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físico e psíquico do paciente. Do desejo de um grupo de alunos do Dr. Sándor em 
continuar suas idéias e ideais nasceu a Revista Hermes, que abre suas páginas para 
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artes, filosofia, espiritualidade, religião, educação.

Neste ano de 2016, quando completa 21 anos de existência, a revista criou 
asas – como Hermes – e assumiu o formato eletrônico, criando a possibilidade de 
atingir um público maior e colocando à disposição todos os números publicados 
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A revista pode ser acessada no endereço <www.revistahermes.org> ou através 
do site do Instituto Sedes Sapientiae <www.sedes.org.br>.
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O surgimento da Internet sem dúvida possibilitou a ampliação das 
nossas vias de acesso às informações. Mas, além desse aspecto quan-
titativo, essa ampliação trouxe também outras transformações ainda 
pouco percebidas e valorizadas. Uma delas diz respeito às implicações 
qualitativas das novas formas de construção e partilha do conheci-
mento. Esse processo, apontado de forma quase premonitória por P. 
Levy, sobre o surgimento da “Inteligência Coletiva” (LEVY, 1994) se faz 
presente também, de forma análoga, nas ideias de Byington ao co-
mentar as repercussões do surgimento do computador, ao apresentar 
sua “Pedagogia Simbólica” (Byington, 2004). A proposta deste artigo 
é delinear esse processo e comentar brevemente algumas de suas 
possíveis implicações para a psique da atualidade.1
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“É o universo que pensa e passa em nós.
Somos céus atravessados por nuvens de

energias, vindas da profundidade dos tempos.
(LEVY, 2001)

ExPaNSão DoS REGISTRoS E aCESSoS à INFoRMação 
Enquanto a psicologia ainda ensaia a possibilidade de realizar estudos mais 

abrangentes sobre a presença humana no espaço virtual, o desenvolvimento de 
novas aplicações da tecnologia digital prossegue a passos largos. Seria inviável, 
no espaço deste artigo, abarcarmos toda a gama dessas ferramentas, já em uso 
nas diversas áreas da cultura atual: nas artes, ciências, e educação, além das suas 
múltiplas aplicações na vida cotidiana dos habitantes dos grandes centros urba-
nos. Por essa razão, delimitaremos o objetivo deste artigo à ilustração seletiva 
de alguns desses usos e suas repercussões em termos do surgimento de novas 
formas de construção do conhecimento. 

Para contextualizá-las, será necessário mencionarmos algumas breves refe-
rências sobre essas ferramentas, bem como alguns mecanismos que contribuem 
para a facilitação do nosso acesso às informações e ampliação da consciência, 
individual e coletivamente. Esperamos que nossa seleção de exemplos, mesmo 
restrita, forneça ao leitor um painel representativo das novas modalidades de 
evolução do saber características da era digital. 

Conforme sabemos, a primeira grande inovação promovida pelo surgimento 
da WEB1 foi a possibilidade de se digitalizar dados e informações, recurso esse 
que revolucionou o armazenamento e compartilhamento dos registros de dados 
da cultura. O surgimento das primeiras “Home Pages” foi motivo de entusias-
mo generalizado, pois viabilizaram nosso amplo acesso aos acervos de museus, 
bibliotecas e registros científicos, facilitando nossa consulta a qualquer tipo de 
informação passível de ser arquivada por esses meios, ainda que, na época, em 
forma não interativa. 

A digitalização multiplicou geometricamente não só nossa capacidade de 
armazenamento de informações, mas também nossas possibilidades de com-
partilhar essas mesmas informações. A imagem inserida abaixo ilustra de modo 
impactante esse avanço. Basta observar a ascensão da curva a partir de 1999.
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Embora não tão recente, optamos pela inserção deste gráfico devido à sua força 
ilustrativa do grande impacto gerado pelo surgimento da Internet sobre a capa-
cidade humana de coletar e armazenar dados e informações. Desse modo, desde 
a década de 1990, o surgimento e difusão da primeira versão da Internet aberta 
começaram a revolucionar e ampliar nosso acesso ao conhecimento. No entanto, 
esse foi apenas o primeiro passo de um processo ainda em franca expansão. 

