentar, dos monstros com os quais 
irá lutar e das tarefas que terá que realizar. Para ajudá–lo, aparecem, então, 
figuras guardiãs que possibilitam a execução de tais proezas sobre–humanas, 
impossíveis de serem concretizadas se o herói contasse apenas consigo próprio 
nesse estágio inicial. Essas figuras podem ser correspondentes a forças, até este 
momento, inconscientes da totalidade psíquica na qual o ego é só uma parte, 
mas que devem começar a ser apreendidas por ele a fim de que novos conteúdos 
sejam integrados à consciência, conferindo a possibilidade de prosseguimento 
do desenvolvimento e do caminho heróico de cada um de nós.

Essas personagens divinas são, na verdade, representações simbólicas da 
psique total, entidade maior e mais ampla que supre o ego da força que lhe 
falta. Sua função específica lembra que é atribuição essencial do mito herói-
co desenvolver no indivíduo a consciência do ego – o conhecimento de suas 
próprias forças e fraquezas – de maneira a deixá–lo preparado para as difíceis 
tarefas que a vida lhe há de impor. (HENDERSON, 1964/2008, p. 144).

O primeiro limiar é guardado por outra figura, em um primeiro momento, 
essa mostra seu caráter protetor em que avisa o herói dos perigos da passagem 
do limiar e da sua possível queda diante deles. Porém somente quando o herói 
incita seu poder destrutivo, quando ousa desafiá–la e ultrapassa o limite por ela 
guardado é que, verdadeiramente, passa a uma nova região de experiência. 

Então o herói vai ao encontro do desconhecido, aparentemente externo, mas, 
ao longo da caminhada, descobrirá que o mergulho não foi feito somente para 
fora, mas sim em direção ao profundo si mesmo; o herói relega seu poder egóico 
a segundo plano e submerge em sua esfera inconsciente. Esse motivo já repre-



sentado pela entrada no ventre da baleia, do dragão ou em um templo, denota 
a auto–aniquilação do herói, a saída dos limites do mundo consciente conven-
cional e a posterior metamorfose, em que o herói transforma–se ao entrar em 
contato e assimilar as vivências desse desconhecido de dentro e de fora. 

Ao encarar e assimilar as forças do desconhecido, o herói as torna familiares 
e elas perdem seu caráter destrutivo para adquirir um, de iluminação que pode 
guiá–lo a novos insights e horizontes mais amplos de modo a ampliar o campo 
de consciência em relação ao mundo externo e a si mesmo, os quais estão para 
além dos limites do ego e das vulnerabilidades a que está susceptível, tanto 
provenientes do exterior como do interior. 

O herói cujo apego ao ego já foi aniquilado vai e volta pelos horizontes do 
mundo, entra no dragão assim como sai dele, tão prontamente como um 
rei circula em todos os cômodos do palácio. Aí reside seu poder de salvar, 
pois sua passagem e retorno demonstram que, em todos os contrários da 
fenomenalidade, permanece o Incriado–Imperecícel e não há nada a temer. 
(CAPMPBELL, 2007, p. 93). 

Ultrapassado o limiar, completa–se a etapa da separação e principia–se a 
da iniciação. Dá–se início ao caminho das provas desse mundo desconhecido, 
numerosos são os obstáculos, sobre–humanos são o esforço, a coragem, a 
resistência e a força para vencer os perigos. Mas há o desafio maior: perceber 
a limitação e a necessidade de submeter–se aos poderes e desígnios de forças 
mais poderosas.

Esse momento pode encontrar correspondência, em nossas vidas, quan-
do, ao transpormos diversos desafios e provações, chega a ocasião em que 
nos deparamos com a provação suprema, na qual somos convidados a nos 
entregarmos a um objetivo mais elevado em detrimento de nossos interesses 
pessoais e de nossa autopreservação; somente ao passarmos por essa vivência, 
podemos alcançar uma transformação de consciência de aspecto heróico. A 
consciência, assim, se transforma ou pelas próprias provações ou por revelações
iluminadas. 

[…] Quando deixamos de pensar prioritariamente em nós mesmos e em nossa 
autopreservação, passamos por uma transformação de consciência verdadei-
ramente heróica. E todos os mitos lidam justamente com a transformação da 
consciência, de um tipo ou de outro. Você vinha pensando de um certo modo, 
agora tem de pensar de um modo diferente. (CAMPBELL, 2000, p. 134).

O sacrifício é um tema bem conhecido que representa essa provação supre-
ma em que o herói abdica do poder e conquistas obtidos até esse momento em 
prol do bem maior; o herói deixa de ser o condutor e passa a ser conduzido 
por forças superiores a ele mesmo, muitas vezes, representadas por deuses que 
o encaminham a tal momento. Ele percebe a si mesmo em sua real medida e 
desvencilha–se de possíveis inflações em função dos grandes obstáculos supe-
rados que mostram sua grande força física e espiritual. No entanto, somente 
assim o herói pode voltar a ligar–se ao inconsciente, não subjugado a ele, mas 
em relação com ele e, portanto, consciente desse movimento.

Ele não é levado sem seu consentimento, mas percebe que é o que deve ser 
feito para que o desenvolvimento de seus mundos interno e externo continue a 
fluir. “No sacrifício o consciente renuncia à posse e ao poder, a favor do incons-
ciente. Isto torna possível uma união de opostos cuja conseqüência consiste 
numa libertação de energia”. (JUNG, 1973/1999, p. 415). 

Durante o caminho, o herói passará, ainda, pelo encontro com a Deusa, sua 
contraparte, seu oposto complementar. Não se trata da Deusa devoradora, a qual 
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desejaria fazer do herói seu eterno prisioneiro, a Deusa em sua forma maternal 
possessiva e obstrutiva de seu desenvolvimento. Dessa, o herói tem que se des-
vencilhar, há que se matar o dragão, sair da dinâmica matriarcal impeditiva e 
entrar em uma outra relação com o feminino, a da alteridade. O encontro com 
a Deusa, enquanto sua complementaridade e representativa da alteridade, lhe 
confere a possibilidade de experienciar uma aproximação maior com a totali-
dade, a qual deve ser uma das conquistas de sua trajetória. “A assimilação da 
tendência do sexo oposto torna–se uma tarefa que precisa ser resolvida para 
manter a libido em progressão. A tarefa consiste na integração do consciente, na 
combinação de “consciente” e “inconsciente””. (JUNG, 1973/1999, p. 293).

O casamento místico traz a libertação e também o domínio, por parte do 
herói, da mãe destruidora que, por sua vez, só se tornou possível devido à 
ampliação de consciência heróica, após inúmeras façanhas, que o levaram, por 
fim, ao encontro com a mulher em seu aspecto de complementaridade. “[…] 
a tarefa do herói tem um objetivo que vai além do ajustamento biológico e 
conjugal: liberar a anima como o componente íntimo da psique, necessário a 
qualquer realização criadora verdadeira”. (HENDERSON, 1964/2008, p. 162–163). 
O salvamento da princesa, por exemplo, pode ser concebido como a libertação 
da anima dos aspectos devoradores e obstrutivos da mãe. 

Para tal façanha, o herói deve entrar em sintonia com o pai, liberar–se de 
sua percepção apenas da face destruidora do mesmo que lhe lança ao mundo 
desconhecido e impõe tarefas, aparentemente, impossíveis. O herói somente 
irá libertar–se das amarras maternas obstrutivas de seu caminho se perceber o 
pai como sendo parte dele mesmo e o caráter materno do mundo parental que 
também abençoa, mune de amuletos e conselhos; não joga o herói que o escuta 
e se aproxima, ao deserto, à floresta, às águas profundas sem conferir–lhe tudo 
que precisa para sobreviver e sair transformado dessa experiência. 

O problema do herói que vai ao encontro do pai consiste em abrir sua alma 
além do terror, num grau que o torne pronto a compreender de que forma 
as insanas e repugnantes tragédias desse vasto e implacável cosmo são com-
pletamente validadas na majestade do Ser. O herói transcende a vida, com 
sua mancha negra peculiar e, por um momento, ascende a um vislumbre da 
fonte. Ele contempla a face do pai e compreende. E, assim, os dois entram 
em sintonia. (CAMPBELL, 2007, p. 142).

Jung, ao tratar dessa fase na jornada heróica, expressa:

[…] em certas ocasiões o próprio herói apresenta os atributos paternos, 
quando sua identidade com o pai se manifesta. O herói representa o eu 
inconsciente do homem, e este se revela empiricamente como a soma e o 
conteúdo de todos os arquétipos, incluindo também o tipo do “pai” e do 
sábio ancião. Neste sentido o herói é seu próprio pai e se gera a si mesmo. 
(JUNG, 1973/1999, p. 323).

 
Há uma diferenciação na atitude heróica do herói e da heroína percebida 

no momento em que se encontram em suas alteridades e complementam–se. A 
heroína, muitas vezes, não enfrenta com as armas concretas das guerras e com 
suas mãos os monstros, montanhas e profundezas tal como faz o herói, mas 
protege–o e mune–o de ensinamentos, técnicas, conhecimentos necessários a 
tais façanhas. Acolhe o novo, o herói e trai seu povo, pois seu desejo pelo herói 
é maior do que a fidelidade à tribo. A heroína renuncia ao poder endogâmico de 
manutenção dos velhos padrões ao render–se ao amor e permitir que o eleito 
anunciador da renovação ocupe seu lugar ao trono. 

A heroína é misericordiosa ao acolher amorosamente aquele que não possui 
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recursos e energia, aquele que busca, mas não sabe como fazê–lo. O herói, ape-
sar de saber qual a sua tarefa, só conseguirá executá–la através da conjugação 
com a heroína.

O gesto heróico das mulheres […] é trair. A traição das mulheres decretará 
o fim de um tempo […]. A cada série de heróis matadores de monstruosida-
des da Grande Mãe encontraremos uma seqüência de mulheres “traidoras”: 
Hipermnestra, Medéia, Ariadne, Helena, Antígona, Electra, Hipodamia, e 
tantas outras. […] O feminino trai por amor ao inédito, ao novo, mudando 
a ordem sistêmica ameaçada de destruição pelo endogâmico incestuoso. 
O feminino que “trai” propicia a emergência da exogamia renovadora. […] 
Mulheres, sempre mulheres, emergências da Grande Deusa, propiciando o 
acontecer de um tempo novo. (ALVARENGA, 1995, p. 79).

Henderson (1964/2008) escreve a respeito do conto A Bela e a Fera como 
ilustrador desse ato heróico feminino, pois somente quando a jovem Bela 
liberta–se de seus laços paternos ao deixar sua casa e ir ao encontro à Fera, que 
necessita de seu auxílio, é que pôde encontrar seu lado feminino vinculado à 
conjugação com o masculino que, então, se transforma em um bonito príncipe 
com o qual começa um novo dinamismo.

Após tantas provações, chega o momento da apoteose, onde o herói encon-
tra–se consigo mesmo e percebe que o próprio herói é aquele que o herói veio 
encontrar, e ele, Deus, Deusa e todas as outras coisas são, na verdade, uma só, 
partes da mesma totalidade ao mesmo tempo em que são uma totalidade em si. 

Aqueles que sabem, não apenas que o Eterno vive neles, mas que eles mes-
mos, e todas as coisas, são verdadeiramente o Eterno, habitam os bosques de 
árvores que atendem aos desejos, bebem o licor da imortalidade e ouvem, 
em todos os lugares, a música silenciosa da harmonia universal. Esses são os 
imortais. (CAMPBELL, 2007, p. 157).

Ao percorrer esse caminho, percebemos que o herói não é um homem 
comum, mas sim um homem superior, um rei nato, o que era anunciado desde 
o início da aventura, até mesmo pelo motivo de sua dupla paternidade, humana 
e divina, situando–o entre os dois mundos. O herói chega, então, à apoteose da 
aventura e recebe uma benção última dos deuses, sua graça.

Os deuses e deusas devem ser entendidos, em conseqüência, como encarna-
ções e guardiães do elixir do Ser Imperecível, mas não são, em si mesmos, o 
Último em seu estado essencial. Assim, o herói busca, por meio do seu inter-
curso com eles, não propriamente a eles, mas a sua graça, isto é, o poder de 
sua substância sustentadora. Essa miraculosa energia–substância, e só ela, é 
o Imperecível; os nomes e formas das divindades que, em todos os lugares, a 
encarnam, distribuem e representam, vêm e vão. (CAMPBELL, 2007, p. 169).

Uma vez terminada a busca do herói, seja pela penetração na fonte, o 
encontro com a princesa, a graça alcançada por meio de uma personificação 
masculina ou feminina, humana ou animal, chega o tempo de retornar com e 
como o símbolo de toda a sabedoria adquirida e partilhá–la com os habitantes 
do reino humano; assim, torna–se o anunciador da boa–nova, da promessa de 
transformação e renovação.

A aventura percorrida pelo herói, tradução também da busca de si mesmo, 
dá–se a partir da constelação desse arquétipo, o qual emerge de forma eruptiva 
sem deixar ao eu a possibilidade de negação diante de chamado tão poderoso. 
“A constelação ativa do complexo do herói comanda o espetáculo da vida, cau-
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sando fascínio no coletivo tanto quanto no pessoal, trazendo a possibilidade de 
transformação do todo, pessoal e coletivo”. (ALVARENGA, 1999, p. 50). 

No entanto, como podemos vivenciar em diversos mitos e contos, muitos 
heróis recusam tomar o caminho de volta e passam a estabelecer morada na 
terra eterna, distante de nossa temporalidade ou tornam–se eremitas em caver-
nas quase impossíveis de penetrar ou vagam pelo mundo sem rumo certo ou, 
ainda, falecem ao alcançar o êxtase da bênção última.

Caso o herói possua a aprovação dos deuses para voltar ao seu mundo social, 
portando a promessa de renovação, terá todas as bênçãos e auxílios de tais entidades 
sobrenaturais. Porém se a vontade divina se opuser ao alcance do elixir, ou ainda, 
se o desejo de retornar ao seu mundo desagradar aos deuses, o retorno do herói 
acabará por ser uma fuga onde muitos obstáculos lhe serão impostos, de modo a 
torná–la repleta de prodígios de obstrução e evasões mágicas, as quais permiti-
rão ao herói voltar para um local seguro, para sua sociedade, talvez até trazendo 
a bênção. No entanto, o esforço despendido para tal feito, raramente, é pequeno. 

O herói pode, então, ser retardado no prosseguimento de sua jornada por outros 
fatores ou, ainda, permanecer tomado pelo estado de graça ao alcançar a bênção 
última a tal ponto que fica paralisado e não dá início ao retorno; mas se a vonta-
de divina clamar por sua volta, o herói poderá contar com o resgate de sua aven-
tura através da assistência externa. Assim, ainda ao final da trajetória, permane-
ce o auxílio da força sobrenatural que acompanhou o herói em toda sua jornada.

Na fuga mágica, o herói salva seu ego; já no resgate, ao ter sucumbido sua 
consciência, o inconsciente produz os meios para que o equilíbrio volte e o herói 
renasça para o mundo de onde veio.

O limiar do retorno apresenta inúmeras dificuldades, uma delas é aceitar as 
alegrias, tristezas, o cotidiano e suas banalidades do mundo social para o qual 
retorna após ter vivenciado tamanha experiência de completude. Para quê vol-
tar a um mundo desses se conhece um outro tão encantador, fantástico, com 
todas as possibilidades à espera dos que verdadeiramente podem encontrá–las? 
O herói, ainda, pode ater–se à dúvida em relação a de que servirá tentar passar 
o conhecimento alcançado a tão fracionárias e céticas pessoas, à incerteza de 
permanecer ali e iniciar essa empreitada ou deixar o mundo temporal entregue 
à sua limitação e estagnação cotidiana e retornar ao mundo atemporal.

Campbell expressa a passagem do limiar do retorno:

Isso nos leva à crise final do percurso, para a qual toda a miraculosa excur-
são não passou de prelúdio – trata–se da paradoxal e supremamente difícil 
passagem do herói pelo limiar do retorno, que o leva do reino místico à terra 
cotidiana. Seja resgatado com ajuda externa, orientado por forças internas 
ou carinhosamente conduzido pelas divindades orientadoras, o herói tem de 
penetrar outra vez, trazendo a bênção obtida, na atmosfera há muito esque-
cida na qual os homens, que não passam de frações, imaginam ser completos. 
Ele tem de enfrentar a sociedade com seu elixir, que ameaça o ego e redime 
a vida, e receber o choque do retorno […]. (CAMPBELL, 2007, p. 213).

 
Tais dúvidas serão sanadas se o herói puder entender que “o trabalho de 

representar a eternidade no plano temporal, e de perceber, neste a eternidade, 
não pode ser evitado”. (CAMPBELL, 2007, p. 215). Assim, o herói passa a conceber 
a sintonia entre os mundos e pode transitar por eles, o herói torna–se o senhor 
dos dois mundos e, portanto, livre para viver. “O herói precisa realizar a reno-
vação do mundo, vencer a morte, personifica a força criadora do mundo […]”. 
(JUNG, 1973/1999, p. 370). 

A busca do herói ou da heroína e o seu encontro com antagonistas mito-
lógicos pode ser resumido, em linguagem psicológica, como o encontro do 
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ego com os elementos formais típicos e sempre recorrentes da psique. Para a 
pessoa que trabalha com o inconsciente, surgem os problemas de adaptação 
inicial aos mundos exterior e interior (tipos psicológicos); o grupo coletivo 
continente (a persona); o conflito com a parte reprimida ou inaceitável da 
personalidade da pessoa (a sombra); a necessidade de estabelecer um relacio-
namento com os elementos contra–sexuais secundários da psique – mascu-
linos (anima) ou femininos (animus); e, finalmente, o encontro com o núcleo 
suprapessoal da personalidade total e do significado da vida da pessoa (o 
Self). (WHITMONT, 2004, p.122).

O herói serve, assim, tanto ao psiquismo quanto ao coletivo, uma vez que ao 
renovar, transformar e promover a ampliação do primeiro provoca, como desdo-
bramento natural, a expansão da dinâmica cultural para a qual retorna.

[…] o herói serve ao psiquismo, sua formação, preservação e renovação. E 
também à cultura, como seqüência natural da expansão da consciência, 
relacionadas de forma sincrônica. Ao superar a própria imanência, cria o 
conceito de transcendência, o estabelecimento das polaridades (partes e da 
totalidade (todo)), sua organização e preservação. (CAVALHEIRO, 1995, p. 6).

A figura do herói costuma aparecer em nossas vidas em momentos de 
transformação e renovação, quando os antigos padrões de funcionamento 
tornam–se obsoletos para as novas façanhas que teremos que executar. O pri-
meiro momento em que se constela trata–se daquele em que temos que nos 
desprender do mundo materno conhecido, confortável e previsível para, então, 
iniciar um caminho de diferenciação e conquista do mundo exterior. No entanto, 
de tempos em tempos, tal figura é reativada em nossas vidas quando temos que 
abandonar o universo conhecido da situação em que nos encontramos, seja em 
relação ao mundo exterior ou interior, e confrontar a nova realidade que nos é 
apresentada a fim de que possamos prosseguir em nosso caminho, ampliando 
nossos potenciais; reconhecendo, cada vez mais, novos conteúdos como também 
possibilidades nossas e, com isso, nos aproximando daquilo que somos.

A criança separa–se de sua mãe quando, por volta dos dois anos de idade, 
começa a dizer “não”. Esse movimento, embutido no desenvolvimento natural 
do indivíduo psicológico, ocorre espontaneamente e facilita o desenvolvi-
mento do ego. Tem uma base arquetípica e pode estar relacionado com o 
surgimento da primeira aproximação do modelo arquetípico do herói. Para 
Jung, isso seria um aspecto da individuação que se processa ao longo da vida 
inteira, mas não é, por certo, a história toda. A finalidade desse momento 
para a separação é criar uma situação psicológica que possa mais tarde avan-
çar para novas etapas de conscientização […] (STEIN, 1998, p. 157).

Enquanto regidos pela dinâmica do herói, nos preparamos para o enfrenta-
mento das demandas do mundo exterior através do desenvolvimento de nosso 
universo interior por meio do fortalecimento do ego e aquisição de novos con-
teúdos e conhecimentos, tanto referentes ao meio exterior quando interior, de 
modo a nos munirmos de mais elementos que, por sua vez, nos permitem alcan-
çar conquistas e vencer desafios, assim como adequar–nos ao meio social em 
que estamos imersos. Desse modo, forma–se a base para a superação de futuros 
obstáculos e o progressivo caminhar ao longo do processo de individuação, para 
o qual somente o herói não será suficiente, mas sem a garantia proporcionada 
por ele, através das primeiras integrações e instrumentalizações decorrentes do 
diálogo ego–self, do fortalecimento egóico e da adaptação ao mundo exterior, 
os passos seguintes de nossa jornada não seriam possíveis.
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Notas

1. O presente artigo pertence à dissertação de mestrado Sagas de rpgistas: um estudo junguiano 
acerca do encontro com o herói via Role Playing Games, desenvolvida pela aluna Paula Pinheiro Varela 
Guimarães, cuja orientadora é a Professora Doutora Ceres Alves Araújo.

[…] a primeira tarefa do herói consiste em retirar–se da cena mundana dos efeitos secundários e 
iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique, onde residem efetivamente as dificuldades, para 
torná–las claras, erradicá–las em favor de si mesmo […] e penetrar no domínio da experiência e da 
assimilação, diretas e sem distorções, daquilo que C.G. Jung denominou “imagens arquetípicas”.
[…] Sua segunda e solene façanha é […] retornar ao nosso meio, transfigurado, e ensinar a lição de 
vida renovada que aprendeu. (CAMPBELL, 2007, p. 27–28).
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Este artigo apresenta uma possibilidade de interpretação simbó-
lica da música “Lenda do Pégaso”, da autoria de Jorge Mautner 
e interpretada por Moraes Moreira em 1980, segundo os pres-
supostos teóricos da Psicologia Analítica, desenvolvida por Carl 
Gustav Jung em sua obra. Esta trajetória é descrita através do 
personagem do passarinho feio, buscando desenvolver sua verda-
deira personalidade a partir de suas fantasias acerca de si mesmo. 
A fantasia, enquanto possibilidade de expressão dos conteúdos 
inconscientes, apresenta-se como a pedra angular para o desen-
volvimento da personalidade.
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O presente estudo apresenta a trajetória do passarinho feio que não sabia o que 
era nem de onde viera, e então, na busca de sua identidade, sonhava sempre em 
ser algo que não era. Esta trajetória está descrita na música “Lenda do Pégaso”1. 

Usando a metáfora de um pássaro, o autor elaborou uma fábula que pode ser 
compreendida sob a óptica da Psicologia Analítica acerca do tema Desenvolvimen-
to da Personalidade Humana e da importância da fantasia neste desenvolvimento. 

Von Franz (1984), através de amplificações do tema pássaro em mitos e con-
tos de fadas, elabora uma comparação deste com os seres humanos, buscando 
em uns e outros as características simbólicas semelhantes. O pássaro relaciona-se 
ao fenômeno da transformação, simbolizando psicologicamente a possibilidade 
do processo de conscientização. “Refere-se a uma experiência espiritual interior 
que é, ou que permanece transitória desde que não tombe novamente em terra.” 
(VON FRANZ, 1984, p. 267). Neste mesmo texto, a autora elabora a diferencia-
ção entre o alçar vôo do pássaro, que corresponderia ao começo do processo de 
tomar consciência, referindo-se à percepção numinosa do mundo espiritual, a 
um despertar mental, mas que, em si, não indica que a meta foi alcançada, mas 
sim que houve o apontamento de um caminho a seguir, representando um guia 
para a verdadeira conscientização.

As pessoas, em certos momentos da vida, vivem experiências que sentem 
como de extrema importância, como um insight religioso carregado de emoções. 
Se não aproveitam a oportunidade oferecida por esta experiência, este momento 
passa e o indivíduo encontra-se novamente em situação estagnada, sentindo-se 
miserável e em contato sua falta de sentido. Isto ocorre porque o pássaro não 
simboliza uma meta atingida, e sim, uma possibilidade de iniciação, como “um 
guia em direção à experiência interior”. (VON FRANZ, 1984, p.267) Podemos 
inferir, portanto, que o símbolo pássaro está relacionado ao desencadeamento 
do processo de desenvolvimento da personalidade.

Segundo C. G. Jung (1983), a personalidade plena, individuada, é um ideal 
inatingível, mas como um ideal, aponta para um caminho a seguir. Este caminho 
é o que se chama de processo de individuação, sendo a personalidade, a princí-
pio, um germe na criança, que se desenrola ao longo de toda a vida. Enquanto 
não se sabe quem se é, constrói-se a identidade a partir de identificações suces-
sivas, e de fantasias a respeito de possíveis formas de ser. Portanto, é possível 
afirmar que o passarinho está inconsciente de sua própria personalidade, bus-
cando construí-la através das fantasias.
 

Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio
Que não sabia o que era, nem de onde veio

Então vivia, vivia a sonhar em ser o que não era
Voando, voando com as asas, asas da quimera.

(MOREIRA, 1980).
       

Na mitologia greco-romana, a Quimera era um terrível monstro, de cuja sua 
boca saíam chamas de fogo capazes de devastar um país. Somente a partir do ar 
era possível destruir esta fera, e foi por este motivo que Pégaso, o cavalo alado, 
foi imprescindível para o herói Belerofonte poder voar por cima dela. A Quimera 
foi destruída por Belerofonte graças ajuda de Pégaso. Esta luta foi oferecida a 
Belerofonte em troca de sua própria vida, já que estava condenado a morrer caso 
não a enfrentasse e matasse. (MÉNARD, 1991).

No “Novo Dicionário da Língua Portuguesa”, Quimera significa “1. monstro 
fabuloso com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de dragão. 2. Produto da 
imaginação; fantasia; utopia; sonho: as quimeras do amor. 3. Incoerente, incon-
gruente, absurdo”. (FERREIRA, s.d.). 