Em sequência, o surgimento da interatividade nas comunicações virtuais 
pessoa ßà pessoa e pessoa(s) ßà grupo(s), propiciadas pela popularização 
do uso de mensagens eletrônicas, desdobrou-se em inúmeras novas formas de 
acesso e troca de informações. A começar pelo simples envio de e-mails, pas-
sando pelo surgimento dos “grupos de discussão” – também conhecidos como 
e-groups, newsgroups ou fóruns. A intensificação das interações entre indivídu-
os e grupos (e intra-grupos) naturalmente preparou o campo para a participação 
ativa dos internautas na segunda etapa de atividade da WEB: a chamada WEB2, 
ou seja, a Internet interativa, na qual os internautas deixaram de ser apenas 
espectadores dos sites, passando a explorar as vias de interação criadas “dentro” 
desses espaços virtuais, além de poderem também interagir entre si (ou grupal-
mente) nesses mesmos espaços. 

As salas de bate-papos – os chats – surgidas na fase inicial da WEB 2 repre-
sentou provavelmente a primeira forma da participação interativa na Internet 
aberta ao coletivo. Atualmente, essa interatividade é exercida também por meio 
de várias outras modalidades de comunicação virtual, especialmente as redes 
sociais (Facebook, Snapchat, Instagram, etc.), além dos aplicativos de comunica-
ção instantânea como o Watsapp e o Messanger, entre outros. 

Essa multiplicação de canais de comunicação via WEB foi sem dúvida esti-
mulada e facilitada por ao menos dois fatores: de um lado a popularização dos 
acessos às conexões via banda larga; de outro, a popularização dos telefones 
celulares do tipo smarthphones.

aCESSoS ColaBoRaTIvoS
Quando de seu lançamento, a Wikipédia3 – enciclopédia digital colaborativa –

foi alvo de críticas e avaliações reticentes sobre a confiabilidade dos dados 
oferecidos, principalmente nos meios acadêmicos. Tais reações provavelmente 
ocorreram pelo fato da sua elaboração prever a livre inclusão de verbetes por 
qualquer pessoa interessada em participar da sua construção on-line. Ainda 
se observam reações dessa natureza, especialmente por parte de pessoas que 
desconhecem os meios criados para seu aprimoramento. Entre as formas de 
filtragem das informações incluídas na Wikipédia, destaca-se a participação 
de colaboradores voluntários, especialistas em diversas áreas do conhecimento 
que atuam como moderadores ou “cuidadores” de algum verbete em particular. 
Esses colaboradores acompanham continuamente as postagens realizadas pelos 
internautas, zelando pela qualidade das informações em relação ao tema da 
sua especialidade, e pelo acompanhamento das eventuais invasões por hackers 
e pichações virtuais. É interessante registrar que, em função das dimensões da 
base de dados registrados na Wikipédia, esse exército de colaboradores faz um 
trabalho hercúleo, especializado, além de totalmente voluntário. 

Com formato e estrutura semelhante, estão disponíveis na Internet outras 
bases de dados derivadas da Wikipédia original, como a Wikicommons, espe-
cializada em fotos, vídeos, imagens e documentos sonoros de domínio público, 
e a Wikinotícias4, especializada na publicação de notícias e informações sobre 
diversas áreas do conhecimento. 

Outras fontes de consulta de grande popularidade atual são o Youtube5, vol-
tado ao compartilhamento de vídeos sobre os mais variados temas; ou ainda o 
Google Earth e o Google Maps6, sites que utilizam programas de alcance global Evolução do registro de informações ao longo da história (destaque para o efeito gerado pelo surgimento da Internet2)
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dedicados à localização de endereços e mapas, permitindo o traçado de rotas de 
acesso aos locais pesquisados. Sistema semelhante é utilizado nos equipamentos 
conhecidos como GPS (do inglês Global Positioning System) utilizados pelos 
motoristas em trânsito para finalidades semelhantes. Esses canais de comunica-
ção virtual também são continua e intensamente retroalimentados pelos seus 
próprios usuários. 