Jung denominou inconsciente aos conteúdos que foram reprimidos pela 
consciência devido à incompatibilidade com esta ou então que nunca se torna-

Hermes16 - 37

ram conscientes, contendo em si as potencialidades de vir a ser. A Quimera, neste 
caso, pode representar todo o inconsciente, mais que a sombra reprimida tão 
cedo na vida, quanto os potenciais ainda não atualizados. Para desenvolver sua 
personalidade, o passarinho precisa diferenciar-se de seu inconsciente, travando 
uma verdadeira batalha. 

Neste sentido, é possível afirmar que o passarinho feio está sendo guiado por 
forças advindas do inconsciente: “voando, voando nas asas, asas da quimera”; 
por produtos oníricos e fantasias. O processo de individuação é determinado 
pela natureza, regida pelo arquétipo do Self, mas estas forças inconscientes 
podem ser devastadoras, assim como o original monstro desenfreado e podem 
adquirir um caráter “incoerente, incongruente ou absurdo”. O perigo da fantasia 
compensatória pode ser observado quando o ego não está estável e fortificado e 
fica a mercê das influências e tendências do inconsciente, perdendo seu papel de 
teste de realidade. Muitas vezes estes estados, se intensificados, podem se carac-
terizar psiquiatricamente como surtos psicóticos e esquizofrenia (JUNG, 2007). É 
possível afirmar que o passarinho feio possui um ego fragilizado, pois não tem 
referências de si, noção concreta de eu, “não sabia o que era, nem de onde veio”. 

Num primeiro momento, o passarinho busca através da imitação, elaborar 
um ideal ou uma referência de identificação para ser algo. Percebe-se que 
este ser está relacionado a um valor reconhecido socialmente. A imitação ou 
identificação com o coletivo, embora válidos na primeira infância, podem ser 
prejudiciais para a continuidade do desenvolvimento. Jung (2007) afirma que a 
imitação é extremamente nociva para a individuação, ou seja, para a realização 
“do processo de desenvolvimento psicológico que faculte a realização das quali-
dades individuais dadas, (…) um processo mediante o qual um homem” torna-se 
aquilo que é de fato. (JUNG, 2007, §267, p.50).
       

Sonhava ser uma gaivota porque ela‚ linda e todo mundo nota
E naquela de pretensão queria ser um gavião

E quando estava feliz, feliz, ser a misteriosa perdiz
E vejam, então, que vergonha quando quis ser a sagrada cegonha.

(MOREIRA, 1980).
       

Tal comportamento de busca de sucessivas identificações pode estar rela-
cionado com o conceito de persona. Para caracterizar a persona é importante 
ressaltar que esta visa estabelecer uma relação adaptada entre a consciência 
individual e a sociedade. Para que esta relação seja adaptativa, é preciso que 
haja concessões equilibradas entre os dois mundos: o interno - o sujeito e 
suas demandas - e o externo: a sociedade e as suas. Como se pode observar na 
continuidade do texto do passarinho feio, este personagem tenta adaptar-se 
às demandas do grupo e moldar-se num ideal pessoal. “Sonhava em ser uma 
gaivota por que ela, linda e todo mundo nota”.

A adaptação ao coletivo requer um sacrifício de sua própria natureza, uma 
identificação com a persona, levando-se a acreditar que se é o que se acredita 
na fantasia ser. Justifica-se isto, no caso do passarinho feio, no fato de que sua 
própria natureza ainda está por ser descoberta. Assim, para se moldar a um 
parâmetro externo, é necessário que o indivíduo reprima conteúdos psíquicos 
próprios que não se ajustam a este ideal, a fim de criar através da persona uma 
falsa identidade: ser uma gaivota, ser um gavião, ser uma perdiz ou a sagrada 
cegonha. Quando ocorre esta identificação com a persona, trata-se de uma 
autoeducação violenta e arbitrária, segundo Jung. 

Na medida em que os processos inconscientes, que são permeados pelo 
impulso vital, tornam-se parcialmente conscientes, é possível observar uma 
sequência de imagens, de caráter autônomo e automático. São as impressões 
visuais das fantasias. Portanto não é o ego ou a consciência do indivíduo que 
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fantasia: são conteúdos originados do inconsciente. (JUNG, 1981).
Em contraposição à cristalização da persona, o desenvolvimento da persona-

lidade tem como objetivo a adaptação do homem em seu meio ambiente, assim 
como a realização máxima de sua potencialidade, afirmando integralmente a sua 
individualidade enquanto um ser humano livre e inserido em seu grupo social. 

Desta forma, pretende-se libertar e integrar os processos inconscientes que 
emergem em forma de fantasia, compreendê-las e, para isto ‚ encarar esta reali-
dade interna psíquica com a mesma atitude com que se vive a realidade externa. 
Implica numa ação consciente e não num posicionamento passivo do ego peran-
te as fantasias emergentes do inconsciente. (JUNG, 2007). O desenvolvimento da 
personalidade é também uma escolha consciente e moral que a pessoa faz para 
seguir seu próprio caminho, pagando seus preços.

“Se faltar a necessidade, esse desenvolvimento não passar  de uma acrobacia 
da vontade, se faltar decisão consciente, o desenvolvimento seria apenas um 
automatismo indistinto e inconsciente.”(JUNG, 1983, § 269, p.179).

O processo de desenvolvimento da personalidade não se refere a um impulso 
da vontade própria do indivíduo, e sim, a uma necessidade a priori que ocorre 
pela coerção dos acontecimentos internos ou externos. Isto significa que tornar-
se uma personalidade “gaivota”, “cegonha”, “perdiz” ou qualquer que fosse a 
vontade do passarinho feio jamais seria uma possibilidade verdadeira, tratando-
se apenas de um capricho. O que subjaz de individual é algo que se localiza na 
escolha da persona e seus conteúdos. (JUNG, 2007). Isto é possível observar no 
passarinho feio que, ao escolher um pássaro para “ser”, permeava tal escolha de 
uma subjetividade impregnada de desejos:
      

 E com a vontade esparsa sonhava ser uma linda garça
 E num instante de desengano queria apenas ser um tucano

 E foi aquele, aquele ti-ti-ti quando quis ser um colibri
 Por isso lhe pisaram o calo e aí então cantou de galo

                                           

 Sonhava com a casa de barro, a do joão-de-barro, e ficava triste
 Tão triste assim como tu, querendo ser o sinistro urubu

 E quando queria causar estorvo então imitava o sombrio corvo
 E até hoje ainda se discute se é mesmo verdade que virou abutre.    

 (MOREIRA, 1980).
       

Mesmo que a consciência do ego se identifique com a persona, o Self incons-
ciente, na demanda pela “a verdadeira individualidade” (JUNG, 2007, §246, p. 
32). não pode deixar de atuar. Os conteúdos que foram reprimidos no esforço da 
adaptação passam a se manifestar de forma perturbadora. (JUNG, 2007). É pos-
sível observar que os conteúdos relegados à sombra e ao inconsciente tendem a 
emergir com o tempo e devem ser integrados pela consciência. Assim, viver por 
um ideal de ego, como no caso do passarinho feio que vivia imerso em fantasias 
buscando ser algo que não era, têm como consequência o não conseguir viver 
parte importante do princípio da vida, vivendo sempre como alguém irreal ou 
incompleto. (HENDERSON, 1974). 
       

E quando já estava querendo aquela paz dos sabiás
Cansado de viver na sombra, voar, revoar feito a linda pomba 

E ao sentir a falta de um grande carinho então cantava feito um canarinho 
E assim o passarinho feio quis ser até pombo-correio.

(MOREIRA, 1980).

(…)
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         Mas estas duas condições: a escolha moral e consciente e a necessidade não 
são as únicas condições determinantes do desenvolvimento da personalidade. 
Jung (1983) destaca a mais importante, uma terceira condição que denominou 
como designação. “Esta designação age como se fosse uma Lei de Deus, da qual 
não é possível esquivar-se”. (JUNG, 1983, §300, p.181). É uma voz que provém 
de dentro da pessoa, de caráter irracional e indefinível, que tem como objetivo 
a emancipação do indivíduo da grande massa e de seus caminhos convencionais. 
Aqueles que escutam esta voz interior e assim a obedecem passam a destacar-se 
e diferenciar-se de seu meio social.

Na saga musical do passarinho feio, seu final pode ser uma analogia desta 
designação:

Aí então, Deus chegou e disse: Pegue as mágoas 
Pegue as mágoas e apague-as, tenha o orgulho das águias

Deus disse ainda: é tudo azul, e o passarinho feio
Virou o cavalo voador, esse tal de Pégaso.

(MOREIRA, 1980).

Deus, aqui, pode ser considerado um símbolo do Self, que constitui uma 
imagem de grandeza impossível de ser abarcada pela consciência. Por mais que 
se amplie a consciência, haverá sempre material inconsciente, que é inesgotá-
vel. É a submissão do ego a esta grandeza, que Jung denomina de “instinto de 
realização do si-mesmo” que confere ao ego o sentimento de integridade e de 
estar unido consigo mesmo, retirando a consciência de seu estado de marasmo 
e mesquinharia inconsciente. (JUNG, 2007).

É possível compreender a co-relação do tema pássaro com a individuação 
neste conto. Von Franz (1984) afirma que o símbolo “pássaro” está relacionado a 
um estágio de desenvolvimento da prima matéria, como já foi dito anteriormen-
te, uma proposta de desenvolvimento. A meta é a realização do Self, no qual a 
identidade é realizada e conscientizada e não mais passível de ser perdida, como 
numa experiência momentânea, conforme simbolizada pelo pássaro. “(…) o pás-
saro é uma espécie de primeira intuição de uma experiência que guia o herói no 
seu caminho para conhecer a Divindade.”. (VON FRANZ, 1984, p. 272).

Pégaso é um cavalo alado que nasce do sangue que jorra de Medusa quando 
Perseu corta a cabeça desta górgona. É filho do encontro de Poseidon com a 
Medusa, antes desta se tornar uma górgona, sendo uma mortal comum ainda. 
Perseu, ao decapitar a górgona, fez uso de um espelho que foi ofertado pela 
Deusa Atena, posto que apenas poderia visualiar a górgona pelo seu reflexo e 
não diretamente, pois senão se petrificaria, conforme a maldição. (MÉNARD, 
1991). Este nascimento do cavalo alado pode representar o poder da reflexão 
para transcender as situações petrificantes, que significam a não transformação 
e a não transcendência da realidade, tornando esta trágica, mesquinha e até 
mesmo entediante. O espelho de Perseu simboliza a capacidade de distanciar-se 
emocionalmente das situações petrificantes a partir da reflexão e a transcen-
dência destas, de modo a não paralisar o indivíduo. 

 O cavalo Pégaso pode simbolizar o poder da transcendência da realida-
de, principalmente pelo fato de ser alado. Este símbolo está relacionado ao 
momento de compreensão da vida de modo mais eficiente que se deve à emer-
gência na consciência dos conteúdos psíquicos mais profundos. (VON FRANZ, 
1974). Sabe-se que na mitologia grega, Pégaso criou com uma patada sua a 
fonte de Hipocrene, consagradas às Musas, “fonte de inspiração dos poetas e 
artistas”. (MÉNARD, 1991). A fantasia, portanto, é considerada por Jung como 
um verdadeiro símbolo hermenêutico, pois aponta para uma direção mais har-
mônica com o ser mais profundo daquele indivíduo que cria a fantasia. “Ela (a 
fantasia)‚ o regaço materno onde tudo é gerado e que possibilita o crescimento 



da vida humana.”. (JUNG, 2007, p.145). 
Von Franz (1974) diz que cavalos selvagens representam as tendências indo-

máveis e instintivas que advêm do inconsciente e que normalmente são repri-
midas. Pégaso é um cavalo selvagem, mas que é domado por Atena ou por seus 
atributos. Esta Deusa representa a distância emocional, a capacidade de pensar 
racionalmente guiada pela vontade consciente, de resolver problemas práticos e 
criar estratégias para batalhas. (SHINODA, 2009). Pode-se imaginar que Pégaso 
seja o cavalo de batalha do ego, uma tendência instintiva guiado pela razão a 
fim de auxiliar o ego a enfrentar conteúdos de sua sombra e do inconsciente, 
visando a individuação. Jung define a emergência destas fantasias como “a 
tentativa de elucidar mediante a analogia alguma coisa ainda totalmente des-
conhecida e em processo.” (JUNG, 2007, p. 145). 

É possível afirmar que o instinto de reflexão possibilita o distanciamento 
emocional dos conteúdos inconscientes, impedindo a subjugação do sujeito a 
tais conteúdos, possibilitando assim a ampliação da consciência, a diminuição 
da influência dominante do inconsciente na consciência e a transformação da 
personalidade: que o próprio Jung (2007) denomina de função transcendente. 

Esta capacidade de transformação e transcendência pode ser simbolizada pelo 
orgulho das águias, já que as águias representam força, grandeza e majestade, 
assim como a perspicácia, o poder da visão racional. (Grande Enciclopédia Brasilei-
ra, s/d). A águia a fixar seus olhos no sol ‚ é também o símbolo da percepção direta 
da luz intelectiva, e costuma sempre acompanhar ou representar os grandes heróis 
ou os grandes deuses (Zeus, Cristo, César). (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2008).

Belerofonte, ao enfrentar a quimera com a ajuda de Pégaso, estava se sentin-
do coberto de glória devido à sua vitória e, numa inflação, acreditou ser possível 
subir aos céus afim de saber o que faziam por lá os deuses. Zeus, achando esta 
atitude de audácia exagerada advinda de um simples mortal, “mandou um mos-
cardo picar o cavalo Pégaso, e este, com sobressalto, fez com que o herói tom-
basse para morrer.”. (MÉNARD, 1991). E assim, tornou-se o cavalo do grande Zeus, 
ganhando uma constelação para si. Portanto justifica-se a relação entre águia e 
Pégaso, numa relação estabelecida por ambos serem animais pertencentes a Zeus.

Para se tornar Pégaso, ou seja, desenvolver sua personalidade, foi preciso que 
o passarinho feio esquecesse as mágoas, ou seja, enfrentasse seus próprios con-
teúdos inconscientes. Um ato de conhecimento e aceitação promoveu a trans-
cendência desta estagnação psíquica de ressentimento. Esta atitude se sobrepôs 
à atitude heroica de enfrentamento e dominação dos impulsos inconscientes, 
sendo uma atitude mais madura.

No conto, Deus diz ainda para o passarinho que é tudo azul, remetendo à 
cor celestial dominante em quase todas os sistemas simbólicos. Azul “é a mais 
profunda das cores” apresentando-se com efeito de transparência e longitude. 
“É o caminho do infinito, onde o real se transforma em imaginário”, devido a 
sua característica de imaterialidade, profundidade e suscita em si a divagação 
e até mesmo, um caminho dos sonhos. “(…) imóvel, o azul resolve em si mesmo 
as contradições, as alternâncias_ tal como a do dia e da noite_ que dão ritmo a 
vida humana.”. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2008, p.107)

Nesta última citação, a cor azul parece referir-se a função transcendente, que 
é a transformação obtida através da confrontação do ego com o inconsciente, 
cuja meta é alcançar o ponto central da personalidade. A consciência ou o ego 
já não é mais o centro da personalidade, pois através da função transcendente 
adquire-se um novo equilíbrio que está estabelecido nesta relação consciente 
e inconsciente. Isto pode estar representado no jogo de palavras expresso pelo 
autor “Pégaso pega o azul”. (JUNG, 2007).

Pode-se concluir que a conscientização e a vivência dos conteúdos oriundos 
do inconsciente, tais como as fantasias, determinam a assimilação de tais con-
teúdos pela consciência, causando efeitos profundos sobre a atitude consciente 

40 – Hermes16

e o desenvolvimento da personalidade. Isto ocorre por que há uma vivência da 
própria natureza do indivíduo com senso crítico, ocasionando um estado de flui-
dez do ser, sem a cristalização dos conteúdos da consciência. Cumpre-se assim 
com o objetivo terapêutico da Psicologia Analítica.

Notas

1. MOREIRA, Moraes. A lenda do Pégaso. Jorge Mautner [compositor]. In: Bazar Brasileiro. Ariola, 1980. 
1CD. Faixa 9. 
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Tomando como ponto de partida a descrição fenomenológica da finitude 
humana, tal como se apresenta em Heidegger, iremos considerar a relação entre 
finitude e vulnerabilidade, entendida como precariedade existencial. Poremos à 
luz as figuras da vulnerabilidade: a morte, o sofrimento, a dor fazendo apelo ao 
contraponto Heidegger/Lévinas, na consideração do tema.

A meditação sobre a morte, em Heidegger, desenvolvida na segunda parte 
e primeiro capítulo de Ser e Tempo, nos parágrafos 45 a 53, estabelece como 
característica essencial da existência humana o ser-para-a-morte. A existência  
humana enquanto presença no mundo, ser-no-mundo, é também  consciência 
do fim do Dasein.

Associado estreitamente à noção de temporalidade, enquanto contagem do 
tempo que resta, o ser-para-a-morte é apreendido, num primeiro momento, 
como a morte do outro. Não podemos ter acesso direto à nossa própria morte, 
mas podemos constatar a morte dos outros e desse modo, ter acesso indireto à 
idéia de morte. A morte do outro é, antes de mais nada, um sair do mundo, um 
não mais estar no mundo, não mais estar presente. Essa ausência não é consta-
tada como a ausência de um puro dado, mas como conviver como a perda, estar 
junto de moribundos, embora sem acesso à experiência do outro. 

Essa constatação remete à apreensão da própria morte como um ainda-não, 
como algo pendente e constitutivo do nosso ser. Daí o filósofo dizer: “O findar 
implicado na morte não significa o ser estar-no-fim da presença [Dasein], mas o 
seu ser-para-o-fim”1. Por isso, “no sentido mais amplo, a morte é um fenômeno 
da vida”2.

A vida humana se expressa com características fundamentais: a finitude,  o 
ser-com, a decadência. Nela, a morte é uma possibilidade última, insuperável 
e por isso, a mais própria do Dasein. Diz Heidegger: “O ser-para-o-fim não se 
origina primeiro de uma postura que, às vezes, acontece. Pertence, de modo 
essencial, ao estar-lançado da presença...”3

Vinculado essencialmente à vida, o ser-para-a-morte é, de início, vivenciado 
na quotidianidade como morte do outro, como ocorrência impessoal e distante 
de vida do sujeito. Vela-se, assim, o vínculo essencial de cada um com a própria 
morte, com o irremissível e insuperável de seu acontecer. A angústia perante a 
morte é esvaziada pela alienação — a morte é sempre do outro, e apenas uma 
vaga possibilidade da minha vida; a impessoalidade quotidiana busca a tranqui-
lidade e a decadência, a fuga perante o temor da morte.

Essa atitude, caracterizada pela impessoalidade, está presente, diz o filósofo, 
também na atitude dos “próximos” aos moribundos: busca-se convencê-los de 
que escaparão da morte e poderão voltar à vida quotidiana, tranquilizando-os 
à respeito da morte. O senso comum reconhece a certeza da morte e a inde-
terminação de seu advento, mas trata de escapar dessa consciência e  encobrir 
sua verdade, apegando-se à constatação do ainda-não ocorrido, à afirmação da 
vida contra a morte.

A essa atitude, Heidegger chama de “ser-para-a-morte impróprio” 4, que 
caracteriza o modo de ser marcado pelo temor, o qual impossibilita a com-
preensão do significado da morte. Contrapondo-se a essa atitude, o filósofo 
afirma como projeto existencial o do ser-para-a-morte no sentido próprio. Este 
é a consideração da morte como possibilidade do ser humano, é o suportar tal 
possibilidade como espera e antecipação.

Enquanto antecipação, o ser-para-a-morte é o próprio existir, reconhecendo a 
irremissibilidade daquela que singulariza o ente e o leva a assumir seu próprio ser.

Irremissível, insuperável, certa, indeterminada: assim compreendida, a morte 
liberta o homem de perder-se  no circunstancial e ocasional, no mero dado; é 
ameaça e angústia do ser-aí mas também superação da impessoalidade e ocu-
pação com o que nos é mais próprio, libertando-nos da quotidianidade ,que faz 
da vida um negócio.
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A existência se desenrola, para o homem, como temporalidade que “se tem-
poraliza a partir do porvir”5, como finitude ou existir finitamente, como cuidado 
e decisão antecipadora. A temporalidade  autenticamente humana não é mero 
estar no tempo, mera constatação do suceder  de eventos; é compreensão do 
nada, disciplina ininterrupta e auto-consciência, decisão antecipadora, busca 
de sentido do ser do Dasein. Assim, a “temporalidade desentranha-se como o 
sentido da cura [cuidado] propriamente dito” 6.

Em Heidegger o tema da morte aparece, assim, marcado de uma ambigüidade 
essencial; ela é tanto o ápice da vulnerabilidade, a extinção da vida, como o pínca-
ro da existência, enquanto acontecimento que obriga a buscar o sentido do viver.

A relação essencial entre existência e temporalidade, entre precariedade da 
finitude e realização no tempo, põe em relevo questões éticas relativas à finitude 
da existência e questões antropológico-ontológicas da compreensão de nosso 
impulso para ser.

Constitutivamente vulnerável, frágil, precária, a vida se expressa como 
impulso para superação dessa vulnerabilidade essencial , de ultrapassamento e 
de  afirmação do ser,pela consciência da morte.

No polo oposto de perspectiva heideggeriana que se caracteriza pela cora-
gem e transcendência da angústia, através de significação dada ao existir a par-
tir do ocupar-se com o existir, no horizonte de aguda e permanente exposição 
à consciência da morte — encontramos a meditação de Lévinas. Sua reflexão 
expressa “um dos campos onde se condensam as linhas diretrizes fundamentais 
da dissidência anti-heideggeriana...”7.

Ruptura com a perspectiva do filósofo da Floresta Negra, a reflexão de 
Lévinas mostra a angústia perante a morte como horror diante do vazio, do 
nada, do impessoal. O desafio supremo, para ele, “não é a morte, mas o sofri-
mento”8; “não é o nada, mas o absurdo”9.

A morte é, primeiramente, a constatação da morte do outro, acompanhada 
pela angústia da separação e da permanência de quem vive, no tempo finito e 
que é experimentado como o tempo que resta10. A morte é também a relação 
com o desconhecido, o totalmente outro; é advento de uma situação da qual 
não temos mais controle, na qual a nossa subjetividade é aniquilada11. Daí Ciglia 
dizer que, para Lévinas, “A morte marca o fim dos poderes da subjetividade”12; 
é o inapreensível, e se anuncia como a impossibilidade radical, a impossibilida-
de de fazer qualquer projeto, de seguir qualquer direção. É o confronto com o 
mistério fundamental, a extinção irremissível dos poderes da razão e da vida, a 
dissimetria fundamental perante o outro13.

Para Lévinas, a meditação sobre a morte é estreitamente associada à medita-
ção sobre o eros14e ao conflito  das vontades15. É nesse sentido que a reflexão 
sobre a morte é associada ao tema da alteridade, como temor do outro enquanto 
temor da violência. O temor da morte é assim o temor do imprevisível, do con-
fronto com o inesperado, com o inexplicável e sem sentido.

Remetendo o homem ao ainda-não da morte, ao tempo que se desenrola 
entre o nascimento e a morte, Lévinas busca, na relação ética com o outro ser 
humano, a superação da ruptura que a extinção representa.

A outra face de vulnerabilidade, segundo nosso autor, é o sofrimento. O 
sofrimento é um dado, mas um dado impossível de ser assumido; é o excessivo 
inscrito na situação, é o repulsivo e perturbador16. É passividade: algo de que 
temos consciência, experimentado como vulnerabilidade essencial, padecimento 
e mal. Experiência da não-liberdade, da negação, “é o impasse da vida e do ser, 
seu absurdo (...)”17.

O sofrimento é um “para nada”, o insensato, que isola e absorve a consci-
ência; é o intrinsecamente inútil18. A questão que desencadeiam, por exemplo: 
as dores tenazes, as nevralgias intoleráveis, certos tipos de tumores malignos19, 
é a questão ética do sofrimento inútil, que exige o cuidado e postula o inter-
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humano. Perante o mal do sofrimento: “queixa, grito, gemido ou suspiro, apelo 
original à ajuda, ao socorro do outro eu, cuja alteridade, logo exterioridade, 
promete a salvação”20 — impõe-se a compaixão.

A compaixão é “o sofrimento do sofrimento, sofrimento pelo sofrimento inú-
til do outro homem, o justo sofrimento em mim pelo sofrimento injustificável 
do outro (...)21. Compaixão e cuidado, enquanto atenção ao sofrimento do outro, 
erguem-se como princípios éticos supremos, na obra de Lévinas, na medida em 
que perseverar no ser, por parte do indivíduo e da sociedade, é uma finalidade 
em si. Por essa razão, a saúde é vista como um  valor, tanto no plano individual, 
quanto do coletivo. 

O sofrimento é também o sofrimento em mim, a dor gratuita, a fatalidade e 
o flagelo. Impõe a busca de um sentido, que pode ser entrevisto, no plano físico, 
na medida em que a dor funciona como um sinal de alarme, como exigência de 
preservação de vida e da busca de socorro médico, da saúde. No plano espiritual, 
entendida como sanção e punição, a dor pode servir de advertência, com vistas 
à preservação do corpo coletivo da vida da sociedade.

Assim, a experiência original do sofrimento, encarado como  inútil e absurdo, 
pode adquirir uma significação, uma ordenação, e ao nosso tempo, acentuar a 
recusa do sofrimento infligido  como  “horror diabólico”22, como o anti-ético  
por excelência.

A eticidade do comportamento perante o sofrimento dar-se-ia no plano do 
inter humano. É nessa dimensão que se expõem a não-indiferença, a respon-
sabilidade, a reciprocidade, tornando possível “o recurso de uns ao socorro dos 
outros”23.

Nas perspectivas distintas de Heidegger e Lévinas sobre as figuras da vulnera-
bilidade humana: a morte, o sofrimento, a dor, surge um  denominador comum: 
a idéia de que é possível resgatar o seu aparente não-sentido, recuperando, pela 
coragem de existir, pela autenticidade da existência, pela compaixão, o valor da 
vida, apesar da finitude essencial do homem.

Em resumo, constitutivamente vulnerável, frágil, precária, a vida se expressa 
como impulso de superação dessa vulnerabilidade essencial, de ultrapassagem 
e  afirmação do ser, apesar da morte. Toda existência humana está marcada por 
essa característica. Em alguns momentos, como os do nascimento e da morte, e 
em algumas situações, como as da doença, da incapacidade, do sofrimento físico 
ou moral, o homem se acha acentuadamente exposto à consciência de sua vul-
nerabilidade. Esta é reconhecida então como um componente de toda existência 
finita, quer seja a do próprio constatador, quer seja a de outrem, impondo, como 
exigência ética, o cuidado: estima de si, solicitude em relação aos demais, para 
favorecer a expressão do ser, no tempo.
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O presente trabalho1 pretende abordar as funções psicológicas 
pensamento, sentimento, sensação e intuição, propostas pela 
teoria de Carl Gustav Jung, a partir da análise simbólica da 
canção Língua, de Caetano Veloso. Com o objetivo de investigar 
as funções psicológicas presentes na canção, realizou–se um 
estudo bibliográfico de temas relacionados aos Tipos Psicológicos 
propostos por Jung no ano de 2011 e a análise da letra e melodia 
da canção do referido compositor baiano. Os resultados obtidos a 
partir desta investigação indicam a possibilidade de compreensão 
das funções psicológicas pensamento, sentimento, sensação e 
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Introdução
Jung atuou como colaborador de Freud, embora já fosse considerado um pro-

fissional de grande prestígio. A partir de 1912, Jung passou a expressar seus ques-
tionamentos sobre conceitos propostos por Freud de forma mais enfática, prin-
cipalmente em relação ao papel determinante da sexualidade como força matriz 
e motriz da alma, apesar de nunca ter negligenciado a importância da mesma 
na dinâmica da psique do indivíduo (YOUNG–EISENDRATH & DAWSON, 2002).

As divergências teóricas entre ambos tornaram o rompimento inevitável. 
Assim, Jung veio a estruturar sua própria escola de pensamento, denominada 
Psicologia Analítica, abordagem que defende além da ideia do inconsciente 
pessoal, a existência do inconsciente coletivo, postulada a partir da constatação 
de que sociedades diferentes possuem símbolos, personagens folclóricos e nar-
rativas míticas muito semelhantes (SCHULTZ, 2005).

Em uma de suas principais obras, Tipos Psicológicos, Jung propõe que cada 
indivíduo desenvolve uma maneira própria de apreender o mundo como se 
fosse, por assim dizer, seu cartão de visitas (VARGAS, 2006: 74). As funções 
psicológicas identificadas por Jung, responsáveis por determinar os tipos psico-
lógicos são quatro – pensamento e sentimento, sensação e intuição. 

A função pensamento relaciona–se à razão, enquanto a função sentimento 
associa–se à emoção (ZACHARIAS, 2006). A função sensação refere–se à capa-
cidade de perceber os fatos a partir dos sentidos, e a intuição pode ser compre-
endida como a atividade de pressentir. Observa–se que cada indivíduo, em geral, 
possui um par dessas funções mais desenvolvido, embora determinada função, 
mesmo que não predominante no sujeito, possa ser ativada de acordo com a 
ocasião (JUNG, 2006).

Costuma–se representar as quatro funções psicológicas dispostas em forma 
de cruz. Algumas vezes, essa cruz apresenta–se dentro de um quadrado e, outras, 
rodeada por um círculo. Esta ilustração evidencia a propriedade dinâmica das 
funções. A cruz, como orientadora dos pontos cardeais, aponta em direções 
diversas: norte–sul, leste–oeste. Como expressão religiosa representa vida, morte 
e renascimento. Assim, em seu caráter simbólico, possibilita a dialética entre ele-
mentos aparentemente antagônicos na dinâmica entre as funções psicológicas, 
expressando o que Jung denominou opostos complementares.

Após ocupar–me por decênios com a natureza da psique, formou–se em mim, 
bem como em outros pesquisadores na área, a convicção de que um fenô-
meno psíquico nunca deve ser encarado apenas de um lado, mas também 
por outros ângulos. Mostra a larga experiência que todas as coisas tem pelo 
menos dois lados e, às vezes mais alguns outros. (JUNG, 2000 )

Como ilustração da dinâmica das funções envolvidas no processo criativo, 
recorreu–se a uma canção no presente estudo, uma vez que na elaboração de 
uma música percebe–se a ativação das funções psicológicas propostas por Jung.

Inicialmente, pensemos a função intuição como a primeira a ser despertada. 
Na palestra Educação para a Cidadania, Rubem Alves comenta que antes da con-
cretização da coisa, já havia a ideia da coisa, a intuição da existência da coisa, a 
intuição de que uma ideia pode vir a se materializar, a ser representada de forma 
mais concreta. A afirmação de Rubem Alves nos remete ao Mundo das Ideias 
proposto por Platão, filósofo que compõe um dos cernes da estruturação da teo-
ria junguiana, assim como outros pensadores que serão mencionados adiante.

Para a concretização desta coisa, entra em funcionamento a razão, as estra-
tégias que serão necessárias para configurar a ideia, o que ocorre na composição 
da letra, na escolha das palavras, na elaboração da melodia e harmonia que, 
combinadas, vão estruturar a canção.

Paralelamente a essas funções, observa–se a atuação dos sentimentos e sen-
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sações envolvidos nesta empreitada: uma canção desperta emoções tais quais 
alegria, tristeza, paixão e envolvem sensações físicas – mais imediatamente a 
audição – bem como a ativação simbólica da visão, olfato, tato, toda vez que 
descreve imagens, cores, perfumes e texturas.

Procura–se e com certeza se há de procurar o “caminho do meio”, um ponto 
em que os opostos se unam. Schiller achou que tinha encontrado este cami-
nho na arte, aliás no símbolo da arte. O artista deveria conhecer, portanto, o 
segredo do caminho do meio. Mas minha experiência me leva a duvidar disto. 
A meu ver, a união da verdade racional com a verdade irracional deve ser 
encontrada não tanto na arte, mas muito mais no símbolo, pois é da essência 
do símbolo conter ambos os lados, o racional e o irracional. Ao expressar um, 
exprime também o outro, de modo a abraçar os dois ao mesmo tempo, mas 
não sendo nem um e nem outro. (JUNG, 2000)
 
Diante do exposto, a proposta do presente trabalho é abordar as funções 

psicológicas pensamento, sentimento, intuição e sensação que se entretecem na 
construção da canção Língua, de Caetano Veloso. 

o MoSAICo doS SEntIdoS: A LÍnGuA E SEuS SIGnIFICAdoS
Antes da análise da canção, destacam–se os diferentes significados da pala-

vra língua:
Nos dicionários, o termo língua quer dizer: orgão muscular alongado móvel, 

situado na cavidade bucal, que serve para a degustação, deglutição e a articu-
lação das palavras (HOLLANDA, 1997, p: 97). A palavra língua significa, também, 
o conjunto de palavras e expressões faladas ou escritas por um povo ou nação 
(HOLLANDA, 1997, p: 97).

De pronto, percebem–se algumas funções desempenhadas pela língua: uma 
relacionada ao paladar, e portanto ligada à sensação, aos sentidos: é através 
da língua que identificamos se um alimento é doce, amargo, salgado ou azedo. 
Todavia, sendo a língua o conjunto de palavras e expressões faladas ou escritas 
por um povo ou nação, observa–se que a língua está também relacionada à 
razão, ao conhecimento – como exemplo, vale evocar os diálogos Platônicos, em 
que dia quer dizer através, e logos palavra, estudo, razão (PLATÃO, 2002).

Para expressar a relação entre pensamento e sensação, merece destaque o 
termo saber, que além de conhecimento, algo que se adquire pela experiência 
racional, possui também o significado sabor. Como ilustração, cita–se: a bebida 
sabia morango, as melhores iguarias não sabem bem ao paladar de quem as 
desconhece (HOLLANDA, 1997: 446).

Desta forma, afirma–se a relação entre as funções pensamento – sentimento 
– sensação – intuição; afinal, muitas vezes o conhecimento, ativado pela intui-
ção, deflagra emoções e até mesmo reações físicas.

SABErES E SABorES VIA LInGuAGEM
Antes da análise da canção Língua de acordo com as funções psicológicas 

propostas por Jung, segue a transcrição dos versos da composição que serão 
abordados neste texto.

Língua
Gosto de sentir a minha língua roçar 
A língua de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar
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A Criar uma confusão de prosódia
Em uma profusão de paródias
Que encurtem dores 
E furtem cores como camaleões

Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa
E sei que a poesia está para prosa
Assim como o amor está para a amizade.
E quem há de negar que esta lhe é superior?
E deixa os Portugais morrerem a míngua
Minha pátria é minha língua
Fala Mangueira!

Flor do Lácio Sambódromo
Lusamérica Latim em Pó
O que quer?
O que pode essa língua?

(…)

É incrível!
Melhor fazer uma canção!
Está provado que só se pode
Filosofar em Alemão.

Minha língua 
É minha pátria
E eu não tenho pátria 
Tenho mátria
E quero frátria.

Logo no início da canção, Caetano diz: Gosto de sentir a minha língua roçar 
a língua de Luís de Camões. Neste verso, o autor aborda a língua como idioma 
e afirma diferença entre o português falado no Brasil e o português lusitano. 
Todavia, embora evidencie as particularidades de cada país, o autor aproxima os 
dois idiomas utilizando a metáfora do beijo – roçar a língua na língua de outra 
pessoa, surgerindo uma função para a língua ainda não mencionada no presente 
trabalho, diferente da degustação, deglutição, articulação das palavras e con-
junto de expressões de um povo, atribuindo, então, um caráter erótico à língua.

Freud (SCHULTZ, 2005) aborda o desenvolvimento infantil a partir de etapas 
psicossexuais, como a fase oral, fase anal e fase fálica. A fase oral proposta pela 
psicanálise, defende a boca como zona erógena a partir da qual o bebê adquire 
suas primeiras impressões sobre o meio que o circunda. No contato com o seio 
materno a criança atribui caráter qualitativo ao mundo, conforme a teoria de 
Melaine Klein sobre seio bom, seio mau. Merece atenção o fato deste caráter 
oral acompanhar simbolicamente o sujeito por toda a vida, afinal, é comum o 
uso de metáforas relacionadas ao sabor na classificação dos temperamentos 
humanos: dizer que alguém é doce, amargo, azedo. 

No verso seguinte, Caetano diz: Gosto de ser e de estar. Esta frase exprime 
uma peculiaridade da língua portuguesa: enquanto muitos idiomas usam o verbo 
ser, mesmo para designar estados temporários, o português confere identidade 
a uma pessoa e expressa a transitoriedade dos afetos. Como por exemplo, em 
italiano se diz sempre Io sono, em inglês I’m, em alemão Ich bein. No entanto, a 
língua portuguesa faz uso dos dois verbos – ser e estar – eu sou caracteriza um 
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traço frequente da personalidade e eu estou, evidencia uma emoção passageira: 
ser alegre, mas estar triste por algum motivo.

Na estrofe seguinte, o autor afirma: E quero me dedicar a criar uma confu-
são de prosódia, em uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem 
cores como camaleões. Neste trecho, o compositor utiliza novamente elementos 
paradoxais: termos populares se contrapõem a palavras eruditas, atribuindo um 
caráter subversivo à sua linguagem, afinal, confusão, significa baderna, tumul-
to, bagunça” (HOLLANDA, 1997, p: 87), porém, prosódia é parte da gramática 
que se ocupa da pronúncia regular das palavras com a devida acentuação 
(HOLLANDA,1997: 258), o que, naturalmente, sugere um paradoxo.

O autor afirma ainda que deseja utilizar uma profusão de paródias. 
Profusão é uma palavra clássica que quer dizer esbanjamento, superabundância 
(HOLLANDA, 1997, p: 257), porém uma profusão de um estilo bastante popular 
que é a paródia – imitação cômica de uma composição literária (HOLLANDA, 
1997, p: 237).

A intenção do compositor ao perturbar, desordenar as regras da gramática 
(confusão de paródia) através do uso exagerado das piadas (profusão de paró-
dias) é justificada. O músico explica que – pelo uso da brincadeira e da bagunça 
– as dores podem ser amenizadas.

Voltemos à teoria do inconsciente. A Psicanálise de Freud e a Psicologia 
Analítica de Jung afirmam que o acesso direto ao inconsciente é impossí-
vel, porém, suas expressões são observadas nos atos falhos, sonhos e chistes 
(SCHULTZ, 2005).

Os chistes são as piadas – a ironia que muitas vezes expressa os aspectos 
sombrios do ser humano – os preconceitos, opiniões e dificuldades de cada um. 
Como ilustração, observa–se que no humor judaico os próprios judeus contam 
anedotas sobre sua etnia. Como ilustração para o uso dos chistes, constata–se 
que, na origem das escolas de samba, os escravos se reuniam para dançar e 
parodiar as saudações, os modos e as festas da corte. Outro exemplo: os jornais, 
filmes, programas televisivos e jargões populares que manifestam ironicamente 
a indignação de um povo e despertam gargalhadas no público.

Destaca–se o jogo de palavras na frase: que furtem cores como camaleões. 
Mais uma vez, o compositor subverte a língua portuguesa. Em vez de usar a 
expressão furta–cor – a representação de cores indefinidas, cores que variam de 
acordo com a projeção da luz – o compositor utiliza o verbo furtar que significa 
apoderar–se de uma coisa alheia, apresentar como seu o que pertence ao outro 
– assim como fazem os camaleões, gênero de réptil que tem a curiosa faculdade 
de mudar de cor, acompanhando o colorido ambiente.

A metáfora das cores furtadas dos camaleões, proposta pelo autor, evoca 
elementos oníricos – não é raro que os conteúdos dos sonhos expressem cores 
desconhecidas, indefiníveis, mutantes – e merece atenção que os sonhos acio-
nam todas as funções psicológicas: a intuição (aquilo que o inconsciente deseja 
comunicar), a sensação (nos sonhos são percebidas dores, sabores, calor, frio), 
sentimentos (alegria, tristeza, amor, ódio) e mesmo a razão entra em cena; 
principalmente quando busca–se entender os símbolos oníricos, como afirma a 
psicologia analítica: ocupar–se dos sonhos é uma espécie de tomada de consci-
ência (JUNG, 2000, p:304), ou, nas palavras de Marie Louise Von Franz os sonhos 
têm sido considerados a via régia para o inconsciente. Jung viajou por esta via 
e trouxe consigo o mapa da psique humana. (VON FRANZ, 2001).

A linguagem do inconsciente é uma linguagem forte, rica em imagens, como 
podem prová–lo nossos sonhos. Mas esta é a linguagem primitiva, como sem-
pre foi – a imagem do mundo rico e colorido. Da mesma forma é constituído 
o inconsciente. É um reflexo compensatório ou complementar do mundo. 
(JUNG, 2000, p: 21).



A linguagem do sonho é precisa – em sua forma simbólica – mas paradoxal, 
pois pode ter vários sentidos. Deve ser levada a sério pois a experiência mos-
tra que nela nada é à toa. Sua lógica é afetiva, figurativa. Não é linear, mas 
dramática, mitológica. Uma de suas funções é justamente, contrabalançar 
a racionalidade do pensamento verbal, com um pensamento em imagens, 
fantástico, mais próximo da lógica dos mitos que da lógica cartesiana. 
(GALLBACH, 2003, p: 14)

Outra associação plausível, consiste em relacionar a metáfora dos camale-
ões aos sentimentos, às tonalidades que os afetos adquirem de acordo com o 
momento ou estrutura emocional de cada um, o que suscita o devir proposto 
pelo filósofo pré–socrático Heráclito. O eterno devir sugere a ideia de processo, 
de mutabilidade, continuidade, circularidade da vida e da psique (IGLÉSIAS apud 
REZENDE, 1989)

Na próxima estrofe o autor diz: Gosto do Pessoa na pessoa, da rosa no Rosa, 
e sei que a poesia está para prosa assim como o amor está para a amizade. E 
quem há de negar que esta lhe é superior? 

O compositor expõe sua admiração pelo escritor lusitano Fernando Pessoa e 
pelo brasileiro Guimarães Rosa nos versos Gosto do Pessoa na pessoa e da rosa 
no Rosa, fazendo um elogio à literatura portuguesa e nacional e, a partir de um 
único verbo, faz uso de três figuras de linguagem: a metonímia (o autor pela 
obra, a obra pelo autor), a metáfora (comparação implícita) e aliteração (repeti-
ção de palavras ou fonemas).

O autor diz gostar da obra de Fernando Pessoa, e enfatiza a sua admiração 
ao fazer uso da expressão na pessoa, o que confere ao escritor uma proximidade 
(admirar uma pessoa, não somente o poeta).

Ao se referir a Guimarães Rosa, o músico repete o sobrenome do autor, rosa 
– flor perfumada, bela, delicada e cheia de espinhos – metáfora que ilustra bem 
a narrativa do escritor: rica em paisagens, cores, sons, sentimentos e de difícil 
apreensão, como assim o é a apreensão da psique.

Por meio da afirmação que a poesia está para prosa assim como o amor 
está para a amizade, e do questionamento e quem há de negar que esta lhe é 
superior?, o músico reconhece a importância dos estilos literários poesia e prosa 
e, sem conferir a supremacia a nenhum deles, compara as duas narrativas ao 
amor e à amizade, que não podem ser dissociados.

No entanto, após muito elogiar a literatura portuguesa, tendo inclusive uti-
lizado a metáfora do beijo, o autor desabafa e deixa os portugais morrerem a 
míngua, minha pátria é minha língua, fala Mangueira!

Nesta narrativa, pela primeira vez, o autor age como se desmerecesse as nor-
mas cultas do português europeu, talvez como tentativa de afirmar identidade 
ao português falado no Brasil, e solicita a voz da periferia: a voz dos morros, dos 
descendentes de escravos. 

Todavia, como a contradição está presente o tempo inteiro no discurso do com-
positor, nos próximos versos novamente aproxima as duas línguas na frase: Flor 
do Lácio Sambódromo, Lusamérica latim em pó, o que é, o que pode esta língua?

O poeta Olavo Bilac canta seu amor pelo idioma português dizendo: Última 
Flor do Lácio, inculta e bela. O Lácio era uma região da Península Itálica onde 
nasceu o latim, de início, simples falar de um povo de cultura rústica que se 
desenvolveu, a língua latina veio a desempenhar um extraordinário papel na 
história da civilização ocidental (CUNHA, 1980).

Destaca–se o uso da palavra flor no elogio de Bilac à língua portuguesa. A 
análise simbólica desta flor permite pensarmos em uma flor que pode brotar em 
qualquer porção de terra fértil, porém precisa também ser cultivada, cuidada. 
Não nos esqueçamos que, a partir das flores expressamos muitos sentimentos. 

Logo após citar a Flor do Lácio, Caetano Veloso evoca o Sambódromo, local 
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destinado a espetáculos populares como o carnaval.
No entanto, as particularidades do povo português e brasileiro permanecem 

presentes. Pensemos na religiosidade católica, nas vestimentas, nos costumes 
recatados e na expressão musical tradicional da nação portuguesa, em contras-
te ao sincretismo afro–cristão, à exibição dos corpos seminus, ao batuque do 
samba, e toda a expressão pagã do carnaval brasileiro.

Como ilustração dos contrastes entre a cultura lusitana e brasileira, recorra-
mos aos deuses gregos Apolo e Dionísio, aparentemente antagônicos, mas que 
na obra A Origem da Tragédia de Nietzsche se revelam complementares.

Enquanto Apolo – deus da razão – metaforiza a seriedade, Dionísio simboliza 
o exagero e os instintos. Se Apolo é o representante da função pensamento, 
Dionísio é embriaguês, sensação. Apolo atribui ao mundo proporção e Dionísio 
propõe o esquecimento da consciência a partir da manifestação dos instintos 
mais primitivos (PORTOCARRERO apud REZENDE, 1989). Assim, constata–se 
novamente a expressão dinâmica das funções: pensamento, sentimento, sensa-
ção, intuição, a dialética entre consciente – inconsciente, entre persona, concei-
to psicológico junguiano associado à consciência, à cultura e à sombra, aspecto 
da personalidade proposto pela psicologia analítica que abrange as paixões e 
impulsos relacionados ao inconsciente.

No trecho a seguir, novamente, o autor joga com as palavras a partir 
das figuras de linguagem e da sonoridade dos termos presentes no trecho: 
Lusamérica latim em pó.

O verso mencionado indica a expressiva propagação do latim, língua de 
origem indo–européia que inaugurou novos idiomas: o italiano, o francês, o 
espanhol, o romeno e o português (CUNHA, 1980). Esta expressão relaciona o 
latim ao pó – partículas de poeira e de terra – que, transportado pelo ar, percorre 
longas distâncias e cobre superfícies.

O latim difundiu–se por todos os continentes, fundiu–se a outros idiomas 
e fundou novas línguas. Lembremos que o português é um dos idiomas mais 
falados no mundo: na América (Brasil), na Europa (Portugal, Ilha dos Açores e 
Ilha da Madeira), na África (Cabo Verde, as ilhas de São Tomé e Príncipe, Angola, 
Guiné–Bissau e Moçambique), na Ásia (Macau) e na Oceania (metade ocidental 
da Ilha de Timor) (CUNHA, 1980).

A sonoridade do trecho latim em pó, cantada rapidamente e com o acom-
panhamento enfático da percursão, admite a impressão auditiva de latinha, 
que talvez não tenha ocorrido por mero acaso. A vasta propagação do latim e 
o recurso utilizado pelo compositor, permite–nos a associação do latim à lata: 
produto reciclável, retornável, transformável.

Depois destas metáforas, o autor pergunta: O que quer, o que pode essa 
língua?. Ao questionar o que deseja, o que pode essa língua, o compositor faz 
uso da figura de linguagem prosopopeia, pois confere à língua características 
humanas, visto que desejar e poder são faculdades do ser humano.

Neste trecho o compositor novamente nos remete às funções psicológicas no 
uso do verbo querer e poder, pois querer significa sentir vontade de, ter a inten-
ção, desejar, gostar, ter afeição, amar (MICHAELIS, 1998, p: 1030). Observa–se o 
querer como expressão da intuição, do sentimento, da sensação. No entanto, o 
verbo poder é definido como faculdade, autoridade, mando, império, soberania, 
posse, jurisdição, domínio (MICHAELIS, 1998, p: 982.), configurando assim, a 
razão, o pensamento. 

A partir da utlilização dos verbos querer e poder na mesma estrofe e de seus 
múltiplos significados, afirma–se novamente o jogo de contrastes, a dinâmica 
entre elementos opostos que tornam–se complementares, o que Jung definiu no 
conceito psicológico circuambulatio.

Após os questionamentos anteriores, o autor exclama: É incrível! Melhor 
fazer uma canção, está provado que só é possível filosofar em alemão!
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Os idiomas latinos são frequentemente classificados como as línguas da 
poesia, das canções, do amor, das expressões artísticas, a partir dos quais o 
pensamento surge como organizador dos sentimentos. No entanto, o alemão 
costuma ser associado às leis, à ordem, à razão – não se pode ignorar o fato de 
grandes filósofos modernos como Nietzsche, Schopenhauer e Kant, serem ger-
mânicos. Destaca–se que estes teóricos juntamente com os filósofos Heráclito e 
Platão, compõem os pilares da abordagem junguiana (novamente evidencia–se 
a dinâmica entre os opostos na psicologia analítica).

A imagem do mundo que é transmitida pelo inconsciente é de natureza 
mitológica. Ao invés das leis da natureza encontramos desejos de deuses 
e demônios, e ao invés dos instintos naturais atuam almas e espíritos. As 
duas imagens do mundo não se toleram mutuamente e não existe lógica 
que possa uni–las: uma fere nosso sentimentos, a outra a nossa razão. E, no 
entanto, a humanidade sempre sentiu necessidade de unir de alguma forma 
estas duas imagens de mundo. Nesta tarefa se empenharam filósofos, fun-
dadores de religiões e artistas. (JUNG, 2000, p: 220)

Merece atenção o trecho em que o compositor afirma: Minha língua é 
minha pátria e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A palavra 
pátria significa país em que se nasceu, ao qual se pertence como cidadão. 
Etimologicamente o termo pátria deriva de pater que significa pai, ordem, limite 
– torna–se então, adequando associar a palavra pátria ao arquétipo do pai. 