Estima-se que há já existam mais de um bilhão de sites disponíveis na 
Internet. Essa imensa quantidade de dados remete a outra questão crucial: a 
necessidade de se contar com ferramentas eficientes para a busca e filtragem 
de dados, ou seja, que possibilitem ao internauta não apenas localizar, mas tam-
bém avaliar a confiabilidade das informações acessadas, discriminando o joio do 
trigo. A princípio essa função é suprida pelos sites de busca, porém de forma 
ainda relativamente elementar. 

Cientes dessas limitações, os buscadores (como o Google) constantemente 
buscam novas soluções, baseadas em análises semânticas dos dados digitados 
na consulta feita, além de outros recursos matemáticos sofisticados. Um exem-
plo foi apresentado no blogspots português Átomo e Meio em 20/05/09 (entre 
outras fontes no mesmo período), ao informar sobre o estágio atual do Wolfram 
Alpha7, o sistema de buscas desenvolvido pelo físico Stephan Wolfram: com 
objetivo e funcionamento diferentes do Google (que apenas busca, na rede, 
endereços de sites associados à palavra chave digitada pelo internauta), o novo 
sistema fornece respostas às perguntas propostas na consulta: “Depois de feita 
uma pergunta, o sistema processa as respostas, recolhendo dados de várias 
páginas e bases de dados contendo unicamente informações relevantes para 
essa pergunta em concreto”. (ÁTOMO E MEIO, Acesso em 11/06/09). Segundo essa 
fonte, compreender o conteúdo das páginas e das perguntas do internauta – e 
não apenas localizar palavras-chave - é apontado por muitos analistas como o 
futuro da pesquisa na Internet. Tanto o Google como o Yahoo têm cientistas 
trabalhando nessa área.

A popularidade dos Blogs, e das páginas presentes nas redes sociais, especial-
mente aqueles mantidos por jornalistas e pessoas públicas, também indica o entu-
siasmo dos internautas na participação na comunicação em rede como uma atitude 
que supera - ao menos em certas áreas - os objetivos de lucro financeiro imediato. 

De acordo com essas observações, a digitalização da informação é apenas um 
recurso que assume as formas de diferentes ferramentas que, por sua vez, têm 
diferentes aplicações e tendem a se entrelaçar com as demais mídias existentes, 
conforme descrição de Levy (LEVY, 2006, p. 269):

O ciberespaço, a Internet e as novas formas de comunicação e de intercone-
xão entre todos os computadores do planeta não se constituem em um meio 
de comunicação em particular, e, sim, em uma espécie de metameio que está 
em vias de integração com todos os outros.

Outra forma de repercussão do uso dos recursos digitais - relativamente 
discreta do ponto de vista da sua visibilidade - é o favorecimento da inclusão 
social pelas vias informatizadas. Diversas aplicações nessa área estão em uso ou 
desenvolvimento, beneficiando especialmente grupos de pessoas portadoras de 
deficiências motoras ou visuais. Um exemplo é o sistema operacional DOSVOX8 
que permite às pessoas cegas utilizarem um microcomputador comum (PC) para 
desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim novos níveis de autonomia 
e independência no estudo e no trabalho.
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EaD – EDuCação a DISTâNCIa 
As ampliações quantitativas das comunicações estabelecidas por meio das 

vias digitais geram também transformações de teor qualitativo nas trocas 
estabelecidas. Um dos exemplos de atividade em vias de ser radicalmente trans-
formada, em quantidade e em qualidade, é a modalidade de ensino há muito 
conhecida como “educação à distância”, a EAD. Os antigos cursos por correspon-
dência chegaram a ser populares no século XX, abrangendo desde a datilografia 
à formação de técnicos em montagem de rádios, cursos supletivos (na época 
conhecidos como “madureza”) e o ensino de idiomas. 

Os cursos mencionados eram relativamente depreciados quando comparados 
aos regulares ou presenciais, provavelmente por serem mais procurados por 
adultos em busca do estudo tardio, ou seja, pessoas que por diversas razões, 
na infância ou adolescência tiveram dificuldades de acesso à educação escolar 
regular. A incorporação do rádio e da televisão na difusão desses cursos chegou 
a elevar relativamente o seu conceito, mas não em nível suficiente para evitar 
que a atualmente chamada EAD via Internet viesse a também se tornar alvo de 
preconceito e discriminação, especialmente nos ambientes acadêmicos tradicio-
nais. No entanto, essa é talvez a área na qual se observam os mais significativos 
avanços da educação popular em nosso país, especialmente se computados os 
acessos a diversos cursos que se tornaram viáveis aos alunos que residem em 
regiões distantes dos grandes centros urbanos.

 Reportagens veiculadas já em abril de 2009 pelo Jornal Nacional, da 
Rede Globo de Televisão (Acesso em 11/06/09), reuniram dados sobre esses avan-
ços. Na primeira matéria de uma série, o informe principal se referia à qualifica-
ção em grau superior de 16 mil professores de ensino básico, que até então só 
haviam cursado o nível médio de estudos. A formação foi realizada em intervalo 
de cinco anos, propiciada pelos cursos a distância a professores residentes, por 
exemplo, em locais como São Gabriel da Cachoeira, município localizado a duas 
horas de avião ou três dias de barco de Manaus. 

 Em publicação mais recente (agosto de 2016) um suplemento especial 
sobre EAD, do jornal Estado de São Paulo, informa sobre várias instituições 
acadêmicas das mais tradicionais em nosso meio que já aderiram a essa modali-
dade de ensino: Fundação Getúlio Vargas (FGV); Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP); Universidade de São Paulo (USP), entre outras. Nesse 
caderno especial são arrolados cursos oferecidos em vários níveis e modalidades, 
desde a graduação até pós-graduação, passando pelos cursos de extensão e 
especialização. 

Porém, o potencial de alcance da EAD mediada pela Internet está longe de 
representar solução mágica para o crônico problema do acesso das populações 
mais carentes à educação, pois a expansão dessa metodologia de ensino exalta 
desafios a serem vencidos nessa área. A EAD via Internet exige – do aluno e do 
professor – novas posturas diante das tradicionais tarefas envolvidas no ensino. 
Por parte do aluno, requer disciplina, iniciativa e boa dose de autonomia e res-
ponsabilidade. E do professor, ao contrário do que se supõe, a EAD exige grande 
empenho de adaptação ao sistema, envolvendo apurado preparo antecipado do 
material didático e planejamento minucioso das atividades previstas para cada 
etapa dos cursos oferecidos, além de significativa disponibilidade para acompa-
nhar o desempenho dos alunos de forma tão individualizada quanto possível. 

Quando as condições citadas são efetivamente atendidas, surpreende o grau 
de proximidade e atenção individualizada alcançado nas relações professor 
ßà aluno e alunos ßà alunos nesse tipo de curso, a ponto de algumas vezes 
superar o êxito obtido nas aulas presenciais. Essa tem sido a nossa constatação 
na experiência dos cursos oferecidos nessa modalidade pela equipe do NPPI9, 
através da COGEA / PUC-SP10.



DEMoCRaCIa ElETRôNICa / “INTElIGêNCIa ColETIva” 
A facilitação do acesso às informações é um importante fator de suporte à 

democracia, nos vários sentidos em que esse termo pode ser entendido. A come-
çar pelo seu sentido político, fato exemplificado na intensa mobilização popular 
observada nas redes sociais durante as recentes campanhas eleitorais brasileiras 
para a presidência da república (2014) ou para as prefeituras municipais (2016). 
A mesma intensa participação popular pode também ser observada no acompa-
nhamento do noticiário sobre as denúncias de corrupção no nosso meio político, 
amplamente divulgadas via Internet nos anos recentes.