O arquétipo do pai (…) determina a relação com o homem, com a lei e o 
Estado, com a razão e o espírito, com o dinamismo da natureza. A pátria 
supõe limites, isto é, localização determinada. O Reno é um pai, como o Nilo, 
o vento, a tempestade e o trovão. O pai é autor e autoridade e, por isso, é lei 
e Estado. É aquilo que se move no mundo como o vento, é aquilo que cria e 
dirige com as ideias invisíveis – as imagens aéreas. É o sopro do criador do 
vento – pneuma, spiritus, atmã, o espírito. (JUNG, 2000, p: 39)

O pai anda por aí, fala com outros homens, caça, viaja, faz guerra, espalha 
seu mau humor qual tempestade e, sem muito refletir muda a situação toda 
num piscar de olhos. Ele é a guerra e a arma, a causa de todas as mudanças. 
É o touro provocado para a violência ou para a preguiça apática. É a imagem 
de todas as forças elementares, benéficas ou prejudiciais. (JUNG, 2000, p: 39)

No verso seguinte Caetano Veloso diz: e eu não tenho pátria, tenho mátria. 
Se pátria vem de pai, o novo termo – mátria – deriva de mãe. Por meio deste 
neologismo, o autor faz uso de uma metáfora, pois conjuga O Estado e a Terra 
Fértil, A Lei e A Mantenedora, os arquétipos do pai e da mãe, ou, nas palavras de 
Jung: (…) mas o chão é o solo materno em reposuso capaz de frutificar (JUNG, 
2000, p: 39), ou ainda A mãe que providencia calor, proteção e alimento é tam-
bém a roça fértil e seu filho é o grão divino, o irmão e amigo dos homens. A 
mãe é a vaca leiteira e o rebanho (…). (JUNG, 2000, p: 39)

A mãe é uma evidência arquetípica. A criança a vivencia de modo mais ou 
menos inconsciente, não como uma personalidade determinada, individual e 
sim como a mãe, um arquétípo carregado de uma infinidade de significados 
possíveis. No decorrer da vida esta imagem empalidece e é substituída por 
uma poderosa imagem primitiva que, no curso da vida individual e conscien-
te, passa a colorir e até a determinar as relações com a mulher, a sociedade, 
o mundo dos sentimentos e dos atos, de uma maneira tão sutil que em geral 
o inconsciente nem percebe este processo (…) (JUNG, 2000, p: 39)
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A mãe Germânia é para os alemães o que a douce France é para os franceses, 
isto é, uma figura muito importante por trás do cenário político, que só pode 
passar despercebida a um intelectual alheio ao mundo. O colo abrangente da 
Mater Ecclesia não é apenas uma metáfora, como também não é a Mãe Terra, 
a Mãe Natureza e a matéria em geral. (JUNG, 2000, p: 38)

No próximo verso o autor afirma: e quero frátria. Depois de relacionar o pai 
e a mãe arquetípicos, o autor introduz um novo termo: frátria – que suscita 
a imagem de frater – irmão, fraternal. A apresentação do neologismo frátria, 
reporta–nos à ideia de uma língua, uma expressão que não subjugue o outro, 
que evidencie a proposta de uma aceitação das diferenças, que se caracteriza 
pela fuga e evitação de qualquer tipo de pensamento marcado por desejos 
de totalitarismo e imposição de um único centro, um único modo, um único 
discurso, uma única verdade. (QUINTAES, 2003: 2), o que novamente afirma 
a interdependência entre as funções psicológicas – pensamento, sentimento, 
sensação, intuição – a dinâmica entre o que se apresenta como aparentemente 
divergente, configurando o conceito junguiano de Opostos Complementares.

notas
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Questões energéticas e relativas ao espaço–tempo participam 
do processo de relativização psíquica que caracteriza a clínica 
analítica. Da superposição energético–temporal ou energético–
espacial decorre a subjetivação de uma realidade que se apresenta 
como o resultado da integração de informações, manifestando–
se em diversos episódios perceptivos ou cinéticos que violam 
a pressuposição de separabilidade. O reconhecimento dessa 
possibilidade comum e extraordinária da natureza oferece uma 
compreensão mais adequada para certos casos da clínica analítica, 
bem como de outros fenômenos da vida psicológica com os quais 
o analista se defronta. No entanto, as limitações da noção de 
energia psíquica sugerem que a psicologia analítica deve reavaliar 
a conveniência da utilização deste conceito tradicional.1
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A quESTão mATEriAl/EnErgéTicA
dA PSicologiA AnAlíTicA

Pelo menos meio século antes de Jung a noção de energia foi utilizada no 
contexto do estudo do psiquismo por Johannes Peter Muller, na Alemanha, com 
um significado mais relacionado à fisiologia cerebral, bastante diverso da noção 
contemporânea correspondente da psicologia analítica. No entanto, do ponto 
de vista psicológico, e não fisiológico, são muitas as razões que levaram Jung 
a entender que uma descrição apropriada da vida psíquica exigiria também a 
participação de um agente potencializador, não afetivo, que denominou energia 
psíquica. Essa é uma concepção até certo ponto semelhante à que vinha sendo 
usada na psicanálise, de forma que se transformou em uma ideia de ampla 
repercussão cultural, sofrendo naturalmente mutações em relação ao sentido 
original dado por Jung. Uma destas mutações é a de que a psique teria uma 
base energética.

Assim, o sucesso tecnológico da modernidade e pós–modernidade associado 
à noção de que a psique tem base energética conduziu à crença de que a com-
preensão dos mecanismos eletroquímicos da fisiologia do cérebro terminaria por 
conduzir ao desenvolvimento de drogas e/ou dispositivos capazes de eliminar 
todo sofrimento psíquico, mantendo o que há de humano no ser. Esta crença, 
porém,apóia–se em fundamentos frágeis, geralmente vinculados a visões cien-
tíficas mecanicistas e realistas. Pessoas formadas no âmbito destas crenças são 
convencidas que as noções comuns de tempo/espaço/energia são suficientes 
para concluir que:

a) o sistema nervoso é uma máquina clássica;
b) que a vida psicológica é redutível a operações eletroquímicas do sistema 

nervoso, e;
c) que é possível controlar deterministicamente sistemas biológicos de

complexidade arbitrária.

A vida psicológica, no entanto, resiste às tentativas de modelagem basea-
das em considerações temporais, energéticas e materiais, que não se mostram 
capazes de descrever adequadamente fenômenos reconhecidos pela psicologia 
analítica, como os caracterizados pela reversão da lógica causal ou violação dos 
princípios de conservação. Na perspectiva da psicologia analítica, em relação 
à causalidade temporal e energética, é útil reconhecer que Jung anteviu que 
o avanço de seus estudos dependia do abandono de concepções materiais da 
mente, de onde decorre logicamente o abandono das concepções temporais e 
energéticas, como são compreendidas pelas ciências naturais. Jung se aproxima 
das noções kantianas de tempo e espaço, como modos pelos quais a intuição 
complementa a sensorialidade, permitindo que surja o conhecimento (SOUZA, 
2009), em uma posição antimaterialista que é reafirmada quando escreve que 
“[…] nós psicólogos estamos nos libertando de concepções químicas e materiais 
da psique […]” (JUNG, C.G., O.C. XVIII/1, &380).

Nessa afirmação Jung não nega a materialidade da psique em favor de um 
modelo energético clássico, pois isso constituiria uma contradição, pois perante 
a física moderna a energia se confunde com a matéria, por isso seu pensamento 
original envolvia o princípio energético como alternativa à materialização da 
psique ou sua identificação direta e exclusiva com as estruturas funcionais do 
cérebro. O conceito de energia psíquica em Jung constitui um contraponto à 
perspectiva materialista, que vinha sendo desconstruído a partir das descobertas 
da física do início do século XX. A energia psíquica, em Jung, pertencia a uma 
classe de fenômenos que transcendia a materialidade, tendo um caráter mais 
etéreo do que a ciência atribui à energia física. Por isso o princípio energético 
proposto por Jung é uma alternativa epistemológica não materialista para a 
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descrição do fenômeno mental, mas também tem seus limites.
O modelo entrópico de Jung implica a não transferência de energia entre 

a psique e o meio, ou seja, a energia psíquica junguiana não poderia ter rela-
ção direta com as sincronicidades, cujo mecanismo exigiria descrição à parte. 
Inclusive por isso Jung se opôs à descrição mecanicista, que seria causal, e 
submetida a leis fixas. No trecho a seguir Jung apresenta seus principais argu-
mentos contra o mecanicismo:

[…] os fenômenos físicos podem ser considerados sob dois pontos de vista 
distintos, a saber: do ponto de vista mecanicista e do ponto de vista ener-
gético. A concepção mecanicista é meramente causal, e compreende o 
fenômeno como sendo o efeito resultante de uma causa, no sentido de que 
as substâncias imutáveis alteram as relações de umas para com as outras 
segundo determinadas leis fixas. (JUNG, C.G., O.C.VIII/1, &2)

Para estabelecer a diferença entre a concepção materialista e a sua con-
cepção energética, Jung atribui à energia psíquica uma característica extra – o 
finalismo:

A consideração energética é essencialmente de caráter finalista […] no senti-
do de que na raiz das mutações ocorridas nos fenômenos há uma energia que 
se mantém constante, produzindo entropicamente um estado de equilíbrio 
geral no seio dessas mutações. (JUNG, C.G., O.C.VIII/1, &3)

A consideração energética finalista de Jung se tornou necessária porque, do 
ponto de vista formal, energia e matéria são conceitos físicos causais, e ambos 
estão contidos no arranjo teórico do mecanicismo, e são correspondentes, isto 
é, se intercambiam mutuamente, o que não acontece com a energia psíquica. 
A energia contida na forma de massa, em partículas (p. ex. um pósitron e um 
elétron), pode ser convertida integralmente em fótons (energia, ou luz) quando 
aquelas se aniquilam mutuamente, como também nas situações relativísticas das 
altas velocidades. Como Jung advogava por uma energia psíquica de natureza 
finalista, sabia que ela teria de ser fundamentalmente diferente da energia física.

Em sua tentativa de conduzir a psicologia analítica para o campo da ciência 
Jung considerou adequado utilizar a nomenclatura científica conhecida, o que 
não se mostrou uma opção equivocada porque a energia psíquica compartilha 
com a energia física certas propriedades relacionadas à entropia, e não havia 
qualquer outro conceito científico mais apropriado para cumprir este papel, 
àquela época. Para justificar sua posição em favor do conceito de energia psí-
quica, Jung também escreveu que:

A ideia de energia não é a de uma substância que se movimenta no espaço, mas 
um conceito abstraído das relações de movimento. Suas bases não são as subs-
tâncias como tais, mas suas relações, ao passo que o fundamento do conceito 
mecanicista é a substância que se move no espaço. (JUNG, C.G., O.C. VIII/1, &3)

A tentativa de aproximação que Jung empreendeu entre a psicologia analí-
tica e a física teve como objetivo o estabelecimento de uma linguagem comum 
que permitisse à psicologia descrever mais precisamente os mecanismos de ope-
ração dos fenômenos psíquicos. Neste esforço Jung foi auxiliado direta ou indi-
retamente por Albert Einstein, Niels Bohr e Wolfgang Pauli, e sentiu “[…] uma 
forte intuição de que existe uma correspondência, ou pelo menos um paralelo, 
entre a atividade da física teórica e suas próprias pesquisas em psicologia pro-
funda.” (PROGOFF, 1999, p. 9). Esta intuição levou–o à sincronicidade, enunciada 
como uma simultaneidade relativa de eventos independentes, relacionados pelo 
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significado. As sincronicidades são os fatos da clínica psicológica que mais for-
temente implicam a superação dos conceitos comuns de tempo e espaço.

umA EnErgiA PSíquicA SimbólicA E imATEriAl
Jung percebeu que seria inviável propor a quantificação da energia psíquica 

à semelhança da energia física, embora houvesse entre elas um tipo de corres-
pondência quanto à leis de conservação. Isso levou–o a considerar o princípio 
semi–entrópico de psique, que permitiu uma aproximação no equacionamento 
da questão psicofísica.

[…] a relação psicofísica é um problema distinto, que talvez venha a ser resol-
vido algum dia. Enquanto isto, a Psicologia não pode deter–se diante desta 
dificuldade, mas pode considerar a psique como um sistema relativamente 
fechado. (JUNG, C.G., O.C. VIII/1, &10)

Como os sistemas fechados, ou entrópicos, implicam ausência de trânsitos 
energéticos com o meio, Jung propôs a sincronicidade como uma propriedade 
ativa, não material ou energética, capaz de justificar a comunicação de informa-
ções sem necessidade de qualquer concessão aos preceitos mecanicistas. Essa foi 
uma atitude coerente com o conhecimento histórico tradicional da psiquiatria, a 
partir do qual o uso do conceito energético era comum desde meados do século 
XIX, enquanto favorecia a continuidade do intercâmbio da psicologia analítica 
com a física.

Com isso, começou uma nova época na relação da física com a psicologia, 
pois ambas abriram–se à busca de um princípio único, suficientemente potente 
para explicar tanto as transformações energéticas internas à psique individual 
como as sincronicidades e a noção problemática do inconsciente coletivo. Esse 
princípio somente viria a se difundir após a morte de Jung, e é o conceito con-
temporâneo de informação, que foi desenvolvido em meados do século XX mas 
só duas décadas mais tarde se tornou conhecido universalmente pela dissemina-
ção dos computadores e da internet. Assim, Jung não sobreviveu para rever sua 
tese de uma psique entrópica de base energética, e permaneceu quantificando 
energeticamente as transformações psíquicas. Embora fosse apenas uma apro-
ximação conveniente, isso facilitou o modelamento do funcionamento mental 
e uniu a psicologia e a física. Ainda assim, Jung intuiu que haveria resistência à 
aceitação de seu modelo entrópico por conta dos níveis energéticos diferencia-
dos que propôs ao consciente e ao inconsciente, pois à época era inconcebível 
que o inconsciente fosse energeticamente mais potente que o consciente.

[…] para a psicologia, isto significaria que a psique consciente e inconsciente 
são uma e a mesma coisa, separadas apenas por uma quantidade diferente de 
energia. A ciência pode concordar com esta afirmação, mas não pode aceitar 
que o inconsciente tenha maior quantidade de energia, ao menos no que se 
refere à experiência cotidiana. (JUNG. C.G., O.C. XVIII/1, &752).

A partir da introdução da informação como quantidade física que respeita 
o princípio entrópico, o conteúdo energético dos sistemas vem sendo paula-
tinamente compreendido como um elemento de um modelo que deve incluir 
primariamente o conteúdo informacional, e por isso pode–se supor que se Jung 
tivesse conhecido as implicações e desdobramentos da teoria da informação 
teria preterido o modelamento energético da psique em favor do modelamento 
informacional. Para as aplicações da psicologia analítica isso significa pouco 
mais que simplesmente substituir a expressão energia psíquica por uma grande-
za sem adjetivações: a informação, que é simultaneamente física e psíquica, pois 
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sua natureza e propriedades tornam–na compatível tanto com o modelamento 
mental quanto o modelamento físico da matéria e da energia.

Essa substituição de termos faz muito sentido no contexto da psicologia 
analítica, pois enquanto na física a energia está associada a forças de atração 
e repulsão que agem sobre partículas por intermédio de campos, que atuam 
segundo regras causais, a energia psíquica e a informação representam poten-
ciais de ação, e não são diretamente responsáveis pela ação, mas exigem a 
mediação de forças consteladoras que lhes sejam proporcionais. Por exemplo, na 
genética a informação produz agrupamentos moleculares que garantem repli-
cação e funcionamento das células e dos organismos e, dadas as probabilidades 
infinitesimais envolvidas em uma possível descrição causal, a atuação de uma 
componente finalista jamais foi descartada. Por tudo isso a dinâmica informa-
cional é mais apropriada para ser usada na descrição dos fenômenos mental e 
genético, pois o caráter finalista da informação não se aplica à energia.

No entanto, é compreensível que em dado momento a energia tenha sido 
usada como forma de descrever certos mecanismos da psique, dadas as seme-
lhanças de operação observáveis. Na descrição da psicologia analítica, assim 
como na física, a energia não se manifesta diretamente na forma de ação, 
mas utiliza–se de mecanismos intermediários para provocar manifestações. 
Em ambas, também, a mesma quantidade de energia pode agir de diferentes 
formas, dependendo do conteúdo afetivo ou do substrato informacional capaz 
de dirigir a ação para um propósito. Tanto a energia física quanto a psíquica se 
transformam, como ocorre na canalização da libido, e podem ser acumuladas, 
como na esquizofrenia, e ambas podem gerar pares de opostos que eventual-
mente atingem o equilíbrio, ou o nivelamento. O Quadro 1 contrapõe diferenças 
e semelhanças fundamentais entre estas duas formas energéticas.

As diferenças assinaladas no Quadro 1 indicam que a energia física é um 
modelo insuficiente para a expressão daquilo que Jung denominou energia 
psíquica, cujo caráter finalista, afetivo e simbólico não têm contrapartida na 
física. A energia física é incapaz de exprimir as qualidades que estão envolvidas 
na ativação de um e não de outro complexo ou elemento de uma constelação, 
pois a escolha psíquica implica a ação de um impulso inteligente e finalista que 
não pode ser explicado em termos de quantidades de energia. Mas Jung sabia 
dos limites da concepção energética trivial, e por isso optou pela adjetivação, 
denominando a energia como sendo psíquica. Ele também escreveu que uma 
constelação

EnErgiA PSíquicA

A quantidade determina a intensidade do efeito

Atua sobre a psique por intermédio de símbolos

É um fenômeno de caráter finalista

A qualidade do efeito depende do caráter afetivo da 
energia psíquica

Manifesta–se na forma de constelações e complexos

Depende das forças consteladoras para se manifestar

EnErgiA FíSicA

Atua sobre a matéria por intermédio de forças

É um fenômeno de caráter causal

A qualidade do efeito depende da estrutura física
 do sistema que contém a energia

Manifesta–se na forma de ondas ou partículas

Depende dos campos de forças para se manifestar

Quadro 1:
Comparação entre
energia psíquica
e energia física
(fonte: o autor)

A quantidade determina a intensidade do efeito



[…] não é uma mera irradiação da excitação, mas uma escolha dos conteúdos 
psíquicos excitados, determinada pela qualidade do núcleo, escolha esta que 
não pode ser, naturalmente, explicada em termos energéticos, pois a explica-
ção energética é quantitativa e não qualitativa. […] como não podemos pro-
var cientificamente que exista uma relação de equivalência entre a energia 
física e a energia psíquica não nos resta outra alternativa senão desistir do 
ponto de vista energético ou postular uma energia psíquica […] (JUNG, C.G., 
O.C. VIII/1, &19 e &28)

A opção pelo postulado da energia psíquica se deu, então, na medida em que 
Jung percebeu que seria impraticável relacioná–la diretamente com a energia 
física. Além disso, embora Jung aparentemente desconhecesse o conceito con-
temporâneo de informação, esteve muito próximo dele quando escreveu que 
“[…] a energia em si não é boa nem má, nem útil nem prejudicial, mas neutra, 
posto que tudo depende da forma como a energia é aplicada. A forma é que dá 
qualidade à energia.” (JUNG, C.G., O.C. VII/1, &71). Ora, a forma com que a ener-
gia é aplicada é justamente determinada pela informação contida nos símbolos 
que constituem o mundo arquetípico. Por isso é possível afirmar que os símbolos 
controlam a energia, ou seja, que “O mecanismo psicológico que transforma a 
energia é o símbolo.” (JUNG, C.G., O.C. VIII/1, &88). O Quadro 2 enumera algumas 
limitações do modelo energético da psique.

De certa forma o símbolo controla a energia como a energia controla a força, 
de modo que parece mais conveniente para a psicologia pensar a energia psíqui-
ca nos termos simbólicos da informação, ou seja, como uma energia simbólica.
Além disso, tanto na individuação quanto nas sincronicidades está em ação um 
princípio fundamental que nada tem de energético, que é o da disseminação 
da informação. De uma forma tão evidente que chega a passar despercebida, 
na raiz de toda vida floresce um ímpeto pelo conhecimento, que se manifesta 
na complexificação crescente das estruturas, que se tornam mais inteligentes e 
aptas mediante a ampliação da capacidade de atuar sobre o meio. Esta amplia-
ção ocorre por adaptação, isto é, o ser utiliza mecanismos físicos e mentais que 
resultam do conhecimento sobre o meio. Esse impulso aparece no homem como 
o desejo, em todas as suas formas, inclusive naquelas que trazem sofrimento 
“[…] pois a vida não é somente o lado bom, é também o lado mau. Porque a 

A energia física produz efeitos cuja conscientização 
é limitada pelo princípio da incerteza, de Heisenberg. 
Uma psique de base energética, portanto, seria intrin-
secamente incapaz de conscientizar–se plenamente de 
si mesma, ou seja, o objeto da individuação seria, por 
princípio, inalcançável.

A energia física age localmente, segundo o princípio de 
conservação, isto é, mediante a ação de campos locali-
zados no espaço–tempo relativístico. Por isso os efeitos 
da energia decaem com o aumento da distância em 
relação à fonte, em maior ou menor grau, conforme o 
meio de separação. No entanto, a frequência e a inten-
sidade das sincronicidades parecem ser independentes 
da distância e dos obstáculos materiais interpostos.

A energia física é causal, ou seja, implica causa antece-
dendo o efeito, de modo que os fenômenos psíquicos 
que subvertem a ordem temporal, como os pressenti-
mentos e sonhos premonitórios, não podem ser expli-
cados em termos energéticos.

A energia física produz efeitos diferentes conforme sua 
intensidade e a estrutura dos sistemas em que age, no 
entanto não está associada à intenção ou a símbolos 
de qualquer natureza. A energia psíquica, porém, pode 
possuir um caráter teleológico e está associada a sím-
bolos que realizam operações de valor.

Quadro 2:
Dificuldades do modelo energético 
aplicado à psique, no contexto da 
psicologia analítica
(fonte: o autor)
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anima quer vida, ela quer o bom e o mau.” (JUNG, C.G., O.C. IX/1, &59).

o ESPAço–TEmPo nAS SincronicidAdES
A clínica psicológica coloca à frente dos terapeutas situações nas quais as 

limitações do mecanicismo se mostram evidentes, como nas sincronicidades, 
que surgem em conflito direto com as noções de espaço e tempo absolutos. 
Quanto a isso, a teoria da relatividade tem pouco a contribuir, pois se insere no 
contexto da física clássica, apenas substituindo o tempo e o espaço absolutos 
pela absoluticidade da velocidade da luz. Em seu bojo são toleradas potenciais 
viagens ao futuro, mas não de volta ao passado, por isso a relatividade parece 
não ser um instrumento adequado para a tentativa de compreensão do fenô-
meno sincronístico.

A noção de tempo a priori, aliás, sequer pode ser defendida cientificamente, 
pois “[…] as leis científicas não distinguem entre passado e futuro.” (HAWKING, 
1988, p. 200), “[…] todas as causas e efeitos podem ser vistas numa sequência 
arbitrária.” (MILLS, 1994, p. 223), e existem resultados teóricos e experimentais 
que permitem questionar a existência de um tempo objetivo. Apesar disso, alguns 
físicos modernos veem a estatística boltzmaniana como uma indicação de que 
existe um sentido natural da passagem do tempo, do passado para o futuro, 
relacionando a “[…] evolução da entropia probabilística nos sistemas isolados 
de uma certa região do universo com a direção do tempo nessa mesma região.” 
(PEREIRA JÚNIOR, 1997, p. 9). No entanto, essa suposição contraria o próprio 
Boltzmann, que concluiu que não havia um tempo universal, e que os seres 
vivos seriam responsáveis por introduzir uma direção no tempo (ibidem, p. 58).

Mas o conceito clássico de tempo matemático newtoniano é diferente do 
tempo flexível da relatividade einsteiniana e do tempo nos eventos quânticos, 
como também do tempo psicológico, onde “o espaço e o tempo são proprieda-
des aparentes dos corpos em movimento, criadas pelas necessidades intelectuais 
do observador.” (JUNG, O.C. Vol. VIII/3, §840). De qualquer forma, e até onde 
sabemos, o universo “[…] só pode ser conhecido mediante um sistema de coor-
denadas de espaço e tempo” que “[…] constituem um a priori psicológico, um 
aspecto da quaternidade arquetípica em geral, necessário para o conhecimento 
dos processos físicos.” (JUNG, O.C., vol. IX/2, §395 e §405).

Isso não significa, porém, que o universo existe apenas sob o ponto de vista 
psicológico, mas sim que “[…] a imagem do mundo físico se apresenta como 
uma componente subjetiva.” (ibidem, §438). Não obstante, perante as transições 
quânticas a noção de tempo deixa de fazer sentido, e todos os tempos devem 
coexistir aqui e agora (DAVIES, 1999, p. 92). O tempo também pode ser compre-
endido como uma limitação natural à percepção, pois nós “Queremos tudo, e de 
uma vez só, porque sentimos e vemos tudo de uma vez” (HILLMAN, 1996, p. 241). 
Estranhamente, o tempo é justamente a grandeza física que a ciência consegue 
medir com maior precisão.

A refração da luz em placas de vidro, a difração de partículas nas fendas 
do experimento de Young, a desigualdade de Bell, o efeito Bohm–Aharonov e 
os saltos de nível dos elétrons de valência são alguns dos experimentos e des-
crições dos modelos físicos contemporâneos que contradizem a noção comum 
de tempo. Este aspecto incomum do tempo contribui para a compreensão das 
sincronicidades, pois a partir delas “[…] os fatos não são medidos por números, 
mas por seu significado psicológico.” (JUNG, 2003, p. 91). Nesta perspectiva, 
tanto os números, quanto a matéria, a energia e o tempo podem ser também 
entidades criadas pela mente, e somente esta manifesta independência. Além 
disso, “O mundo arquetípico é eterno, isto é, fora do tempo, e está em toda 
parte, pois não existe espaço sob condições psíquicas.” (JUNG, 2002, p. 220), de 
forma que o universo poderia ser compreendido como possuindo um caráter 
mental em todos os seus aspectos. Se as sincronicidades violam as leis físicas 
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conhecidas, isso pode ser devido justamente ao equívoco do modelamento do 
universo baseado na matéria, energia e tempo, quando estas podem ser nada 
mais que manifestações mentais.