Os exemplos citados demostram como os recursos da WEB são utilizados 
para manter e expandir a liberdade de expressão e a democracia, em seu sentido 
mais amplo, popular e convencional. Segundo Levy “há uma correlação muito 
forte entre o progresso das técnicas de comunicação em especial, e a democra-
cia” (LEVY, 2001[b]). Segundo o autor, a Grécia não teria criado esse sistema de 
governo sem que antes tivesse surgido o alfabeto e a possibilidade de os cidadãos 
conhecerem a “lei escrita”. Posteriormente, a história repetiu em várias ocasiões 
a mesma relação: quando das revoluções (e respectivas transformações políticas) 
que sucederam a criação da imprensa e a consequente formação gradativa de 
uma “opinião pública”, matriz geradora da atual noção de “direitos humanos”. 
Como exemplo mais recente, Levy menciona as relações entre o surgimento da 
televisão, dos satélites, e os progressos da telefonia à queda de alguns dos regi-
mes totalitários no final da década de 1980, além das transformações sociais em 
curso a partir da intensificação das comunicações “transversais” propiciadas pelo 
desenvolvimento das novas tecnologias. Ele ressalta:

Quando há muitas comunicações transversais numa sociedade, quando a 
informação circula facilmente e sabemos o que ocorre fora, a mente não 
pode mais ser controlada por uma ditadura totalitária. Aliás, é por esse 
motivo que, hoje, todos os regimes ditatoriais do planeta tentam, desespera-
damente, controlar a Internet, pois é uma ameaça para eles. (LEVY, 2001[b], 
acesso em 27/02/08)11.

Mas, embora reconheça e valorize a contribuição das comunicações à 
ampliação da democracia no seu sentido clássico, no desenvolvimento de suas 
ideias, Levy propõe uma nova acepção para esse conceito, prevendo para breve 
o surgimento da chamada “democracia eletrônica”. Em sua visão, esse evento 
deverá gerar múltiplas repercussões, não apenas em termos políticos, mas nas 
suas versões econômicas, sociais e culturais, justamente porque representará 
avanço em relação às hierarquias burocráticas “verticais” (fundadas na escrita 
estática), que até aqui coordenaram a inteligência, a experiência e a imaginação 
dos seres humanos. (LEVY, 1994, 2001[a] e 2001[b]). 

Levy entende a emergência da “democracia eletrônica” de forma estreita-
mente associada ao surgimento simultâneo da “inteligência coletiva” - mais um 
de seus conceitos fundamentais - viabilizada pelas novas tecnologias:

 
As tecnologias intelectuais não se limitam a ocupar um setor entre outros 
da mutação antropológica contemporânea; elas são potencialmente sua 
zona crítica, seu lugar político. É preciso enfatizá-las? Os instrumentos da 
comunicação e do pensamento coletivo não serão reinventados sem que se 
reinvente a democracia, uma democracia distribuída por toda parte, ativa, 
molecular. (LEVY, 1994, p. 15)

Nossa intenção é destacar aqui a face democrática da WEB, sincronicamente 
expressiva dos processos interativos coletivos eliciados pelas comunicações digi-
tais interpessoais. Processo perceptível, por exemplo, na multiplicação geométri-
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ca das comunicações pessoa ßà pessoa, pessoa ßà grupo, grupo ßà grupo, 
responsáveis por outra transformação, talvez mais discreta, e menos evidenciada 
nas estatísticas relativas à WEB. Mas, esse é um processo já em curso, em pro-
porções possivelmente tão significativas quanto as outras inovações, talvez mais 
atraentes para constar nos noticiários jornalísticos. Referimo-nos aos incontá-
veis grupos e fóruns de discussão em atividade ao redor do planeta por meio dos 
newgroups, comunidades virtuais, blogspots, e mais recentemente por meio das 
redes sociais; A difusão dessas formas de comunicação - caracterizadas como 
“transversais” por P. Levy - parece dar margem ao surgimento do “novo noma-
dismo” descrito pelo mesmo autor em A inteligência coletiva (LEVY, 1994, p. 15):

O espaço do novo nomadismo não é o território geográfico, nem o das insti-
tuições ou o dos Estados, mas um espaço invisível de conhecimentos, saberes, 
potências de pensamento em que brotam e se transformam qualidades do 
ser, maneiras de constituir sociedade. Não os organogramas do poder, nem 
as fronteiras das disciplinas, nem tampouco as estatísticas dos comerciantes, 
mas o qualitativo, dinâmico, vivo da humanidade em vias de se auto-inven-
tar, produzindo seu mundo. 

a “MEMóRIa ColETIva vIva”
Sem dúvida, a WEB é percebida primeiramente como um enorme banco de 

dados, a imensa memória coletiva registrada em forma digital. Mas essa percep-
ção popular da grande rede, embora verdadeira, é ainda restrita, parcial e está-
tica, pois não abarca plenamente seu dinamismo, ou seja, a forma como os seus 
co-criadores – os seres humanos – ativam continuamente sua sinergia intrín-
seca. A humanidade acumula e registra dados da memória cultural há milênios. 
A mera possibilidade de ampliar essa base de dados - por meio da digitalização 
- não constitui um valor novo em si mesmo. O fato efetivamente novo consiste 
nas formas pelas quais os registros são elaborados, acessados, integrados e utili-
zados pelos internautas que, ao acessá-los, atuam sobre os mesmos, acionando 
sua contínua reconstrução.

Referindo-se à “memória coletiva viva” em desenvolvimento na WEB, Levy 
compara esse conjunto de dados a um “hipertexto em reestruturação permanen-
te”, diferenciando-o dos arquivos da biblioteca convencional, em geral estática 
(LEVY, 2006[b], p. 274). Destaca também o fato de seu caráter universal derivar 
da articulação das subjetividades de todos os internautas participantes da cons-
trução da rede (LEVY, 2006[b], p. 273-274): 

 
O que vale é a inteligência coletiva se auto nutrindo. […] Quando eu crio o 
meu site, eu trago alguma coisa a este documento. Quando eu construo os 
meus laços (links), eu me pergunto o que mais vai se aproximar daquilo que 
é importante para mim ou para o meu propósito. E qualquer um que criar 
um site sobre o mesmo assunto poderá contribuir para a estrutura da WEB 
com sua perspectiva.
Ela (a memória coletiva) está sendo construída por todas as memórias subje-
tivas. […] Neste sentido, não existe esta oposição demarcada entre o universal 
e o subjetivo, pois o universal é modelado pela interconexão das subjetivida-
des. E, mais uma vez, pelas subjetividades coletivas.

Ainda segundo Levy (2006[b]), um dos fatores que garante a universalidade, 
dinamismo e vitalidade da memória resultante da cibercultura é a ausência de 
“um” núcleo estruturante da sua construção. Essa é, para o autor, a “essência 
paradoxal da cibercultura”. O paradoxo reside justamente no fato de a ausência 
de um elemento centralizador se tornar a condição que impulsiona o caráter 



convergente e universal da sua configuração (LEVY, 2006[b], p. 257). Os incon-
táveis links presentes no imenso banco de dados disponibilizado na rede podem 
ser reorganizados em infinitas combinações, pelos internautas, a cada vez que 
os acessa. Desse modo, para Levy (2001, p. 151[a]):

O ciberespaço é uma espécie de objetivação ou de simulação da consciência 
humana global que afeta realmente essa consciência, exatamente como 
fizeram o fogo, linguagem, a técnica, a religião, a arte e a escrita, cada etapa 
integrando as precedentes e levando-as mais longe ao longo de uma progres-
são de dimensão exponencial. 