Quanto ao tempo, enquanto Ilya Prigogine (1999, p. 60) vê justamente nele 
o poder máximo de criação do universo, base para o surgimento de todas as 
coisas, e anterior a elas, Von Franz (1997, p. 7) entende que o tempo representa 
simplesmente o mecanismo que torna real o que antes era potencial. Reforçando 
a tese de Von Franz, Erwin Schrödinger (1997, p. 164), autor do modelamento 
quântico da função de onda C, escreveu que “[…] a teoria física em seu estágio 
atual sugere fortemente a indestrutibilidade da mente pelo tempo”. Para Jung, 
também, o tempo não teria um caráter mais fundamental do que o espaço e a 
energia, pois submete–se à mente tanto quanto aquelas. Para ele:

A indeterminação do comportamento do tempo e espaço sob a influên-
cia psíquica manifestou–se claramente nas experiências parapsicológicas. 
Concluímos, pois, que devemos contar na psique com um fator não sujeito 
às leis do tempo e espaço, mas que é capaz inclusive de suprimi–las até certo 
ponto. (JUNG, 2003, p. 116)

O inconsciente não conhece tempo. Parte de nossa psique não está no tempo 
nem no espaço. Espaço e tempo são meras ilusões, e assim não existe tempo 
para determinada parte de nossa psique. (JUNG, O.C., vol. XVIII/I, §684).

Além disso, Jung (O.C. vol. V, §425) manteve uma posição firme contra a 
concepção de um tempo a priori, inclusive referendando a posição do filósofo 
judeu da era helenista, Filon de Alexandria, escrevendo que ele

[…] ao que parece está melhor informado: Os homens maus consideram o 
tempo como deus porque querem esconder o Ser essencial de Deus […] Os 
homens com ideias erradas consideram o tempo como causa do cosmos, os 
sábios e bons contudo vêem a Deus e não o tempo (como causa).

Para Von Franz (1998, p. 128), também, o tempo é uma ideia arquetípica 
inconsciente, e “[…] chegou o momento em que o arquétipo do conceito de 
tempo está se avizinhando do limiar da consciência.”. De qualquer forma, o 
tempo tem importância tanto para a individuação quanto para as sincronicida-
des, que Jung (O.C. Vol. VIII/3, §840) explicou como uma “coincidência no tempo”, 
ou “uma espécie de contemporaneidade”. Na prática clínica as sincronicidades 
nem sempre surgem como “co–ocorrências”, como propõe Ira Progoff (1999, 
p. 27), mas podem ser coincidências significativas espalhadas em um intervalo 
de tempo mais longo, sem que possam ser vinculadas a eventos locais. Por isso 
Jung (O.C. Vol. VIII/3, §974) reconheceu três tipos de sincronicidades, conforme 
o espalhamento temporal dos eventos significativos: “coincidência simultânea”, 
“coincidência mais ou menos simultânea” e “coincidência futura”.

Enfim, tanto o tempo quanto matéria ou energia, no contexto da clínica 
psicológica, podem ser compreendidos como manifestações interconectadas, 
igualmente potentes e interdependentes, que provavelmente derivam de um 
elemento mais próximo dos arquétipos, que talvez seja a informação. O cone-
xão entre a física da informação e a natureza mental foi o que Jung (O.C. vol. 
VIII/2, §440) provavelmente pressentiu ao escrever que os arquétipos deveriam 
possuir um aspecto não–psíquico. A informação é tanto física quanto psíquica, 
e consiste no substrato de toda natureza, manifestando–se em tudo, desde as 
formas de relacionamento que produzem as partículas subatômicas, compostas 
de quarks, até as interações gravitacionais que mantém as galáxias formando 
uma grande teia cósmica.
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notas

1. Este texto foi adaptado da conferência prevista para o XIX Congresso de Psicologia Junguiana, que 
ocorreu em Gramado/RS, em setembro de 2011.
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A partir do filme “A Fonte da Vida”, (Darren Aronofsky, 2006), é 
feita uma analogia entre a saga dos personagens com o processo 
de individuação, descrito por C. G. Jung. Ao longo da história é 
possível identificar conteúdos do inconsciente coletivo como os 
arquétipos da anima, da persona, da sombra, da personalidade–
mana e do Si–mesmo. Esses elementos dão margem para uma in-
terpretação do simbolismo presente na obra cinematográfica com 
base na Psicologia Analítica, o que permite explorar os conceitos, 
comprovar a sua validade e estabelecer uma ponte entre a expres-
são artística e a compreensão psicológica das manifestações do 
inconsciente coletivo.

Fonte da Vida:
Uma Interpretação 
Psicológica sobre
o Simbolismo
da Individuação
na Sétima Arte

➜Cinema
➜Individuação

➜Psicologia Analítica
Antonio Paulo Pinheiro Lima <antonio.pinheiro.lima@gmail.com>
■ Psicólogo Clínico – Universidade de Brasília
■ Psicoterapeuta Junguiano – Instituto Aion – Brasília
■ Consultor em Psicologia Clínica na Câmara Legislativa do DF

Foto: Divulgação Warner Brothers.
<http://thefountainmovie.warnerbros.com/>
Acesso em 05.nov.2011.
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O presente trabalho se propõe a oferecer uma interpretação psicológica para 
a obra cinematográfica “Fonte da Vida”, de Darren Aronofsky (2006). O filme é 
dotado de um rico simbolismo sobre o amor, o medo, a vida e a morte, temas 
essenciais no que concerne ao humano, o que inspirou o intuito de realizar uma 
análise aprofundada da história a partir do referencial teórico da psicologia ana-
lítica.

O filme retrata com beleza singular a processo de morte e renascimento. A 
história trata, basicamente, da luta de um homem para evitar a morte de sua 
amada. 

A saga é contada em três momentos distintos, mas que se influenciam mutu-
amente. São os mesmos indivíduos, se poderia dizer, mas com personas1 distin-
tas, para usar o termo junguiano.

Os três momentos históricos são: Europa medieval (século XVI); os dias atuais; 
e uma realidade vivida no século XXVI a bordo de uma espaçonave. Os persona-
gens dos dias atuais são o Dr. Thomas Creo, neurocientista, que busca a todo cus-
to descobrir a cura para um tumor no cérebro de sua esposa, Izzy Creo. Já na Eu-
ropa do século XVI, a trama diz respeito à Rainha Isabel, da Espanha, que, em face 
da ameaça de ser morta pelo Grande Inquisidor, convoca o conquistador Tomás, 
servo fiel, que deverá ir às terras recém–conquistadas em busca da salvação do 
Reino. A Rainha havia descoberto que, no continente conquistado, se escondia 
a Árvore da Vida, dotada do poder mágico de conceder a vida eterna para quem 
bebesse de sua seiva. Tomás tem a missão de descobrir o esconderijo desse tesou-
ro, para que a Rainha tenha poderes para derrotar o Inquisidor. Nesse momento, 
ela entrega uma aliança a Tomás e promete que, se ele for bem–sucedido, eles 
formarão um casal para governar a Espanha como Rei e Rainha. “Eu serei a sua 
Eva”, ela diz. No futuro distante do século XXVI, Thomas é um astronauta a bordo 
de uma espaçonave circular, semelhante a uma bolha translúcida no espaço, cuja 
missão é chegar até a estrela Xibalba, para manter viva a carga que ele transpor-
ta: a Árvore da Vida, que definha a cada dia. Diz o antigo mito maia que Xibalba 
corresponde ao Reino dos Mortos, a partir do qual os espíritos podem encontrar 
o renascimento. Caso o astronauta chegue a tempo, a morte será evitada.

Nos dias atuais, enquanto espera pela morte, Izzy escreve um livro chamado 
“A Fonte”, cuja história é justamente a saga de Tomás e da Rainha Isabel. Daí se 
depreende que uma interpretação possível para o fato da história ser contada em 
três momentos é que a saga espanhola da dominação do Inquisidor é uma me-
táfora usada por Izzy para descrever o câncer que a acomete. Já o drama vivido 
pelo Dr. Thomas Creo dos dias atuais teria uma representação paralela – também 
metafórica – na vivência do astronauta: solitário no frio do espaço sideral e 
perseguido pela ameaça constante de ver a vida se esvair, caso ele não vença a 
luta contra o tempo.

Em síntese, esses elementos da história do filme são suficientes para que se dê 
início à análise simbólica a que se propõe este trabalho. Pode–se resumir o prin-
cípio psicológico que subjaz à árdua missão de Thomas da seguinte maneira: 

o alvo (…) é a reconciliação entre o ego e o sentido da vida diante da morte 
inevitável. (…) Mas essa parece ser uma prescrição impossível para o ego que 
vê a morte como a total aniquilação de todo o conhecido, de tudo o que 
importa no mundo. (HALL, 1988, p. 173).

O processo de Thomas, nos três momentos, possui íntima relação com o con-
ceito junguiano de individuação, na medida em que a sua missão, basicamente, 
é libertar–se do medo da morte para que possa atingir uma realidade superior, 
mais ampla, algo semelhante ao conceito de vida eterna: “A individuação traduz–
se numa vida mais profunda. O alvo da individuação é uma vida cheia de signi-
ficados” (HALL, 1988, p. 158).
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Considerada um conceito basilar da psicologia analítica, a individuação diz 
respeito a um dos propósitos mais elevados da existência humana, qual seja, 
atribuir sentido à própria vida. A individuação deve ser compreendida como um 
processo dinâmico, cuja meta não é estática. Também não remete a uma busca 
pelo transcendente no plano sobrenatural. Como diria Salles (1992), individua-
ção significa viver, viver neste mundo. 

Jung distingue individualismo de individuação, definindo–a da seguinte forma: 

A individuação é (…) um processo de diferenciação que tem por meta o de-
senvolvimento da personalidade individual. (…) Assim como o indivíduo não é 
um ser isolado mas supõe uma relação coletiva com sua existência, do mesmo 
modo o processo de individuação não leva ao isolamento, mas a um relacio-
namento coletivo mais intenso e geral. (JUNG, 1928/1978, p. 143).

A individuação também é entendida por Jung como o reencontro com a per-
sonalidade originária, o retorno à essência primordial do indivíduo, o tornar–se si 
mesmo. Para tanto, como mencionado acima, é necessário que ele se diferencie 
das imagens tanto externas quanto internas2 (JUNG, 1928/1978). 

Pode–se compreender o apego de Thomas à sua companheira como uma fu-
são do ego à sua contraparte feminina, a anima. É interessante notar que a pró-
pria Izzy busca caminhos para que Thomas se liberte do apego, seja na tentativa 
de convencê–lo de que ela estará bem, plena, após a morte, seja pedindo que 
ele escreva o capítulo final do livro que ela começou – ecoa no pensamento de 
Thomas, constantemente, ao longo do filme, o comando “Termine!”. 

Jung formula uma compreensão psicológica para o arquétipo da anima:

Há uma imagem coletiva da mulher no inconsciente do homem, com o au-
xílio da qual ele pode compreender a natureza da mulher. [Não se trata] de 
um conceito filosófico e muito menos de um conceito religioso da alma, e 
sim do reconhecimento psicológico da existência de um complexo psíquico 
semiconsciente, cuja função é parcialmente autônoma. (JUNG, 1928/1978 
pp. 180–1).

No que se refere à dinâmica entre consciente e inconsciente, Jung esclarece 
a influência exercida na psique do homem pela anima, a qual se contrapõe à 
imagem idealizada que o Eu procura sustentar:

(…) assim como o indivíduo exteriormente faz o papel de homem forte, por 
dentro torna–se mulher, torna–se anima, e é esta que se opõe à persona. O 
íntimo é obscuro e invisível para a consciência extrovertida, principalmen-
te para o indivíduo que tem dificuldade em reconhecer suas fraquezas, por 
haver–se identificado com a persona. Portanto, o contrário da persona – a 
anima – também permanece totalmente no escuro e se projeta. É então que 
o herói cai sob o jugo da mulher. (JUNG, 1928/1978 pp. 184–5).

Ainda ressaltando a influência exercida pela anima, é também uma figura fe-
minina, a Rainha, que lança o herói em sua jornada rumo à descoberta da Fonte 
da Vida, na saga vivida na Espanha. Esse convite pode ser interpretado como a 
função intermediária ocupada pela anima no confronto do Eu com o incons-
ciente. Jung diz que a anima tem, para o Eu, o centro da consciência, o papel 
de psicopompo, ou “guia de almas” (JUNG, 1944/2007; 1935/2000). Conforme 
descrito acima, a Rainha Isabel entrega uma aliança ao conquistador Tomás no 
momento da despedida, dizendo a ele que a recompensa pelo sucesso da jornada 
seria ocupar o lugar de Rei. 

No momento em que Tomás parte para a descoberta da Árvore da Vida, ele se 
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depara com uma figura demoníaca. Ironicamente, essa figura, que se assemelha 
ao Diabo por se encontrar num ambiente escuro, ser adornado com chifres e por-
tar uma espada em chamas, é, segundo o mito bíblico, justamente o querubim 
designado por Deus para proteger a Árvore da Vida. O querubim deveria, com sua 
espada flamejante, cumprir o castigo divino de impedir o homem de chegar à 
vida eterna, já que este desobedeceu à proibição de ingerir o fruto da Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal. 

O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável, 
e de frutos bons para comer; e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore 
da ciência do bem e do mal. (Gênesis, 2:9, 1991)
E o Senhor Deus disse: ‘Eis que o homem se tornou como um de nós, conhe-
cedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão 
e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente’. O 
Senhor Deus expulsou–o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra 
donde tinha sido tirado. E expulsou–o; e colocou ao oriente do jardim do 
Éden Querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho 
da árvore da vida. (Gênesis 3:22–24, 1991).

A duplicidade de significados para o símbolo demônio e querubim remete ao 
conceito de mysterium coniunctionis, ou conjunções misteriosas, nas quais se 
pode observar o equilíbrio e a comunhão dos opostos. (JUNG, 1954/1985). Luz 
e sombra, masculino e feminino, vida e morte, bem e mal. De fato, essa junção 
de opostos se manifesta em diversos outros momentos do filme, graças à sua 
competente fotografia.

Uma interpretação psicológica para o confronto de Tomás com o querubim 
é pensar no confronto do Eu com a figura arquetípica da sombra. Em termos 
gerais, a sombra se refere a aspectos da nossa personalidade que se encontram 
alijados da nossa consciência por não serem compatíveis com a autoimagem 
idealizada que se busca sustentar. Dessa forma, a sombra, assim como a anima, 
se contrapõe à persona. (JUNG, 1917/1978). No modo descrito acima, a sombra 
corresponde ao conceito de inconsciente pessoal, mas, ao longo da elaboração 
da obra de Jung, a sombra 

torna–se gradativamente carregada de significados extraindividuais (pelo que 
é o mesmo que imagem de um dos múltiplos arquétipos do inconsciente co-
letivo), até se entrecruzar com temáticas propriamente existenciais, das quais 
o mal será uma das múltiplas faces (PIERI, 2002, p. 475).

Cabe salientar que o conceito de sombra deve ser compreendido dinamica-
mente, e não topologicamente, na medida em que está sempre relacionada à 
função transcendente, ou seja, ao constante movimento de busca de equilíbrio 
entre os opostos na psique e, mais especificamente, à dinâmica de integração en-
tre consciente e inconsciente (PIERI, 2002). Jung afirma: “Sabe–se que a máscara 
do inconsciente não é rígida, mas reflete o rosto que voltamos para ele” (Jung, 
1943/2007, p. 36). Em outras palavras, a sombra não corresponde a uma porção 
estática da psique. Assim como todo e qualquer objeto exposto à luz projeta uma 
sombra, e esta se movimenta conforme o ângulo de incisão da luz, a sombra, no 
sentido psicológico, também se transforma de acordo com a diferenciação da 
consciência – a qual assume aqui o papel de facho de luz. (JUNG, 1912/1978; 
SANFORD, 1988).

A sombra também pode ser compreendida em seu caráter coletivo, quando o 
ponto de referência, o facho de luz, não é apenas a consciência de um indivíduo 
singular, mas, sim, uma tradição ou organização sociocultural. Nesse contexto, 
pode–se falar da sombra de um povo, de uma nação e até da própria humanida-
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de ou seja, da sombra como arquétipo.
Comumente, a sombra é carregada do estigma de algo negativo, desagradá-

vel, repugnante, o que é compreensível na medida em que revela aspectos que 
contradizem o ideal assumido pelo indivíduo ou pelo grupamento humano, no 
caso da sombra coletiva. Todavia, o contato com a sombra é condição impres-
cindível para que se possa caminhar rumo à totalidade e à realização psíquica, 
promovendo maior comunhão do indivíduo consigo próprio e com a alteridade, 
conforme atesta Jung: 

As pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio 
de sua própria natureza, aprendem, ao mesmo tempo, a compreender e amar 
seus semelhantes; pelo menos, assim se espera. Uma diminuição da hipocrisia 
e um aumento do autoconhecimento só podem resultar numa maior consi-
deração para com o próximo, pois somos facilmente levados a transferir para 
nossos semelhantes a falta de respeito e a violência que praticamos contra 
nossa própria natureza. (JUNG, 1912/1978 p. 18). 

Stein (2004) corrobora: 

Se uma pessoa rechaça completamente a sombra, a vida é correta, mas terri-
velmente incompleta. Ao abrir–se para a experiência da sombra, entretanto, 
uma pessoa fica manchada pela imoralidade mas alcança um maior grau de 
totalidade. (p. 102).

No embate com o querubim, Tomás assume a postura do Eu inflado e com-
bativo que espera alcançar a plenitude à força, sem se abrir para a experiência 
de integrar seu lado sombrio, o qual ainda procurou lhe alertar, dizendo: “A 
morte é o caminho para o sublime!”. Tomás ignorou a advertência e, como se 
sabe, a revolta e o combate direto à sombra só faz com que ela ganhe força de 
resistência.

Inevitavelmente, Tomás é derrotado neste momento da história e sucum-
be diante da figura sombria. Entretanto, quando tudo parecia perdido, ocorre 
a redenção – e aqui é preciso lembrar que as três realidades da história são 
fios entretecidos: Thomas, em sua bolha espacial, experimenta um ataque de 
fúria pela frustração do seu intento e, em seguida, reconhece o próprio medo. 
Em outras palavras: ele sai da postura inflada e combativa e integra a própria 
emoção, a própria fragilidade, a própria criança. Em termos junguianos, ocorre 
uma integração parcial3 do conteúdo arquetípico da sombra e da anima, pois 
ele reconhece sua própria sutileza e sensibilidade. É o lado Yin, segundo a antiga 
terminologia chinesa (SANFORD, 2004).

Nesse momento, uma óbvia constatação lhe chega à consciência, como uma 
grande revelação. Seu semblante não é mais de desespero, mas de tranquilidade. 
Ele diz para Izzy: “Eu vou morrer!”. Ela percebe que Thomas finalmente compre-
endera o processo inexorável de vida e morte e lhe responde, com lágrimas nos 
olhos: “Juntos, viveremos para sempre”.

A partir desse ponto, a história passa por uma guinada. Ele volta a ouvir o co-
mando “Termine!”, e finalmente responde: “Ok”. E parte para a conclusão de sua 
jornada, interpretada aqui como uma metáfora para o processo de individuação. 
Ele se lança para fora de sua astronave, assume a postura iogue da Flor de Lótus 
e começa a viajar pelo tempo e pelo espaço.

O filme nos conduz novamente à cena do embate de Tomás com o querubim, 
só que agora o guardião da Árvore da Vida se vê diante da imagem de Thomas 
flutuando no ar, na posição da Flor de Lótus, com os olhos fechados. Essa imagem 
pode ser associada à figura do Si–mesmo, na medida em que Jung considera o 
Buda como um dos símbolos do arquétipo da totalidade. (JUNG, 1944/2007).



Pieri (2002) oferece uma síntese da definição junguiana do arquétipo do Si–
mesmo, do ponto de vista da estrutura psíquica: 

O termo é por vezes usado também para indicar a estrutura psíquica total que 
denota a psique como integração, compêndio e combinação (…) de todas as 
partes psíquicas. Esta estrutura psíquica total é vista tanto como a meta do 
processo psíquico, quanto como o produto da vida vivida como indivíduo e 
como espécie, e ainda, mais em geral, como aquilo que é preexistente a todo 
nascimento, isto é, o ponto de partida, a premissa e o início grávidos do fu-
turo da vida psíquica (p. 465).

As características de unidade, totalidade, atemporalidade, centro transcen-
dente e unio oppositorum (união dos opostos) levaram Jung a perceber a íntima 
relação entre o arquétipo do Si–mesmo a própria Imago Dei (imagem de Deus) 
(STEIN, 2004). Em “Psicologia da Religião Ocidental e Oriental” (1942d/1980), 
Jung constata: “O Si–mesmo (…) constitui a experiência mais próxima do divino 
que se possa exprimir em termos de psicologia” (p. 265).

Diante da nova imagem de Thomas, o querubim reconhece a presença do nu-
minoso – transcendente, divino, arrebatador –, se curva e diz: “Perdoe, Primeiro 
Pai, eu não o reconheci”. Em seguida, o guardião expõe o próprio pescoço em 
sinal de sacrifício e a imagem de Thomas como Sábio em Flor de Lótus dá lugar 
novamente ao conquistador espanhol. Tomás desfere o golpe mortal no queru-
bim, o último obstáculo antes do encontro com a Árvore da Vida.

A Árvore da Vida, conforme descrito acima, diz respeito ao mito bíblico do 
paraíso, segundo o qual aquele que provar de seus frutos alcançará a vida eterna. 
Aqui se encontra mais uma metáfora para a individuação, na medida em que a 
ampliação das fronteiras do Eu rumo à percepção da realidade transcendente do 
Si–mesmo leva ao contato com a noção de atemporalidade. Em sua autobiogra-
fia, Jung comenta sobre a vida após a morte: 

Não vejo qualquer possibilidade de contestar que ao menos uma parte de 
nossa existência psíquica se caracteriza por uma relatividade de espaço e de 
tempo. À medida que nos afastamos da consciência, esta relatividade pare-
ce elevar–se até ao não–espacial e a uma intemporalidade absolutas (JUNG, 
1961/1975, p. 265).

Ainda sobre o simbolismo da árvore, Jung afirma: “Desde longa data a ár-
vore é considerada a origem do homem e, portanto, a fonte da vida4”. (JUNG, 
1954/1985, pp. 66–67). Em outras passagens, destaca que a árvore revela as-
pectos do Si–mesmo, na medida em que está intimamente ligada aos seguintes 
fenômenos: “(…) o crescimento, a vida, o desdobramento da forma sob o ponto 
de vista físico e espiritual, o desenvolvimento, (…) e finalmente morte e renasci-
mento5”. (JUNG, 1945/2003, pp. 247, 265–66).

 Tomás se deslumbra com o poder de cura da Árvore da Vida, cuja seiva re-
generou totalmente o ferimento imposto no primeiro contato com o querubim, 
e decide sorvê–la, avidamente. Todavia, como os excessos não são perdoados, do 
estômago de Tomás começam a brotar ramos da Árvore da Vida, que acabam por 
tomar todo o seu corpo. É uma metáfora para o destino trágico do Eu incipiente 
que se lança para o contato aberto com o conteúdo arquetípico, universal. 

 Entretanto, o sacrifício é recompensado, pois, ao morrer, o Conquistador 
espanhol deixa na relva a aliança que recebera de sua Rainha Isabel. Ressurge en-
tão o Thomas em Flor de Lótus, que apanha o anel e dá prosseguimento à jornada 
da individuação.

 O próximo passo pode ser interpretado como o casamento alquímico, pois 
Thomas realiza consigo mesmo uma conjunção de opostos ao colocar em seu 
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próprio dedo o anel, preenchendo o vazio deixado quando ele perdera a aliança 
de casamento com Izzy em meio ao afã de realizar experimentos cirúrgicos para 
descobrir a cura do tumor no cérebro. 

A noção de casamento alquímico é aqui sugerida porque o contexto da cena, 
com integração da anima, morte e renascimento, Homem e Deus, possui íntima 
relação com a descrição de Jung sobre a atividade dos alquimistas: 

Na sua totalidade, os alquimistas procuraram alcançar (simbolicamente) uma 
‘união total dos opostos’ e a consideravam como indispensável para a cura 
de todos os males. Por isso não só postulavam, mas de fato procuravam en-
contrar os meios e o caminho para preparar aquele ser que une em si todos 
os opostos. Ele devia ser espiritual e material, vivo e não–vivo, masculino e 
feminino, velho e jovem (…). Ele devia ser criado pelo homem, mas simulta-
neamente (…) ser a própria divindade. Como segundo passo no caminho para 
a produção desse ser se entendia a reunião da posição espiritual com a esfera 
corporal. (…) Um dos símbolos principais [para esse processo] é o “casamento 
alquímico (…) (JUNG, 1954/1990, p. 226). 

Jung afirma que o casamento alquímico “abre uma janela para a eternidade”, 
conforme foi discutido acima sobre a expansão dos limites do ego. Todavia, o 
autor alerta para os perigos advindos dessa integração parcial dos conteúdos 
arquetípicos: 

… na medida em que aparentemente o eu se apropria do poder que pertence 
à anima, nessa mesma medida se converte em personalidade–mana6. (…) Não 
creio que o homem possa escapar a este poder superior. Poderá, entretanto, 
mudar de atitude em relação a ele, evitando assim o risco de sucumbir inge-
nuamente a um arquétipo no caso de desempenhar um papel à custa de sua 
humanidade. O homem possuído por um arquétipo converte–se numa figura 
coletiva, numa espécie de máscara atrás da qual sua humanidade não pode 
desenvolver–se, atrofiando–se cada vez mais. Devemos por isso ter cuidado 
de não sucumbir à dominante da personalidade–mana”. (JUNG, 1928/1978, 
pp. 222–223).

Uma forma de compreender a advertência é estar atento para a manutenção 
de uma autocrítica, de uma auto–análise, com o intuito de não permitir a infla-
ção do Eu pelo poder coletivo dos arquétipos. Isso se dá mediante a compreensão 
de que o indivíduo é mero canal de manifestação do conteúdo arquetípico, e não 
detentor desse poder. Como dito por Jung, a identificação do Eu com aspectos 
do inconsciente coletivo pode levar desde a inflação até a despersonalização. 
(JUNG, 1928/1978).