A nova etapa da evolução cultural, gerada a partir do surgimento da WEB, 
permite a conjugação de competências individuais em torno de objetivos e 
tarefas que seriam inexequíveis se propostas em forma individual ou mesmo 
grupal. O projeto “Genoma Humano” é talvez o primeiro e mais emblemático 
exemplo desse tipo de colaboração possível na esfera científica internacional e 
global, desde que mediada pela WEB: iniciado em 1990, com duração prevista 
de 15 anos, reuniu mais de 5000 cientistas de 250 diferentes laboratórios dis-
tribuídos ao redor do planeta, empenhados no mapeamento do código genético 
humano12. 

ouTRaS REPERCuSSõES PaRa o ENSINo / aPRENDIzaGEM
A relevância dos empenhos colaborativos possibilitados pela Internet não 

reside apenas nas repercussões dos seus resultados objetivos mais visíveis ou 
midiáticos, como no exemplo do projeto genoma. Outras repercussões do 
dinamismo da WEB podem ser percebidas, embora tenham menor visibilidade. 
Exemplo são as transformações nos processos de aprendizagem, em decorrência 
das trocas transversais propiciadas pela WEB nas atividades de ensino. Essa nova 
condição permite não apenas a efetiva intersecção dos componentes subjetivos 
individuais e coletivos dos seus protagonistas – alunos e professores – mas tam-
bém produz efeitos sobre o resultado final – a produção do conhecimento - e 
sua apropriação pelo ser humano.

Todos nós, que já fomos alunos, e eventualmente professores, acompanha-
mos nas últimas décadas a série de reformas curriculares - bem intencionadas 
do ponto de vista educacional - nas quais alguns tópicos têm sido definidos 
como objetivos recorrentes. Um deles é a constante proposta da revisão dos 
tradicionais papéis e relações estabelecidas entre professores e alunos, os quais, 
no entanto, continuam a ser exercidos de forma predominantemente “vertical” 
na transmissão do saber. Outra proposta sempre presente nessas reformas é a 
inversão da tendência que enfatiza os aspectos intelectuais/racionais da apren-
dizagem, em favor da atenção ao desenvolvimento global da personalidade e/ou 
da sensibilidade e criatividade do aluno. No entanto, o resultado dessas tentati-
vas tem sido sempre relativo, apesar do empenho dos educadores.

Alguns dos fatores que até aqui dificultaram o sucesso efetivo dessas refor-
mas começam a ser diluídos a partir da introdução dos dinamismos característi-
cos da cibercultura no espaço educacional. Alguns desses fatores são abordados 
direta ou indiretamente por Byington, ao apresentar a “Pedagogia Simbólica” 
- sua proposta de ensino fundamentada na Psicologia Analítica -, ao mesmo 
tempo em que oferece alternativas de ação (BYINGTON, 2004). As referências 
oferecidas pelo autor podem nos servir de guia para uma breve reflexão sobre as 
novas faces do binômio ensino / aprendizagem, emergentes na era da comunica-
ção. A proposta apresentada por Byington é muito ampla para ser resumida em 
poucas linhas. Mas algumas das suas premissas podem nos fornecer visão geral 
dos seus princípios, ao menos com relação aqueles que se harmonizam com as 

ações realizadas pelos internautas nas atividades educacionais. 
Inspirado em Jung, Byington elaborou sua proposta com base na sua vivência 

como médico, psiquiatra e professor, experiências nas quais percebeu que seu 
desenvolvimento pessoal sempre foi interdependente, não apenas da sua for-
mação acadêmica, mas essencialmente interligado aos contatos estabelecidos 
com as pessoas – colegas, clientes etc. A propósito do seu método afirma: “A 
Pedagogia Simbólica Junguiana propõe um saber iniciático, adquirido pela ela-
boração dos símbolos dentro dos parâmetros da Ciência Simbólica. Um saber do 
Todo pela vivência das partes, como símbolos estruturantes” (BYINGTON, 2004, 
p. 20). 

Citando Teilhard-de-Chardin como um dos pilares da Pedagogia Simbólica, 
Byington estabelece um paralelo entre a “noosfera”13 - a camada de comuni-
cação que integra a “Consciência Planetária” - e a Internet, exemplo expressivo 
dessa unificação, especialmente em função de algumas das suas características 
essenciais: a descentralização, impeditiva do seu bloqueio, e a capacidade de 
expansão ilimitada da sua estrutura.