No filme aqui discutido, essa armadilha suscitada pelo contato com o numi-
noso é vencida. A imagem do semi–deus em Flor de Lótus se dissipa no universo 
e dá lugar ao homem comum, o Thomas Creo dos dias atuais. Após a realização 
do casamento alquímico, ou, dito em outras palavras, da integração dos opostos 
masculino e feminino, morte e renascimento, o Dr. Thomas Creo consegue lidar 
de maneira equilibrada com a morte de sua amada Izzy. Ele visita o túmulo dela 
e consegue se despedir, resignado. Em seguida, recorda–se de uma semente que 
ela lhe havia entregado e a deposita no solo, num gesto pleno de significado. É a 
semeadura, a vida que emerge a partir da morte, do inanimado. O olhar de Tho-
mas, então, se desvia da terra e se lança para o infinito do céu, para as estrelas, 
onde intui que sua amada o estará esperando, quando for chegado o momento. 
Finalmente, ele pode pronunciar: “Eu terminei”.

Retomando o conceito de morte e renascimento, o término de uma etapa 
enseja automaticamente o início de outra. A diferenciação da sombra e da anima 
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vivida por Thomas o tornou capaz de recuperar o sentido de vida após a morte de 
Izzy. É um recomeço a partir de um novo ponto. Jung escreve:

[Ao longo do processo de individuação], o centro da personalidade total não 
coincidirá mais com o eu, mas sim com um ponto situado entre o consciente 
e o inconsciente. Este será o ponto de um novo equilíbrio, o centro da per-
sonalidade total, espécie de centro virtual que, devido à sua posição focal 
entre consciente e inconsciente, garante uma base nova e mais sólida para a 
personalidade.” (JUNG, 1928/1978 p. 211). 

 
Além de explorar conceitos da psicologia analítica, esta interpretação do fil-

me “A fonte da vida” buscou demonstrar como a teoria psicológica e o cinema 
podem se enriquecer por meio do fornecimento mútuo de subsídios. Levando–se 
em consideração a riqueza dos símbolos inseridos no filme, é provável que o 
cineasta Darren Aronofsky tenha lançado mão de princípios psicológicos e fi-
losóficos na construção da obra aqui tratada. Nesse contexto, o cineasta atua 
como alquimista: 

Aquilo que não se podia exprimir ou se exprimia apenas imperfeitamente 
através da palavra escrita, o alquimista traduziu em suas imagens, cuja lin-
guagem, apesar de extravagante, era muitas vezes mais inteligível do que 
seus conceitos filosóficos insuficientes (JUNG, 1943/2007, p. 11). 
 
A psicologia, por sua vez, pode se nutrir da elaborada sequência de imagens 

apresentada no filme para demonstrar e exemplificar conteúdos psíquicos. 
Não são raros os casos em que o cinema fez uso da exploração psicológica 

para a construção de personagens. É conhecida a associação de Woody Allen com 
a temática psicanalítica, bem como a influência das obras de Jung no trabalho de 
Federico Fellini. O diálogo, então, se torna possível quando a psicologia faz uso 
dessas obras para realizar, por exemplo, estudos de caso, treinamento em psico-
diagnóstico e interpretações simbólicas do conteúdo imagético. 

A partir do conhecimento sobre os sonhos trazido pela psicanálise, sabe–se 
que as fantasias inconscientes são, em grande parte, expressas por imagens, o 
que leva a crer que a simples descrição de conteúdos psíquicos por meio de pa-
lavras seria sempre incompleta (FREUD, 1900/1972). O dinamismo das imagens 
fornecidas pelo cinema possui, portanto, relação mais íntima com o funciona-
mento do inconsciente, e essa ressonância permite ao espectador experimentar 
o contato profundo com conteúdos psicológicos.
 

O mitologema é a linguagem verdadeiramente originária de (…) processos psí-
quicos e nenhuma formulação intelectual pode alcançar nem mesmo aproxima-
damente a plenitude e a força de expressão da imagem mítica. Trata–se de ima-
gens originárias cuja melhor expressão é a imagística” (JUNG, 1943/2007, p. 36).

 
Neste contexto, torna–se clara a relevância do trabalho de interpretação psi-

cológica de obras cinematográficas: se o cinema, com suas imagens, cumpre um 
dos propósitos da arte, qual seja, permitir o contato do indivíduo consciente com 
o “reino” inconsciente (CRUZ, 1999), a psicologia, por sua vez, contribui para a 
construção da ponte inconsciente–consciente quando traduz os elementos ima-
géticos dos filmes para o conhecimento científico compartilhado.
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Notas

1. O arquétipo da persona pode ser definido como “a adaptação do indivíduo àquilo que é coletivo, isto é, a 
atitude que o indivíduo mostra em resposta aos outros e às situações dadas, para adaptar–se ao ambiente 
e nele agir” (Pieri, 2002, p. 377). Por arquétipo, entende–se, sucintamente: “um padrão potencial inato de 
imaginação, pensamento ou comportamento que pode ser encontrado entre seres humanos em todos os 
tempos e lugares” (Stein, 2004, p. 205).
2. Leia–se aqui como imagens internas os complexos psicológicos e as figuras arquetípicas da persona, da 
sombra e da anima, sobre as quais haverá uma descrição mais pormenorizada a seguir.
3. Aspectos do inconsciente coletivo nunca são totalmente integrados pelo Eu.
4. Grifo nosso.
5. Grifo nosso.
6. Pieri (2002) define a personalidade mana como “o arquétipo da personalidade masculina forte e po-
derosa e, portanto, expressão daquele que tem carisma ou, justamente, ‘mana’. (…) Como acontece para 
as outras figurações arquetípicas, que enquanto tais se verificam na porção imaginativo–representativa 
do processo de individuação, a personalidade mana deve, segundo Jung, ser reconhecida pelo Eu como 
personalidade parcial em relação à totalidade psíquica.” (p. 382).
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O presente trabalho pretende analisar o Arquétipo do Pai na 
configuração da identidade amapaense a partir de uma leitura 
psicológica junguiana do Mito Bíblico de São José. Com o objetivo 
de investigar a associação entre o Arquétipo do Pai e o Mito 
Bíblico de São José nas relações entre nativos e migrantes na 
sociedade amapaense, realizou–se um estudo bibliográfico sobre 
assuntos realcionados ao Inconsiente Pessoal e Coletivo de 2006 
a 2009 e a temas bíblicos, bem como uma análise das letras de 
canções populares locais e a investigação de registros históricos e 
de dados demográficos do Amapá. Os resultados obtidos a partir 
deste estudo possibilitam a associação entre a representação do 
Arquétipo do Pai com o Mito de São José.

O Arquétipo do Pai
e a Identidade
do Amapaense

➜Símbolo
➜Mito

➜Arquétipo
➜Inconsciente Coletivo 

➜Identidade
Adriana Vitor Porto <nanagirassol@yahoo.com.br>
■ Psicóloga
■ Atua na clínica psicoterápica no Espaço Cuidar em Macapá – AP
■ Cursa a Especialização em Arteterapia no NAPE – São José dos Campos – SP

Gilzete Passos Magalhães <gilpsipassos@gmail.com>
■ Mestranda em Psicologia Clínica – Núcleo de Estudos Junguianos – PUC/SP
■ Experiência docente em Cursos de Graduação e em Cursos Técnicos – SENAC e ABL

Durval Luiz de Faria <dl.faria@uol.com.br>
■ Psicólogo com Doutorado em Psicologia Clínica – PUC/SP
■ Docente – PUC/SP
■ Analista Junguiano pela Associação Junguiana do Brasil

<http://www.wikipaintings.org/en/guido-reni/
st-joseph-with-the-infant-jesus> Acesso em 05.nov.2011.

Guido Reni - São José com o Menino Jesus,
c. 1635. Museu Hermitage - São Petersburgo.



80 – Hermes15

Introdução
Carl Gustav Jung foi um notável psiquiatra suíço. Graduou–se em medicina 

pela Universidade da Basiléia, tendo trabalhado como professor de psiquiatria 
do Hospital Mental de Burghölzli da Universidade de Zurique. Publicou diversas 
obras científicas, foi professor regular da Universidade de Basiléia, recebeu o 
título de doutor honoris causa na Universidade de Genebra e proferiu diversas 
conferências pelo mundo. (JUNG, 1989).

Jung é considerado um dos maiores colaboradores de Freud, o fundador da 
psicanálise, com quem trocou diversas correspondências sobre casos clínicos. No 
entatanto as divergências teóricas deflagraram o rompimento definitivo entre 
os dois pesquisadores. Enquanto Freud defendia a sexualidade como a força 
motriz da alma, apesar de Jung reconhecer a influência da sexualidade na vida 
das pessoas, não acreditava que todas as atitudes humanas fossem derivações 
da energia sexual. Merece atenção a crença de Jung tanto no inconsciente 
pessoal, quanto no inconsciente coletivo, conceitos da psicologia junguiana 
(MAGALHÃES, 2010).

A teoria de Jung sofreu forte influência da filosofia de Platão, Kant, 
Schopenhauer e Nietzsche. Apesar das críticas sofridas por seus colegas e mesmo 
por Freud, Jung defendeu seus pontos de vista, dando origem à abordagem 
conhecida como Psicologia Analítica ou Psicologia Junguiana.

A partir das idéias de Jung sobre os mitos e o inconsciente coletivo, o pre-
sente estudo pretende estabelecer uma analogia entre o mito de São José e a 
identidade do povo amapaense.

Jung, o InConSCIente ColetIvo, oS ArquétIpoS e o MIto
Jung defende o inconsciente pessoal como o espaço psíquico responsável pelo 

armazenamento de lembranças, desejos e fantasias da experiência individual de 
cada um, enquanto o inconsciente coletivo, configura–se como uma instância 
psíquica mais profunda, onde estão as vivências das gerações anteriores, que são 
universais e formam os alicerces da personalidade de cada sujeito, sendo que as 
experiências associadas a estas instâncias psíquicas não fazem parte da dimen-
são consciente do indivíduo (SCHULTZ, 2006). De acordo com Jung (2008a, p. 
16), os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de 
tonalidade emocional, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica ao 
passo que os conteúdos do inconsciente coletivo são chamados arquétipos”.

O termo archetypus não foi postulado originalmente por Jung, como ele 
mesmo comenta em seus Arquétipos e o inconsciente coletivo, no qual mencio-
na a referência a esse termo em obras mais antigas como o Filo Judeu, em Irineu 
e no Corpus Hermeticum, trazendo a idéia de Deus como luz arquetípica ou 
onde se afirma que a criação divina se deu a partir de arquétipos já existentes. 
O que há em comum em todas essas e outras obras é a ideia do arquétipo como 
algo primordial, ou ainda, que contenha imagens universais que existiram desde 
os tempos mais remotos (JUNG, 2008a, p. 16).

Magalhães (2010) aborda que o conceito junguiano de arquétipo deriva de 
dois termos gregos: arché e typós. Arché significa substância básica, primordial, 
enquanto typós quer dizer marca, impressão. O arquétipo possui uma origem 
arcaica, e por este motivo, não pode ser acessado de forma direta, mas apenas a 
partir de suas representações, como por exemplo, através dos mitos.

Os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo e só podem emergir à 
consciência a partir de associações com lendas, contos de fada ou mitos presen-
tes em diversas culturas, como comentou Jung (1989, p. 309):

Os arquétipos são imagens instintivas que não foram intelectualmente 
inventadas. Estão sempre presentes e produzem certos processos no incons-
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ciente que podemos comparar aos mitos. É essa a origem da mitologia. A 
mitologia é uma dramatização de uma série de imagens que formulam a vida 
dos arquétipos. (JUNG, 1989, p. 309).

Jung (2008a, p.18), afirma que a alma contém todas as imagens das quais 
surgiram os mitos e o nosso inconsciente é um sujeito atuante e padecente, ou 
seja, tudo aquilo que expressamos através dos mitos que cultuamos e/ou repas-
samos de geração para geração é um produto emergente do nosso inconsciente, 
ou, uma parte do inconsciente que é inata e comum à humanidade.

As religiões dominantes no mundo contém uma sabedoria revelada acerca 
dos conteúdos primitivos ou, como disse Jung (2008, p. 19) dos segredos da 
alma, que se expressa em imagens magníficas. Afirma ainda, acerca dessas 
religiões, que: 

Seus templos e suas escrituras sagradas anunciam em imagens e palavras a 
doutrina santificada desde eras remotas, acessível a todo o coração devoto, 
toda visão sensível, todo pensamento que atinge a profundeza. Sim, somos 
obrigados mesmo a dizer que quanto mais bela, mais sublime e abrangente 
se tornou a imagem transmitida pela tradição, tanto mais afastada está da 
experiência individual. Só nos resta intuí–la e senti–la, mas a experiência 
originária se perdeu.

Em O homem e seus símbolos, Jung (2008b) classifica os símbolos em natu-
rais e culturais, sendo que os primeiros derivam diretamente dos conteúdos 
inconscientes da psique, podendo representar diversas variações de imagens 
arquetípicas essenciais. Já os símbolos culturais, dentre os quais encontram–se 
aqueles expressados pelas religiões, passaram por um processo de elaboração 
que perpassa o consciente, tornando–se imagens coletivas aceitas pelas socie-
dades civilizadas com o intuito de oferecer às mesmas certas verdades eternas, 
guardando, mesmo diante dessas transformações, muito de seu caráter numi-
noso e são capazes de evocar reações emotivas muito profundas em algumas 
pessoas.

Considerando essas afirmações, buscamos nas escrituras sagradas das religi-
ões cristãs – a Bíblia Segrada – o mito em questão no presente estudo, do qual 
trataremos a seguir.

o MIto de São JoSé
Sabe–se, de acordo com os escritos do Novo Testamente da Bíblia Sagrada, 

que José foi um carpinteiro que viveu na época do nascimento de Jesus, sendo 
noivo de Maria, quando esta recebeu a notícia de que estaria esperando um filho 
gerado pelo Espírito Santo. Desta forma, José foi “pai adotivo de Jesus” na Terra, 
ou ainda, aquele que o assumiu como seu filho perante os homens antes que se 
fizesse ao mundo a revelação divina. Foi orientado por anjos a proteger e prover 
as necessidades de Maria e o bebê sagrado durante o período da gestação e a 
infãncia de Jesus, enfrentado com ela as inúmeras dificuldades pelas quais passou.

No entanto, pode–se observar que no Novo Testamento, após o fim da infân-
cia de Jesus, não há mais registros acerca da trajetória da vida de José. É como 
se tivesse deixado de existir. Neste sentido, pode–se observar as constatações de 
Metzger e Coogan (2002, p. 165)

Em suas genealogias de Jesus, Mateus e Lucas concordam em que José era 
um descendente do Rei Davi. Essas genealogias sugerem que José era de 
alguma maneira pai de Jesus. José desaparece de cena quando os evangelhos 
descrevem a vida adulta de Jesus, embora seja claramente lembrado pelos 
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que cercam Jesus como seu pai e como carpinteiro. O Evangelho de Marcos 
não faz menção alguma ao pai de Jesus, chamando–o como “filho de Maria.O 
Protevangelium de Tiago fornece informação adicional de caráter legendá-
rio. A tradição cristã posterior passou a ver José como um viúvo idoso, de 
tal modo que os irmãos e irmãs de Jesus em passagens como Marcos 6.3 
poderiam ser compreendidos como filhos de José num casamento anterior, 
não filhos seus com Maria; mais tarde ele passou a ser visto como um asceta 
santo, sem interesse em sexo, e os irmãos de Jesus como primos (grifo nosso).

Considerando o contexto social em que se passa a história de José, é possível 
deduzir que o mesmo tenha vivido grandes dilemas em relação à aceitação da 
gravidez de Maria, sendo vítima de preconceitos em sua sociedade, ao mesmo 
tempo em que aceitava tal desafio por entender que era a vontade divina, 
manifestada em mensagens trazidas por anjos, conforme observam Metzger e 
Coogan (2002, p. 165):

Segundo os capítulos de abertura dos evangelhos de Mateus e Lucas, Maria, 
mãe de Jesus, ficara noiva, antes que ele nascesse, de José, filho de Jacó ou 
Heli. A história da infância narrada por Mateus é escrita em grande parte 
do ponto de vista de José, narrando até que ele recebe mensagens de anjos 
em seus sonhos. Esses sonhos retratam sua luta para decidir como lidar de 
maneira justa com a gravidez inesperada de sua noiva e como responder a 
ameaças contra o recém–nascido Jesus.

Conforme afirmaram os autores acima citados, José não somente aceitou a 
gravidez de Maria, como os desafios a enfrentar em decorrência do nascimento 
próximo do menino, que traria potenciais e evidentes prejuizos morais e mate-
riais a José, mudando completamente sua vida e redirecionando os rumos da 
mesma, de modo que este tivesse que buscar sempre uma maneira de adaptar–se 
e adpatar a vida da família para bem receber a criança e providenciar o sustento, 
a segurança e as demais condições necessárias à manutenção desta família como 
um todo – o menino que viria, a mãe dele, a sua própria vida e a de seus possí-
veis filhos biológicos, já advindos de um casamento anterior, conforme indicam 
alguns estudos e se pode depreender da leitura de algumas passagens bíblicas já 
mencionadas nas citações acima. 

o AMApá, A vIlA de São JoSé de MACApá e o MIto de São JoSé
Aos 4 de fevereiro de 1758, o senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

então Governador da Província do Pará, viajou com a tarefa de elevar o pequendo 
povoado à beira do rio Amazonas à condição de vila, denominando–a Vila de São 
José de Macapá, lugar que em breve receberia a maior fortificação da América 
Latina, até hoje existente e denominada Fortaleza de São José de Macapá.

O nome foi dado em homenagem a São José, escolhido como padroeiro da 
vila que mais tarde se transformaria no município de Macapá. Ainda que a esco-
lha do referido mito como padroeiro tenha sido feita por imposição portuguesa, 
pode–se observar até os dias atuais diversas características marcantes da vida 
de tal personagem na identidade do povo amapaense, o que se não se pode 
atribuir a uma simples coincidência, mas a uma sincornicidade. O primeiro e 
mais marcante início dessa identidade advém do fato de ser o Estado do Amapá 
considerado uma terra de migrantes, como se pode notar nas palavras do ex–
Governador e ex–Senador da República pelo Amapá, João Alberto Capiberibe, 
que em entrevista realizada nos tempos de seu Governo afirmou:

“O Amapá cresce, em termos populacionais, a uma média quase três vezes 
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superior a registrada no Brasil pelo IBGE”, confirma o governador amapaense 
João Alberto Capiberibe, lembrando que esse aumento populacional acaba 
aumentando a demanda por mais investimentos em saúde e educação. “As 
pessoas vêm em busca de uma vida melhor. Algumas, com quem conversei, 
nunca haviam recebido salário na vida”, afirma Capiberibe. Somente na área 
do entorno do Projeto Jarí, nos municípios do Laranjal e Vitória do Jarí, no 
lado Amapaense, e em Monte Dourado e Almeirim, no Pará,Capiberibe acre-
dita que estejam radicadas mais de 100 mil pessoas. (BRASILIENSE, s.d.).

Neste sentido, a identidade do Amapá enquanto um “pai”que recebe os 
filhos alheios é clara e não deixa dúvidas. Assim como José, o Amapá aceitou 
essa condição, recebendo filhos de outros lugares, acolhendo–os no seio de sua 
família e tratando–os como filhos legítimos, provendo a eles condições materiais 
e segurança. A mesma segurança que José precisou ter em relação às tantas 
adversidades que enfrentou, portando–se como uma verdadeira fortaleza, que 
jamais deixou que qualquer um dos inúmeros males que ameaçavam a criança 
que estava por vir o atingissem, ou à sua família. 

Como relatam os historiadores amapaenses, o Amapá não foi uma terra de 
uma fortaleza, mas de inúmeras, as quais o nosso tempo cuidou de soterrar. No 
entanto, a mais majestosa persiste até os dias atuais, como afirma Cavalcanti 
(1997, p.13):

Naqueles maciços blocos de pedra, superpostos , argamassados com o suor e 
o rude labor de nossos antepassados; naquela grandiosidade arquitetônica, 
cuja solidez, através dos anos, glorifica seus idealizadores, os quais enfrenta-
ram intempéries e os percalços de uma empresa descomunal, está paten-
teada a rija têmpera de nossos coevos, que tudo fizeram para impedir as 
investidas inconfessáveis dos alienígenas doutrora. (grifo nosso)

Assim como José protegeu sua família, o Amapá protege a sua – seus filhos 
legítimos e adotivos – a custo do sacrifício de seu povo – seu próprio sacrifício 
– afinal, como diz a belíssima canção de Val Milhomem: nego velho apanhou a 
vida inteira para fazer fortaleza, índio velho apanhou a vida inteira para fazer 
fortaleza. Os sacrifícios e dificuldades vividos por José em sua trajetória estão 
ainda expressos na situação vivida pela administração do Estado para conseguir 
prover toda a população, o que se pode observar na continuação da entrevista 
realizada com o sr. João Alberto Capiberibe na ocasião de seu Governo:

o peso da migaração sem freio é sentido nas escolas amapaenses. “Eu 
chego nas salas de aula e pergunto: quem nasceu no Amapá? A maioia é 
de fora”, conta João Capiberibe, que entende o sonho das pessoas deixarem 
sua terra natal em busca de uma vida melhor, mas ressalta que a realidade 
encontrada às vezes é cruel. Não há o emprego sonhado e, com isso, muitos 
têm que recorrer à estrutura social do Estado e à própria sociedade para se 
manter. (BRASILIENSE, s.d.) 

O Amapá na sua tarefa de pai provedor, passa por inúmeras dificuldades e 
continua a fazer sacrifícios para bem acolher a todos os que chegam, oferecen-
do suas melhores condições – empregos públicos bem remunerados, segurança, 
educação, pescado abundante, frutas regionais e outros recursos.

Após prover todos os recursos ao filho de Deus, José deixa de ser mencionado 
na história, ou recebe pequenas e desimportantes menções. Em relação a este 
fato, surge o sentimento de que aquele que bem recebe o filho alheio e que dá 
a ele condições de crescer e tornar–se o que pretendia ao chegar a este “novo 
plano”, ou, ao lugar diferente daquele de onde veio, é posteriormente deixado 



de lado ou esquecido. Tal situação ocorre em relação a muitos dos migrantes 
que aqui chegam, aprovados em concursos, e que estudam e trabalham durante 
algum tempo e a seguir pedem transferência à sua terra de origem e pouco ou 
nada deixam à população e ao Estado que o acolheu.

Assim, tem–se no Amapá a imagem do pai adotivo, que provê os recursos 
materiais imediatos – riquezas minerais, fauna, flora e solo fértil – e na terra 
de origem do migrante, o pai verdadeiro, que provê as condições intelectuais de 
desenvolvimento, não somente ao filho, mas também ao pai adotivo, que por 
meio deste chega à nova família. O pai verdadeiro não abandona o filho, e tem 
sempre o seu amor e gratidão. Os sentimentos do pai adotivo em relação ao pai 
verdadeiro são, por certo, ambivalentes, pois o tem como provedor e ao mesmo 
tempo como concorrente no amor e gratidão do filho adotivo, que acaba muitas 
vezes retornando à sua terra natal – seu pai verdeiro.

Como afirmou Janari Nunes em seu artigo A mística amapaense, escrito 
na década de 1950, há o migrante que chegue disposto a viver uma vida nova, 
construindo e crescendo com o Estado, e deixando aqui suas riquezas, seus 
descendentes, suas memórias. Nestes casos ainda pode–se estabelecer a relação 
metafórica com o mito em questão, uma vez que o “filho adotivo”da conhecida 
narrativa deixou ao mundo de José – o plano terrestre, humano – ensinamentos 
e frutos que ficaram para sempre, ainda que ele tivesse partido de volta para 
“sua terra”, seu Pai verdadeiro.

ConSIderAçõeS FInAIS
A identificação do Amapá com o mito de São José através da analogia, 

seguindo os princípios da Psicologia Analítica encontra diversas possibilidades, 
as quais ainda podem ser exploradas por meio de análise da literatura e musi-
calidade locais.

O Amapá é uma terra que abriga migrantes de todo Brasil e as dificuldades 
enfrentadas por um Estado para suportar um rápido crescimento populacional 
são conhecidas de todos. Que fique como reflexão aos migrantes este fato, de 
todos que saibam cuidar com carinho de seu pai adotivo e reconhecer seus 
esforços e possibilidades, e aos seus filhos legítimos da terra, que saibam o imen-
so valor e força que possuem e que não deixem que seus filhos saiam pela porta 
da frente levando seu amor e deixando apenas a lembrança de sua passagem e 
do suor e sangue dispendidos no caminho.
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A psicanálise corporal é um método que repousa sobre o lapsus 
corporal. Ao serem estimulados, esses sobressaltos do corpo fazem 
com que a mente, paulatinamente, se desloque de um primeiro 
plano para tornar–se uma espectadora atenta às primeiras 
emoções. É o início da recuperação de imagens e sensações perdidas 
na consciência mas gravadas em todos os seus pormenores na 
memória do corpo. Criada há 30 anos por Bernard Montaud, 
cinesiologista e osteopata françes, hoje essa teoria e sua prática se 
apóiam em mais de 50 mil sessões e centenas de depoimentos de 
traumas revisitados. Através do corpo, o reencontro com a criança 
e adolescente que fomos nos traz outra percepção das nossas 
vivências, onde não há mais carrascos nem vítimas, escancarando 
as portas para uma reconciliação com nossa própria história.

Psicanálise Corporal:
Uma Resposta à 
Dimensão Psicológica 
da Cinesiologia
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➜Lapsus Corporal
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Quem de nós, caros colegas, não daria o seu depoimento, partindo da própria 
experiência profissional, da dimensão psicológica do nosso trabalho? 

Somos apenas profissionais do corpo?
Nosso tema, aqui, é uma nova forma de trabalho para o corpo, consagrada à 

dimensão psicológica do indivíduo: a psicanálise corporal.
Essa técnica corporal foi fundada há mais de vinte anos pelo cinesiologista–

osteopata Bernard Montaud e uma grande equipe, todos apaixonados pela lin-
guagem do corpo e o funcionamento psíquico do ser humano. 

Sua teoria e prática apóiam–se hoje em mais de 50 mil sessões e em centenas 
de depoimentos sobre traumatismos revividos. Essa nova psicanálise permite que 
cada um reviva, através do corpo, os traumas que modelam a personalidade, do 
nascimento à adolescência. Ela permite a cada pessoa voltar a conectar–se com a 
menina ou o menino que fomos, e especialmente chegar à reconciliação com nos-
sos pais que, frequentemente, são considerados os “carrascos” da nossa história. 

O conhecimento profundo desse passado traz uma nova luz sobre a perso-
nalidade individual e oferece a oportunidade de reconciliação com quem nos 
tornamos hoje, com as nossas imperfeições, com as nossas faltas de habilidade 
diante da vida.

E compreender o próprio passado é extremamente importante para melhor 
viver o presente. 

Alice Miller fala sobre esse trabalho em Libres de Savoir. “Só a visão da 
verdade e da lógica interna das estratégias infantis possibilita libertar–se delas, 
parar de repeti–las, quase automaticamente, no presente. O processo de cura 
precisa das duas coisas: tanto a confrontação com o traumatismo da infância 
quanto saber decifrar os numerosos mecanismos de defesa que a criança teve 
de criar para se proteger de intoleráveis sofrimentos.”.

A Crise dA MATuridAde
Na mesma linha de Freud, que parte da vida do quotidiano, a psicanálise 

corporal ocupa–se do ser comum. Freud parte da patologia para deduzir a 
normalidade (cf. Psicopatologia da vida quotidiana); já o ponto de partida da 
psicanálise corporal não é a patologia, mas simples homens e mulheres que têm 
vontade de se conhecer para viver melhor no presente. Por isso, ela se dirige a 
pessoas em boa saúde psíquica que querem melhorar sua existência. 

E há algo mais a considerar – a sociedade, globalmente, consagrou esses 
últimos cem anos para prover o mundo exterior de um determinado conforto, o 
que nos leva a enfrentar como uma evidência a necessidade de apossar–se desse 
mundo interior, psíquico, provendo–o de conforto, igualmente. De fato, homens 
e mulheres, em geral na maturidade, despertam de alguma maneira através 
de conflitos interiores ou acontecimentos às vezes muito doloridos, como um 
divórcio, uma doença ou a perda de um trabalho. Eles têm, então, necessidade 
de encontrar um sentido para esses fatos, de dar um sentido para a vida. 

Essas manifestações são teorizadas há muito tempo por diferentes pesqui-
sadores europeus, como Kaës, Tap e, mais recentemente por Montaud, ou ainda 
pelos norte–americanos Erickson e Levinson. Este último introduziu a noção da 
life–cicles, reportando–se aos diferentes ciclos da vida pelos quais passa um 
adulto como, por exemplo, a fase de ajuste à volta dos trinta anos ou, mais 
ainda, na fase maior de questionamento que é a da maturidade. 

É nessas fases da vida que a psicanálise corporal tem seu papel junto ao 
jovem adulto que busca ocupar integralmente seu espaço profissional, familiar, 
social e, igualmente, ao lado dos que atravessam o momento da crise da matu-
ridadee de suas questões essenciais de vida. 

Assim, essa ampliação da prática do cinesiologista permite a este profissional 
acompanhar o indivíduo nos seus períodos marcantes da vida. Ele se torna um 
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agente possível para os que anseiam por se compreender melhor, para os que 
pretendem melhorar suas vidas, mas usando um meio que lhe é próprio, o corpo. 
Para o cinesiologista, esse novo horizonte de prática representa um alento para 
a sua carreira já que é uma nova proposta para trabalhar o corpo e com um 
novo objetivo. 

O COrPO eNTregA As CHAVes dA NOssA PersONALidAde
Concretamente, esse método repousa no lapsus corporal. O lapsus é a base 

desse trabalho e a matéria–prima do psicanalista corporal. O lapsus corporal é 
um sobressalto do corpo, consciente, mas involuntário. Esses movimentos esca-
pam à consciência da mesma maneira que um lapso verbal ou um ato falho. 
Estes dois últimos, entre outros, eram para Freud os modos privilegiados para o 
conhecimento do inconsciente. 

Para dar uma imagem mais clara, o lapsus corporal age como uma música 
que nos marcou, que ouvíamos em determinado período da vida e que, se a 
ouvirmos hoje, nos remeterá a todo o ambiente dessa época. 

Se eu lhe perguntasse “o que fez no verão de 1982?”, você teria de fazer um 
esforço intelectual para encontrar a resposta. Mas se eu lhe fizer ouvir o sucesso 
musical daquele verão, instantaneamente vão vir à sua memória lembranças, 
que podem ser muito precisas. Da mesma forma, o lapsus corporal desperta a 
memória do nosso passado. 

Até o momento, Montaud e Duret codificaram sete níveis de lapsus corporais 
aos quais correspondem sete níveis de memória psíquica. 

Quanto mais o indivíduo progride nesses níveis de lapsus, mais ele revive com 
precisão seu passado.

No início da sessão, o psicanalista corporal utiliza o movimento respira-
tório primário, movimento utilizado na osteopatia craniana (cf. Trabalhos de 
Sutherland e Magaun), mas com um outro objetivo. Aqui não se trata de cor-
rigir as dissimetrias percebidas, mas de seguir seu sentido ampliando–as, sem 
modificá–las. Essa primeira ação sobre o corpo provoca na pessoa os primeiros 
movimentos involuntários. Esse primeiro nível de lapsus corporal é chamado de 
espasmos sem sentido. 

Longe de qualquer perda de consciência, é a experiência do “abandonar–se”. 
Essa primeira etapa é sentida, frequentemente, como uma experiência positiva. 
Finalmente a cabeça sai do controle, finalmente o corpo se deixa largar, final-
mente a pessoa pode relaxar. 

Nesses primeiros ‘balbucios’ corporais, a cabeça se solta. Seu papel muda. Ela 
se torna espectadora e atenta às primeiras emoções. De alguma maneira, aca-
bamos de acender, pela primeira vez, a televisão interna… por enquanto, a tela 
apresenta apenas seu sinal, nenhum programa pessoal está sendo exibido. 

Em seguida, fazendo eco aos espasmos sem sentido, vão se produzir movi-
mentos genéricos. Por exemplo, vamos bater no chão sem que, por enquanto, 
isso contenha um sentido. Depois os gestos vão se orientar. O encorajamento 
desse corpo em confiar nessa expressão e nesses lapsos vai levá–lo progressiva-
mente para conflitos articulares às vezes extremamente dolorosos.

Quanto mais o corpo se entrega, mais a televisão psíquica se ativa. As 
imagens vão se tornando cada vez mais claras até chegar a uma “revivência” 
extremamente precisa. O corpo é capaz de restituir informações totalmente 
esquecidas como a cor de uma luminária, o jeito que a mãe estava vestida, a 
cor das cortinas do quarto… e isso é apenas o cenário. O corpo pode restituir, 
igualmente, toda a interioridade da criança nessa época e os conflitos psicoló-
gicos com os quais teve de se enfrentar diante de um mundo de adultos que o 
supera, completamente…

Da mesma maneira que o psicanalista verbal destaca uma palavra ou desta-
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ca um lapsus que revela o inconsciente, o psicanalista corporal vai estimular e 
encorajar a permanência das tensões que se apresentam no corpo. O psicanalista 
corporal está ali para fazer com que a tensão não relaxe. Ele encoraja, por exem-
plo, a permanência de um conflito articular, por exemplo de um punho fechado 
em uma hiperflexão. Essa ação faz com que a pessoa progrida nos níveis de 
lapsus, levando ao despertar das imagens do passado. 

É no ápice da tensão que o sentido psíquico dessa dor física se impõe. É essa 
dor que vai produzir imagens interiores. De fato, observa–se uma relação direta 
entre a dor do corpo de hoje e a dor psíquica que ocorreu há 30 ou 40 anos atrás. 

Lugares, o pai, a mãe, os laços que nos ligam a eles, tudo vêm à nossa consci-
ência. As imagens, primeiro esparsas, depois cada vez mais coerentes, se impõem. 
No decorrer das sessões, um verdadeiro cenário é construído. 

uMA reViVêNCiA seM VíTiMA, seM CArrAsCO
Essa imersão na precisão das imagens é feita através dos sete níveis de lapsos 

corporais aos quais correspondem sete camadas de memória psíquica.
Por exemplo, no nível 3, no qual o corpo se expressa em movimentos orien-

tados, o revivido psíquico é como um álbum de fotografias. A pessoa revisita 
diferentes instantes da vida que têm os mesmos tipos de sofrimento mas sem elo 
cronográfico. Ao passo que no nível 5, nível em que o corpo produz movimentos 
concretos, a pessoa revive uma cena precisa, de um determinado período, com 
começo, meio e fim. 

O 7 é o último nível. 
Ele contém uma particularidade que os demais não possuem – a da reconci-

liação. Esse revivido vai mais adiante ao produzir, além da dor ligada ao evento 
traumático, uma evidência inegável e francamente perturbadora que nos leva a 
compreender tudo que nos aconteceu de tal maneira que não só não sentimos 
mais dor como nos vemos amando aqueles que pensávamos ser, até então, os 
nossos “carrascos”. 

De fato, esses pais e mães, que nos faziam tanto mal, passam a ser vistos ape-
nas como seres desajeitados, essa mamãe e esse papai não poderiam ter agido 
de outra maneira, eles também têm uma história…

Nesse ponto em que o ser se supera em uma magnífica transparência não há 
mais carrascos nem vítimas, e ocorre uma verdadeira e profunda reconciliação, 
consigo mesma, com os protagonistas de sua história. 

A qualidade desse olhar sobre o próprio passado sinaliza o fim da revivência 
da cena do traumatismo. E servirá como base prática para as ferramentas que 
tratam dos sofrimentos da vida no presente. 

QuATrO TrAuMATisMOs: A PersONALidAde
A psicanálise nos diz, entre outras coisas, que o ser humano funciona segun-

do um princípio de repetição de seu passado pessoal, determinando não apenas 
seus feitos e gestos, mas também seus comportamentos e seus estados psíquicos 
e físicos. De certa maneira, o ser humano reitera sempre a mesma história…

Até o momento, a psicanálise corporal distingue quatro traumatismos: um 
primordial e três secundários. O primeiro parece depositar uma mensagem que 
os três outros têm como missão repetir, cada um na sua vez, nas diferentes 
idades da vida, mais ou menos como uma vacina que deve ser seguida de três 
novas doses. 

O primeiro trauma, o traumatismo perinatal, primeiramente localizado por 
Otto Rank, programaria cada um de nós em uma personalidade, ou seja em uma 
maneira totalmente pessoal de comportar–se na vida, tanto nos fracassos quan-
to nas conquistas. Os outros três – o trauma da pequena infância, da infância 
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e da adolescência – constituiriam lembretes, atualizações do programa inicial 
segundo as condições de cada idade. 

Todos os traumas terão uma constituição similar, ligada à descoberta de um 
“segredo familiar”. No traumatismo da pequena infância, a criança é submetida 
à oposição entre mentira e verdade. No período em que ocorre o trauma da 
infância, por volta do oito anos, em geral, a criança vai perceber as modalidades 
de consumo do prazer, sempre marcadas pela culpa. Aqui, é a oposição do prazer 
e da vergonha que estão na origem do conflito psicológico da criança. 

Por fim, com o trauma da adolescência, será o mistério da afirmação de si 
mesmo que o adolescente vai acessar, ou seja, à toda dificuldade de exprimir a 
sua diferença. Daqui para frente, ele terá de escolher em cada um de seus amo-
res entre “afirmar seu mundo, sob o risco de perder o outro” ou “renegar seu 
mundo para manter o outro”. Aqui, o adolescente aprende suas modalidades da 
relação em casal. 

Um ponto importante da psicanálise corporal – a vivência completa desses 
quatro traumatismos determina, para uma pessoa, o final do seu trabalho psi-
canalítico.

O ser humano não parou de aprimorar técnicas para aliviar o sofrimento. 
Nesses últimos 50 anos, a cinesiologia deu um salto considerável e podemos 
dizer que ocupou um verdadeiro lugar nas terapias de cura, dando visibilidade 
às suas particularidades, desde o curar o corpo com as mãos, reeducar esse corpo 
por exercícios e técnicas selecionadas, até o recurso a uma aparelhagem cada 
vez mais evoluída. 

 Atualmente, ela chega à época da diversificação, podemos dizer também 
das especializações, talvez já superando o quadro da atividade convencionada. 
A cinesiologia se torna uma prestadora de serviços cada vez mais avançados, 
adaptando–se às necessidades de seus pacientes, e utilizando, por exemplo, 
equipamentos para uma performance estética. 

Com a psicanálise corporal, a cinesiologia pode dar um passo suplementar 
no acompanhamento do indivíduo e ampliar a sua competência para o domínio 
psicológico. Com esse ferramental, daqui para frente ela pode prestar ajuda no 
terreno do sofrimento psíquico a partir de uma dimensão que nos é cara, que é 
a do corpo humano.



Este artigo1 propõe uma reflexão preliminar sobre as vivências 
corporais expressas pelos internautas no ciberespaço. São apre-
sentadas algumas alternativas oferecidas pela Psicologia Analítica 
para a análise dessas manifestações, pois tais vivências represen-
tam desafios à compreensão dos terapeutas ainda não familia-
rizados com esses recém surgidos fenômenos do espaço virtual. 
Como sabemos, as vivências da corporalidade - expressas simboli-
camente - podem ser entendidas como meros sintomas ou como 
vias de expansão e ampliação da consciência. De maneira análoga, 
as vivências do corpo na virtualidade podem ser compreendidas 
como meras manifestações de conflitos ou como novas vias de 
ampliação da autopercepção dos internautas.
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Espaço Virtual
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Atualmente existe maior compreensão sobre o papel essencial atribuído por 
Jung à vivência do corpo para o desenvolvimento pleno do potencial humano: 
a individuação. No entanto, há cerca de duas décadas, as menções à abordagem 
corporal integrada à Psicologia Analítica ainda causavam surpresa nos meios 
junguianos. Felizmente, já contamos com significativos trabalhos a respeito 
dessa integração, graças ao empenho de vários autores, alguns dos quais men-
cionaremos ao longo deste capítulo. Em paralelo, o ingresso na era da comuni-
cação tornou ainda mais urgente a elucidação das correlações corpo ßà psique, 
especialmente quanto às formas com que a corporalidade humana é vivida e 
experimentada pelas vias da informatização. 

Os recursos da moderna biotecnologia propiciam inúmeras possibilidades de 
manipulação do corpo para fins curativos ou ainda visando a sua reformatação 
estética e rejuvenescimento, além da variada gama de possibilidades de expan-
são dos limites biológicos da vida humana. Simultaneamente, na prática clínica, 
deparamos com relatos de inusitadas vivências e relacionamentos humanos esta-
belecidos no ciberespaço, campo no qual os protagonistas da pós–modernidade 
experimentam novas formas de estruturação e expressão da identidade e dos 
seus afetos, bem como surpreendentes manifestações virtuais da corporalidade. 

O caso de uma adolescente ilustra como essa complexidade se manifesta no 
consultório. Angela voltou de férias, e estava ansiosa para contar à terapeuta 
sobre seu primeiro beijo. Para surpresa da profissional, Angela explicou que se 
tratava de um beijo virtual. Usando o nome de uma atriz famosa ela havia criado 
um perfil fake, um tipo de identidade virtual2 na época muito em moda entre os 
adolescentes. Começou então a se corresponder com o fake de um garoto que 
adotou uma identidade semelhante para se apresentar no Orkut. Como namo-
rados, marcaram um encontro virtual em uma praia, também virtual, onde teria 
acontecido o primeiro beijo entre eles, que foi realizado a partir da digitação da 
palavra “beijo”. Algumas semanas depois Angela descobriu que o namorado fake 
a traía com garotas da mesma comunidade. Diante da infidelidade, eles procura-
ram encontrar uma solução, e chegaram a um acordo: ambos criaram novos perfis 
fake para manter entre si uma relação de namoro monogâmico. Seus fakes ante-
riores continuaram a se corresponder na WEB, mas agora apenas como amigos.

É importante lembrar que Angela se refere ao seu namorado virtual como 
um garoto, mas não se sabe quem é, de fato, a pessoa com a qual namorou na 
WEB. No campo presencial o fake pode ser qualquer pessoa: um garoto – como 
ela acredita – exercitando o contato com as meninas, ou um adulto agindo de 
má fé, como alertam organizações empenhadas em prevenir atividades ilícitas 
ou ilegais via Internet.

Os terapeutas estão preparados para ouvir e compreender relatos semelhan-
tes ao desta jovem? Estão aptos a acolher os “nativos digitais”, habitantes do 
ciberespaço, como clientes, e acompanhá–los no percurso terapêutico rumo à 
estruturação da identidade? 

A proposta inicial deste artigo é caracterizar algumas das principais reper-
cussões da cultura tecnológica sobre o corpo humano. Em seguida, ilustra–se 
a pertinência da aplicação dos princípios da Psicologia Analítica ao estudo da 
corporalidade. Partindo das referências da obra de Jung, apresentaremos as con-
tribuições mais recentes de seus seguidores no desenvolvidas desses estudos. Ao 
final, como exemplo das situações inusitadas surgidas recentemente na prática 
clínica, será comentado um caso originalmente apresentado por Pitliuk (2005) 
durante o Simpósio sobre Psicologia e Informática promovido pelo Conselho 
Regional de Psicologia de São Paulo, em abril de 2000. 

A observação das mutações do corpo humano na sociedade tecnológica 
demonstra que, embora corresponda à sede da vida instintiva e da conexão com 
a Terra, esse mesmo corpo é também modelado pela cultura na qual está inseri-
do. Couto verificou a intensa aceleração desse processo, nos tempos atuais:

Qualquer coisa
experimentada fora do corpo,

num sonho, por exemplo,
não é experimentada,

a menos que a incorporemos,
porque o corpo significa

o aqui e agora.
(JUNG, 1997, p. 1316)
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Concebido muito mais no limite da cultura que da natureza, o corpo vive da 
sua ininterrupta mutação. Isso quer dizer que ele vem sendo, há muito tempo, 
entregue a uma espécie de destino camaleônico que é acelerado no culto con-
temporâneo, no qual a mixagem homem–máquina aponta novos rumos para a 
existência humana. (COUTO, 1998, p. 11).

Na análise sobre o processo da “virtualização do corpo”, o filósofo Pierre Levy 
(2005) descreve as formas pelas quais as vivências corporais são experimentadas 
de modo amplificado. Ao definir o que entende por virtual, Levy deixa claro que a 
manifestação de qualquer fenômeno na sua forma virtual não se opõe à forma real 
da sua existência, mas sim ao que ele chama de atual. Ou seja, para Levy, a virtuali-
dade é apenas mais uma forma de ser. Na mesma obra, ele apresenta sua concep-
ção do chamado corpo virtual – o hipercorpo –, entendido como espécie de corpo 
coletivo: resultante híbrido dos acoplamentos dos corpos humanos individuais, 
somado às intervenções tecnológicas sobre esses mesmos corpos (LEVY, 2005, p. 30).

Exemplificando alguns dos processos de construção do hipercorpo, Levy 
relembra que o que torna o corpo humano visível – convencionalmente – é a 
possibilidade de percepção da sua superfície: a rigor a pele e suas estruturas dife-
renciadas. Porém, um variado arsenal tecnológico (endoscopia, ultrassonografia, 
ressonância magnética etc.) é capaz de atravessar a pele sensível, tornando visí-
veis as estruturas que o autor denomina como “outras membranas”. O organismo 
humano é “revirado como uma luva” e “visto” internamente (LEVY, ibid, p. 30). 

Cabe lembrar ainda as possibilidades de acoplamentos e implantes ao corpo: 
próteses ou órgãos e tecidos transplantados, transfusões sanguíneas, medica-
mentos obtidos por meio da cultura de tecidos e células embrionárias, entre 
outros procedimentos. Se forem acrescentadas as várias possibilidades de com-
partilhamento de percepções à distância (telefone, televisão, imagens e cenas 
gravadas ou vistas em conjunto em tempo real via internet), as alterações das 
noções de distância e velocidade, geradas pelas novas formas de comunicação 
e deslocamentos humanos, as possibilidades de ação à distância, nas quais, por 
meio dos recursos da Realidade Virtual3 (RV), o homem da atualidade literal-
mente age à distância, manipulando equipamentos sofisticados. Muitas cirurgias 
complexas acontecem dessa forma, bem como o controle de equipamentos e 
robôs que conduzem naves espaciais e operam máquinas industriais.

A concepção de um corpo coletivo deixou de ser apenas uma metáfora 
religiosa para se tornar uma construção tecnológica presente na cultura. Nas 
palavras de Levy, “meu corpo pessoal é a atualização temporária de um enorme 
hipercorpo híbrido, social e tecnobiológico” (LEVY, ibid, p. 33). O autor propõe 
alguns cuidados frente à virtualização do corpo, individual e coletivamente, pois 
entre outros riscos, existe a possibilidade da mercantilização dos processos de 
intervenção tecnológica sobre o organismo humano (LEVY, ibid, p. 33).

A cultura propicia a formulação de um paradoxo: de um lado, temos o anseio 
coletivo pela superação dos limites do corpo, com a utilização das novas tecno-
logias como ferramentas poderosas para sua manipulação e expansão, chegando 
a manifestar fantasias de onipotência humana. De outro, a abordagem do corpo 
na Psicologia é ainda vista, por alguns profissionais, como questão polêmica, 
com estranheza ou certa reserva.

Embora razões históricas e metodológicas complexas tenham contribuído 
para que o corpo permanecesse à parte das considerações da maioria dos enfo-
ques psicoterápicos, não é nosso objetivo detalhar aqui tais razões. Optou–se 
por um olhar prospectivo, destacando a extrema atualidade do tema, pois parece 
existir atualmente em nosso meio maior prontidão para a adoção dessa perspec-
tiva, além de grande urgência da sua consideração.  

Essa urgência é expressa, por exemplo, pelas pessoas que procuram os pro-
fissionais da psicologia em busca de atendimento, relatando queixas para as 
quais não haverá respostas adequadas se não se considerar o cliente como um 
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ser uno em sua constituição psicofísica. O sofrimento humano é percebido – em 
suas múltiplas e simultâneas expressões psicofísicas – pelas próprias pessoas que 
buscam atendimento psicológico. 

Ao mesmo tempo, a medicina tradicional começou a se dar conta dos seus 
limites frente à tarefa de acolher, compreender e cuidar da dor humana nas suas 
expressões anímicas. As chamadas doenças da nossa época (anorexia/bulimia, 
transtorno do pânico, doenças autoimunes, citando as mais presentes na mídia) 
são verdadeiros desafios à competência de profissionais sérios e dedicados, jus-
tamente por se manifestarem na forma de sintomas multifacetados, variando 
entre o físico e o psíquico. Os avanços das pesquisas médicas apontam, a cada 
passo, achados que reforçam a sutileza dos limites que ainda se tenta estabele-
cer entre a constituição física e psiquismo do ser humano. 

A linguagem simbólica do corpo se expressa, sincronicamente, por meio da 
sua forma, função e constituição anatômica, e pela fala dos sintomas e da dor. 
Porém, por maior que seja a empatia frente ao sofrimento implícito na doença 
– física ou psíquica –, ao psicoterapeuta cabe manter a especificidade da sua 
função, mesmo diante da dor física presente nas queixas do cliente, pois a ele 
não cabe curar. Refletindo sobre os objetivos da psicoterapia, Jung afirmou ser 
função do terapeuta “muito mais desenvolver os germes criativos existentes 
dentro do paciente do que propriamente tratá–lo”. (JUNG, 1985, § 82).

Ainda assim, muitas vezes fica–se tentado a amenizar o sofrimento de quem 
nos procura, por mais que se saiba que essas vivências são parte integrante de 
um trajeto maior, necessário ao caminho da redenção da psique. Mas, se não 
cabe ao psicólogo curar a dor física ou psíquica; cabe–lhe outra tarefa, não 
menos essencial ao cultivo da saúde do cliente – entendendo o termo saúde 
como equilíbrio dos opostos: favorecer seu processo de individuação. 

Na mesma obra citada acima, Jung afirmou que cerca de um terço de seus 
clientes não era propriamente neurótico, mas, estaria sofrendo devido à falta de 
conteúdo e sentido em suas vidas. Referiu–se a essa condição coletiva da sua época 
como sendo a “neurose contemporânea generalizada”. (JUNG, Ibid. § 83). Que diria 
Jung hoje, se vivesse nesta era da informatização? Convidamos o leitor a fazer 
um exercício de imaginação reflexiva, juntos buscando a resposta a essa questão.

Ainda que vivesse em tempos talvez menos complexos, Jung se antecipou, 
fixando muitas setas indicativas do caminho a ser percorrido pelos pesquisadores, 
na busca do mais amplo entendimento do sentido da vida. Porém, apenas mais 
recentemente se apreendem com maior clareza alguns aspectos especialmente 
avançados da contribuição de Jung sobre as interações corpo ßà psique. Talvez 
porque só agora se tenham reunido, em nossa própria psique, as condições neces-
sárias à compreensão do real alcance de suas observações sobre tais processos. 

Ao final da vida, Jung se permitia ser bastante enfático ao expressar suas 
posições sobre o tema, como exemplifica um pequeno trecho de entrevista por 
ele concedida, em 1959, ao jornalista Georges Duplain (in MCGUIRE E HULL, 
1982). O tema da entrevista eram as mudanças e adaptações necessárias à 
entrada da humanidade no terceiro milênio. Em certo ponto, o entrevistador 
solicitou que Jung elencasse recomendações para minimizar as dificuldades que 
seriam encontradas nessa passagem. A resposta de Jung foi precisa e enunciada 
em quatro itens: 1. Maior abertura em relação ao inconsciente; 2. Maior atenção 
aos sonhos; 3. Gosto mais ativo pelo autoconhecimento. E o quarto item foi 
expresso nos seguintes termos: “Um sentido mais agudo da totalidade do físico 
e do psíquico, de sua indissolubilidade” (JUNG, in MCGUIRE e HULL, 1982, 364).

Afirmações semelhantes não são raras na obra de Jung, tão farta em alu-
sões ao corpo e ao reconhecimento das estreitas correlações existentes entre 
os processos psicofísicos. Em alguns momentos, porém, Jung foi cauteloso nas 
afirmações a respeito da complexidade das interações corpo ßà mente. Chegou 
a atribuir um caráter misterioso a esta relação, como, por exemplo, ao responder 
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um questionamento da plateia em uma das conferências da série proferida em 
Tavistock. Em resposta à pergunta de um dos participantes, Jung chegou a afirmar: 

Corpo e psique são os dois aspectos do ser vivo, e isso é tudo o que sabemos. 
Assim, prefiro afirmar que os dois elementos agem simultaneamente, de 
forma milagrosa, e é melhor deixarmos as coisas assim, pois não podemos 
imaginá–las juntas. (JUNG, 1989: § 70)

No entanto, observando o contexto das cinco conferências, supõe–se que 
sua intenção naquele momento foi evitar discussão a respeito das conexões 
psicofísicas nos termos propostos pela plateia, ou seja, nos termos dualistas das 
relações de causa e efeito4. Pois, conforme fica claro em seguida, sua concepção 
a respeito desse tema já havia avançado além desse ponto: propunha a aplicação 
do conceito de sincronicidade para uma compreensão não causal dessa conexão. 
(JUNG, Ibid. § 70 e 143). 

Ainda que historicamente seu trabalho não seja associado ao estudo do 
tema, o papel central atribuído por Jung à corporalidade5 é observado nos ter-
mos com os quais definiu vários dos seus conceitos fundamentais. Por exemplo, 
ao explicitar sua concepção de consciência como sendo “sobretudo o produto 
da percepção e orientação no mundo externo, que provavelmente se localiza no 
cérebro, e sua origem seria ectodérmica”, (JUNG, 1989, § 14); Nessa definição 
Jung antecipou em vários anos o alicerce dos estudos mais tarde desenvolvidos 
por Montagú (1988), autor que pesquisou as relações entre as conexões embrio-
nárias da pele com o sistema nervoso central e o papel do toque nas interações 
e no desenvolvimento do ser humanas. 

Ao definir o ego, Jung comenta também as conexões entre o ego e a consci-
ência, destacando a autopercepção sensorial – a autoimagem do corpo – como 
fator gerador não apenas do próprio ego, mas também do desenvolvimento da 
consciência: “E o que seria o ego? É um dado complexo formado primeiramente 
por uma percepção geral de nosso corpo e existência e, a seguir, pelos registros 
de nossa memória”. (JUNG, Ibid. § 18)

Prosseguindo – o objetivo de Jung era a apresentação das suas ideias a um 
público leigo em Psicologia Analítica – discorre sobre o conceito de complexo, 
resultante das clássicas experimentações com os testes de associações. E nova-
mente a explanação inclui referências às conexões fisiopsíquicas: 

O complexo, por ser dotado de tensão ou energia própria, tem a tendência de 
formar, também por conta própria, uma pequena personalidade. Apresenta 
uma espécie de corpo e uma determinada quantidade de fisiologia própria, 
podendo perturbar o coração, o estômago, a pele. (JUNG, Ibid., § 149)

Em outros momentos, dirigindo–se a grupos mais restritos, Jung permitiu–
se formas mais livres de expressão, recorrendo a frases quase poéticas para 
referir–se ao contato com o corpo como fator determinante e necessário ao 
processo de individuação: 

É assim a individuação, só pode ocorrer se primeiro retornamos 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... (JUNG, 1997, p. 1313–1314)

Na Psicologia ocidental de modo geral, a consideração mais atenta da vivên-
cia da corporalidade – e suas estreitas conexões com as dinâmicas psíquicas – 
ainda aguarda pelas atenções que merece receber por parte dos psicoterapeutas 
e dos pesquisadores da área6. Mas, no âmbito da Psicologia Analítica, há vários 



empenhos relevantes nessa direção, embora relativamente pouco numerosos. 
Mas são contribuições originais e criativas de aplicação das ideias junguianas à 
compreensão da estrutura psicofísica do ser humano, bem como suas respectivas 
aplicações terapêuticas. No âmbito internacional, há nomes representativos, a 
começar por McNeely, analista junguiana radicada nos EUA, criadora da “soma-
toterapia” – uma modalidade de terapia que considera o simbolismo dos proces-
sos corporais como parte integrante da psicoterapia (MCNEELY, 1987). 

Inspirado em Jung, A. Mindell contribuiu com várias publicações nas quais 
desenvolve o conceito do corpo onírico e investiga o “papel do corpo no revelar 
do si–mesmo” (MINDELL, 1989, 1990, 1991, 1991b, 1993). M. Woodman (1980), 
inicialmente reconhecida pelos estudos sobre as complexas condições psico-
físicas presentes nos casos de transtornos alimentares (obesidade / anorexia / 
bulimia), é autora de outros estudos sobre a corporalidade, relativos à repressão 
da feminilidade em nossa cultura e suas correlações com a individuação. Outra 
contribuição é apresentada por J. Chodorow (1991): a proposta de um método 
de trabalho terapêutico que integra o movimento à Imaginação Ativa, de Jung. 
A. Greene (2001) propõe um método de trabalho psicoterápico que integra a lei-
tura da linguagem simbólica do corpo e o toque como instrumento terapêutico 
às intervenções verbais.

Cabe ainda uma referência ao livro de Conger (CONGER, 1993) – Jung e 
Reich: o corpo como sombra – no qual estabelece paralelos entre as ideias 
dos dois pioneiros, além de apresentar possibilidades de aproximação entre as 
propostas terapêuticas contidas no pensamento de Jung e Reich. No Brasil – 
antecedendo a proposta conceitual de Conger –, J. A. Gaiarsa desenvolveu, ao 
longo de extensa experiência clínica, a metodologia de abordagem corporal que 
integra as ideias e práticas terapêuticas de Jung e Reich. Na introdução de um 
de seus seu livros mais significativos – Respiração e Angústia –, Gaiarsa dedica 
seu trabalho aos seus dois mestres, declarando: “A meu modo, sou eles. Este livro 
é nosso.” (GAIARSA, 1971, p. 14). 

Extenso trabalho relativo às interações corpo ßà psique sob o enfoque da 
Psicologia Analítica foi desenvolvido no Brasil por P. Sándor, médico e psico-
terapeuta húngaro radicado em São Paulo de 1949 a 1992. O nome de Sándor 
tornou–se especialmente associado à Calatonia – trabalho corporal realizado por 
meio de toques sutis (SÁNDOR, 1982). No entanto seu trabalho foi muito além 
da criação de uma técnica de trabalho corporal, pois a Calatonia consiste em 
um método de intervenção psicoterápica que integra o trabalho corporal aos 
princípios da Psicologia Analítica, propiciando ao indivíduo que passa por esse 
processo a gradual reorganização da sua estrutura psicofísica7.

Ainda entre os brasileiros, outro exemplo representativo dos estudos jun-
guianos sobre a corporalidade é o trabalho de D. Ramos na área da pesquisa 
em psicossomática. Com base em sua experiência clínica, Ramos desenvolve a 
análise da doença “como expressão simbólica”, e propõe a aplicação do modelo 
analítico ao entendimento das doenças orgânicas, por exemplo, em duas de suas 
principais publicações, respectivamente, Psique do coração (RAMOS, 1990) e 
Psique do corpo (RAMOS, 2006).  

De modo geral, o processo de ampliação da consciência – e por decorrência 
o próprio desenvolvimento humano – é entendido pelos junguianos aqui cita-
dos como estreitamente integrado ao desenvolvimento da consciência corporal. 
Nessas publicações enfatiza–se especialmente o dinamismo da imagem corporal, 
bem como suas eventuais disfunções, distorções ou vivências peculiares, envol-
vidos que estão – esses aspectos – nas formas pelas quais a corporalidade é 
vivida e experimentada pelo ser humano. 

A exposição detalhada sobre a origem, formação e desenvolvimento da ima-
gem corporal extrapolaria o objetivo e o espaço deste capítulo8. Será relembrada 
apenas sua definição original, segundo Schilder: “Entende–se por imagem do 

98 – Hermes16

corpo humano a figuração de nosso corpo, formada em nossa mente, ou seja, o 
modo pelo qual o corpo se apresenta para nós”. (SCHILDER, 1981, p. 11)

De forma sintética, cabe relembrar que o processo sensorial / perceptivo pelo 
qual o indivíduo cria a imagem de si próprio – nos termos de seu corpo – corres-
ponde a uma apercepção9, ou seja: essa imagem coincide apenas relativamente 
com a estrutura corporal objetiva do seu portador, uma vez que essa apercepção 
é permeada por inúmeros fatores subjetivos de ordem afetiva e valorativa. E 
ainda, quanto maior a distância entre a imagem corporal assim internalizada e 
a realidade objetiva do corpo do indivíduo, maior será a chance desse indivíduo 
apresentar dificuldades quanto ao desenvolvimento e ampliação da sua consci-
ência. Lowen, em O corpo traído, expressou de forma muito clara essa condição 
ao afirmar que para saber quem ele é, o indivíduo precisa ter consciência de 
seus sentimentos, de suas próprias sensações, expressões faciais, de sua postu-
ra – estática e dinâmica. Do contrário, torna–se um ser dividido: “um espírito 
desencarnado e um corpo sem alma”. (LOWEN, 1979, p. 21.)

As peculiares vivências do corpo na pós–modernidade despertam atenções 
de autores de áreas paralelas à Psicologia, empenhados em observar e descrever 
os efeitos dos usos das novas tecnologias. A antropóloga Sibilia (2002) propõe 
o conceito do Homem Pós–Orgânico, correspondente a um homem cujo corpo 
biológico está se tornando obsoleto, submetido ao controle da sua natureza, 
controle esse propiciado pelos avanços da biotecnologia. Para orientar sua aná-
lise Sibilia traça um paralelo entre a perspectiva prometeica10, que teria prevale-
cido até recentemente na tradição da ciência ocidental, e a proposta fáustica11” 
para a qual se estaria migrando atualmente:

Em oposição à tradição “prometéica”, que pensa a tecnologia como a possi-
bilidade de estender e potencializar gradativamente as capacidades do corpo 
(sem aspirar ao infinito, guardando certo respeito pelo que é humanamente 
possível e pelo que ainda pertence ao território divino), a corrente “fáustica” 
enxerga na tecnologia a possibilidade de transcender a condição humana. 
(SIBILIA, 2002, p. 13)
 
 A análise do filósofo espanhol Francisco Ortega (2008) destaca as implica-

ções das tecnologias médicas sobre o corpo humano e descreve seus impactos 
como geradores de uma nova forma de ascese do corpo, própria da cultura 
contemporânea. Fala sobre um corpo incerto como um corpo “submetido à sub-
missão ao (próprio) corpo”. Submissão que se expressa, por exemplo, na ênfase 
do culto ao corpo. Ortega entende essa atitude contemporânea como reação 
coletiva à longa tradição ocidental de desprezo pelo corpo, gerador da dicotomia 
mente / matéria (ORTEGA, 2008, p. 42). 

Kehl é a única representante da psicanálise entre os especialistas que colabo-
raram para uma coletânea organizada por Novaes sobre o tema da manipulação 
do corpo pela ciência (NOVAES, 2003). Destacam–se, em suas ideias, as impli-
cações corporais da vivência subjetiva do tempo, cada vez mais acelerada, em 
consonância com os ritmos impostos ao ser humano na transição da era indus-
trial para a era da informação: “Nossos corpos, que há cem anos pulsavam como 
motores mecânicos, hoje estão mais rápidos ainda: vibram no ritmo das ondas 
eletromagnéticas, decompõem suas funções em bits de informação, antecipam–
se ao futuro, ultrapassam o comando do Eu” (KEHL, 2003, p. 244).

Nas publicações desses autores, verifica–se o reconhecimento da relevância da 
imagem corporal, ainda que o termo não seja literalmente empregado. Relevância 
que se percebe na ênfase com que os autores ressaltam os efeitos das novas tec-
nologias sobre a imagem que os indivíduos formam de si próprios, em termos indi-
viduais e nas expressões culturais coletivas. Entre essas expressões, destacam–se 
a seguir as vivências corporais experimentadas pelos navegantes do ciberespaço. 
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A cultura tecnológica acrescenta complexidades à nada simples vivência 
corporal humana, bem como à nossa tarefa – como pesquisadores – de bus-
car compreendê–la. Como exemplos dessas recém–surgidas vivências virtuais, 
citam–se as experimentações do chamado sexo virtual ou cibersexo – tanto 
por parceiros que mantêm simultaneamente aos encontros virtuais uma relação 
presencial, quanto outros, que se encontram e se relacionam apenas no ciberes-
paço. Ou, ainda, a criação das identidades virtuais: personagens assumidos pelos 
internautas cuja aparência, idade, e mesmo o gênero, correspondem ou não às 
características reais” (presenciais) do seu criador. 

A complexidade das vivências corporais expressas no ciberespaço se torna 
mais evidente quando nos deparamos com casos clínicos. Como exemplo, será 
relatada a síntese de um caso no qual se destacam os aspectos referentes à 
reestruturação da imagem corporal experimentada pela paciente a partir da suas 
vivências na virtualidade. 

A psicoterapeuta Pitliuk (2005) relata o caso de uma paciente que parece ter 
utilizado o computador, conectado à Internet, como instrumento de reestrutu-
ração de seus relacionamentos externos e internos. As relações estabelecidas por 
meio da Internet deram à paciente a possibilidade de resignificar vários aspectos 
de sua psique, até então mal percebidos por ela mesma, inclusive a imagem que 
tinha de si própria e de seu corpo.

Trata–se de uma mulher inteligente e articulada que a terapeuta chamou 
de Silvia. Sua história analítica ultrapassava dez anos de duração e as principais 
queixas eram experiências e vivências agressivas nos relacionamentos, com o 
estabelecimento de vínculos muito intensos, seguidos de rompimentos abruptos 
que ocasionavam importantes crises depressivas e sentimentos de angústia. 
Silvia descrevia–se como uma “montanha de lixo”, em todos os aspectos. O 
casamento estava em ruínas, odiava seu mundo profissional, seu cotidiano, seu 
corpo e as pessoas de modo geral. Em dois anos, Silvia se divorciou e começou a 
frequentar salas de bate papo na Internet, e criou uma relação de dependência 
com o mundo virtual. Sua vida presencial – trabalho, casa, dinheiro e família – 
passou a ter menos importância, e as duas únicas coisas que lhe importavam 
eram sua análise e a Internet. 

Ela estabeleceu um vínculo muito intenso com um homem que conheceu 
em uma sala de chat, mas a relação aconteceu somente no ambiente virtual, 
pois Silvia se recusou a ter com ele qualquer tipo de contato que não fosse via 
computador. O homem, embora resistisse de início, aceitou a limitação. Esta-
belecidas as condições da relação, Silvia passou a experimentar o que chamou 
de “liberdade incrível de não ter que fingir”. Naquele momento, o computa-
dor funcionou como mediador da relação, como ponte de contato entre seus 
mundos, externo e interno, o que lhe possibilitou uma reestruturação pessoal.

Com a persistência e a evolução do relacionamento virtual, Silvia permitiu ao 
interlocutor ver fotos suas na tela, ainda que as fotos mostrassem apenas frag-
mentos de seu corpo – pés, cabelos, barriga, nuca –, mas nunca a sua imagem 
integral. Por causa da receptividade de seu parceiro virtual, passou a usufruir 
de sentimentos positivos em relação ao próprio corpo, ao mesmo tempo em 
que seduzia, e se expunha à sedução de seu par. Todavia, mantinha a recusa em 
relacionar–se presencialmente, com medo de fracassar na relação que assumira 
grande importância afetiva em sua vida. A vivência permitiu a Silvia mudanças 
bastante significativas. A imagem corporal passou por uma reorganização, por 
meio da integração de valorações positivas a respeito de si mesma. Começou a 
se encontrar com outros amigos da Internet, com quem estabeleceu contatos 
presenciais. Enfim, mudou os padrões de comportamento. Ela resume sua des-
coberta: “Besteira isso de eu ser maravilhosa ou ser lixo, por dentro ou por fora, 
tudo isso é imagem. Não sou nenhum adjetivo. Preciso descobrir o que eu sou 
capaz de viver e fazer – esse é o único real.” (PITLIUK, 2005, p. 68) 
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Para Pitliuk (Ibid. p. 63), a mediação do relacionamento pelo computador 
permitiu parcializações, e a “regulagem da distância”, por vezes impossíveis nas 
relações presenciais. Comentando as reavaliações feitas por Silvia a respeito de 
si mesma a partir da reestruturação da imagem corporal, Pitliuk propõe: 

Desconstrução do imaginário... Mas, feita com imagens – fotográficas e 
verbais! Construção de um corpo que, ao mesmo tempo, já estava ali. São 
paradoxos. Não é surpreendente pensar que através do computador e de 
fotografias, essa moça caminhava para “mais realidade” do que conseguia 
em suas relações face a face? (Pitliuk, Ibid. p. 69) 
   
Sem dúvida, a vivência corporal ocupou praticamente o centro da experiência 

vivida por Silvia na virtualidade. Em sua maioria, não é dessa forma que as expe-
rimentações acontecem no ciberespaço. No entanto, os relatos dos internautas 
costumam conter várias alusões aos aspectos corporais da identidade que assu-
mem ao estabelecer relacionamentos via Internet: ora atribuindo valor menor à 
aparência física para o estabelecimento desses vínculos, ora enaltecendo a pos-
sibilidade de criar personagens com aparência modelada ao seu gosto e desejo, 
experimentando–se, por exemplo, como alguém do sexo oposto, ou com outra 
idade que não a sua verdadeira, ou ainda com uma aparência apenas idealizada, 
supostamente mais atraente do que aquela que considera ter, na vida presencial. 

Em seu conjunto, os comportamentos dos internautas constituem, sem dúvi-
da, um painel projetivo das suas fantasias e/ou possíveis conflitos. De momento, 
porém, importa destacar o caráter simbólico que reveste as vivências corporais 
experimentadas pelos internautas. No ciberespaço o internauta manifesta sua 
subjetividade por meio de um corpo virtualmente onírico, idealizado ou modela-
do segundo parâmetros ditados pelas fantasias às quais seu inconsciente recorre 
para se expressar no ciberespaço. Em suma: um corpo simbólico.

As pesquisas junguianas a respeito da psicossomática têm confirmado a 
concepção segundo a qual o simbolismo do corpo se manifesta sincronicamente, 
tanto por meio da sua forma e funções naturais, quanto pela expressão dos seus 
sintomas e/ou da dor. Ramos (2006) avançou na reflexão sobre essa questão, ao 
propor a aplicação da teoria de Rossi sobre a transdução (RAMOS, 2006, p. 69–72) 
na compreensão dos processos de elaboração e ressignificação observados duran-
te o atendimento psicoterápico de pacientes portadores de patologias orgânicas. 

Segundo Ramos, Rossi define consciência como “um processo de transdução 
autorrefletida da informação” (ROSSI apud RAMOS, Ibid. p. 69), do qual resultam 
as manifestações simbólicas, incluindo aquelas que ocorrem na forma de soma-
tizações. Sintetizando suas considerações sobre a compreensão da doença como 
expressão simbólica em perspectiva finalista, a autora afirma: 

Um complexo tem sempre uma expressão simbólica corpórea, por intermé-
dio da qual podemos ter a chave para a compreensão da doença. Nesse caso, o 
símbolo aponta uma disfunção, um desvio que precisa ser corrigido quando a 
relação entre o ego e o Self se altera. (RAMOS, Ibid. p. 68):

O trabalho de Ramos representa significativo avanço para a compreensão da 
psicodinâmica das patologias orgânicas, bem como sua elaboração psicoterápica 
segundo a abordagem junguiana. 

As vivências e expressões do corpo na virtualidade nem sempre expressam 
estados patológicos ou disfunções orgânicas, conforme ilustra o caso relatado. 
Ainda assim, podem ser consideradas em seu caráter simbólico, sendo provável 
que um processo análogo ao descrito por Ramos ocorra nas vivências corporais 
observadas no espaço da virtualidade. A observação atenta do corpo simbólico 
manifesto pelos internautas poder ser fonte de dados relevantes sobre a estru-
turação da identidade e da subjetividade humana, em seus termos atuais. 

Segundo Ramos, Jung propôs vários métodos de amplificação da vivência 
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simbólica por meio dos quais pode ocorrer a mencionada transdução: Imaginação 
Ativa e uso das técnicas expressivas como pintura, modelagem (RAMOS, 2006, p. 
71). Analogamente, é possível que o ciberespaço configure um novo campo, pro-
pício a esse tipo de processo, pois permite ao internauta a manifestação simbólica 
de conteúdos inconscientes, favorecendo o acesso desses conteúdos à sua cons-
ciência, bem como sua possível elaboração e integração. Assim, o espaço da vir-
tualidade apresenta–se ao observador atento como mais um campo potencial de 
expressão do simbolismo do corpo: quando simplesmente idealizado, pode expres-
sar fantasias e desejos, ou mesmo revelar potenciais criativos ainda não manifestos 
na vida presencial do indivíduo; quando sintomático, pode revelar conflitos ou 
mesmo patologias psíquicas. De toda forma, são reais do ponto de vista da dinâ-
mica psíquica dos seus protagonistas. E, analogamente às vivências corporais pre-
senciais, são também elementos potencialmente participantes da estruturação da 
identidade. Utilizando o modelo de análise oferecido por Ramos, cabe lembrar que 
essas manifestações tanto podem permanecer como sintomas, quanto servir como 
via de ampliação da consciência, se elaboradas e integradas pelo seu protagonista.  

Estamos cientes do caráter preliminar das ideias e proposições apresentadas 
neste capítulo, pois o fenômeno corpo virtual é um fato ainda mais recente 
do que o surgimento do ciberespaço. E este, por sua vez, é um terreno ainda 
muito pouco explorado pela Psicologia, um território no qual a maior parte 
dos psicólogos ainda se sente um estrangeiro visitando novas paragens, pouco 
conhecendo seus habitantes, seu idioma e códigos, perdendo–se, às vezes, nos 
trajetos das infovias pelas quais já navegam habilmente os internautas. Mas o 
hipercorpo – o corpo permeado pelas novas tecnologias – é mais um tema a ser 
pesquisado e desvendado pelo psicólogo, sob pena de não acompanharmos os 
próximos passos evolutivos do ser humano habitante do futuro; um futuro que, 
dia a dia, já se faz presente.

Notas

1. Este artigo faz parte da dissertação de mestrado: Ciberespaço e seus navegantes: novas vias de 
expressão de antigos conflitos humanos – Rosa Maria Farah, 2009, acessível na Biblioteca Virtual da 
PUC – http://biblio.pucsp.br/ 
2. As identidades virtuais, incluindo os fakes, são abordadas com mais detalhes no item 5.3.2 do trabalho 
mencionado na nota anterior. Em síntese, as identidades virtuais correspondem aos personagens adotados 
pelos internautas para realizar suas incursões no ciberespaço.  
3. Realidade Virtual RV.: tecnologia que propicia interface avançada entre o usuário e o sistema compu-
tacional. O objetivo dessa tecnologia é recriar a sensação de realidade durante a navegação nesse sistema. 
Em suma, trata–se de realidade ficcional, contudo, experimentada por meio de relações intelectuais, a 
compreendemos como muito próxima do universo real que conhecemos. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Realidade_virtual> Acesso em 19/05/09.
4. A pergunta que antecedeu a afirmação de Jung foi: “O Prof. Jung crê que o afeto, segundo sua própria 
definição, é causado por condições fisiológicas características ou que a alteração fisiológica seria, dire-
mos, o resultado de uma invasão?” JUNG, 1989, § 68. 
5. Uma observação detalhada sobre a atenção dedicada por Jung ao corpo e às correlações psicofísicas foi 
publicada por FARAH no capítulo O corpo em Jung FARAH, 2008, cap. 10, p. 275–285.
6. Exceção feita aos trabalhos de Reich e seus seguidores, além de algumas propostas de intervenção 
corporal tidas ainda hoje como formas de trabalhos terapêuticos “alternativos” e, portanto, pouco reco-
nhecidos pela Psicologia Acadêmica.
7. Relatos detalhados sobre os trabalhos desenvolvidos por P. Sándor foram publicado por FARAH 1995 
/ 2008. e DELMANTO 1997.  Outra fonte de informações sobre a Calatonia pode ser acessada no site: 
<www.calatonia.net>.   
8. Uma exposição detalhada sobre a origem, desenvolvimento e relevância da imagem corporal, bem 
como seu papel no desenvolvimento da consciência dentro da visão junguiana foi publicada por Farah. 
Ibid. cap. 3: Imagem Corporal: um conceito básico para fundamentar o trabalho corporal. 
9. A apercepção é um processo psíquico em virtude do qual um novo conteúdo é articulado de maneira 
tal a conteúdos semelhantes previamente existentes, que pode ser considerado como compreendido, 
inteligido ou claro” JUNG, 1974, p. 483.
10. Prometeico – Referente a Prometeu, o personagem mitológico que ousou roubar o fogo dos deuses 
símbolo do conhecimento. para entregá–lo aos homens.
11. Fáustico – Referente a Fausto, o personagem da tradição alemã que teria feito um pacto com o 
demônio em troca da juventude eterna.
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