Byington é explícito: “Quem vivencia não decora. Apreende a vida formando 
a identidade do Ego e do Outro.” (BYINGTON, 2004, p. 17). Ao utilizar o termo 
“Outro”, o autor se refere a tudo que é o “não-Ego” na consciência, seja entidade 
viva (por exemplo, o professor ou o colega de turma do aluno) ou qualquer outro 
recurso que estimule a transformação de “assuntos” em “vivências”, ampliando 
a consciência do aprendiz: técnicas expressivas (como o desenho ou a pintura), 
técnicas corporais ou mesmo o Sand Play etc. Acrescentaríamos a essa relação, 
as experimentações e as trocas estabelecidas pelos internautas nos ambientes 
virtuais, vivenciadas espontaneamente pelo novo aprendiz internauta – muitas 
vezes um autodidata buscador - ou estimuladas pelo curso ou pela instituição 
de ensino à qual possa estar vinculado.

Byington destaca a imaginação como componente subjetivo valioso para o 
processo de aprendizagem. Embora reconheça a possibilidade de a imaginação 
poder se expressar em formas patológicas, Byington questiona as visões psiqui-
átricas que tendem a patologizar de forma generalizada essa potencial fonte de 
criatividade humana (BYINGTON, 2004, p. 348-352). E o autor vai além, mencio-
nado a “realidade virtual” – viabilizada pelas novas tecnologias – como revolu-
cionária e promissora via de reencontro da imaginação, que pode ser vivida na 
forma de “alucinação normal” (Ibid. p. 353). Em síntese, ao longo de sua expo-
sição, ao incluir os fatores subjetivos no processo de aprendizagem, Byington 
transpõe, para a esfera do ensino, um modelo de desenvolvimento humano aná-
logo ao que Jung denominou “processo de individuação” (BYINGTON, 1995, p. 55).

Neste ponto, serão retomadas proposições de Levy, visando exemplificar a 
sintonia do seu pensamento às ideias junguianas, amplificadas por Byington na 
obra acima mencionada. Para Levy, o pensamento “individual” é ilusão: “Minha 
língua e minha cultura falam em mim” (LEVY, 2001[a], p. 173). A fala da cultura, 
por sua vez, expressa as inúmeras vozes de toda a humanidade, características 
de cada cultura, sintetizadas e expressas nas falas de cada indivíduo. No entanto, 
esse caráter “transpessoal do pensamento” não leva o autor à desvalorização do 
indivíduo, mas, ao contrário, o conduz à “ideia infinitamente regozijante de que 
todo espírito está (virtualmente) presente em cada um”. Para Levy: “É o universo 
que pensa e passa em nós” (LEVY, 2001[a], p. 173). Parece que atualmente esse 
processo pode ser claramente percebido e conscientizado, ao menos em algumas 
de suas etapas, pois acontece diante dos nossos olhos - ainda que em forma 
virtual - na WEB. 

As novas formas de construção do saber, aqui mencionadas, integradas às 
vias da sua difusão e partilha -, já desempenham função significativa na amplia-
ção da consciência, individual e coletiva. A análise de algumas dessas modali-
dades nos permite perceber que sua ampliação não ocorre apenas em termos 
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cognitivos ou intelectuais, mas se expressa também como transformação de 
atitudes e disposições psíquicas do ser humano da era da informação. Entre essas 
mudanças de atitude, uma foi antecipada por Byington (2004), ao comentar as 
implicações do surgimento do computador para as futuras formas de lidar com 
o próprio conhecimento: 

Depois do desenvolvimento do computador, a capacidade de memorização 
do Ego tornou-se algo tão irrisório que toda a empáfia do Ego de armazenar 
erudição sem vivência foi desmoralizada. Acabou-se a glória das pessoas 
eruditas que citavam de cor o conteúdo das páginas dos grandes autores. 
[…] Desta forma, a tecnologia favorece o abandono do culto do saber enci-
clopédico, economizando energia para cultivar o saber de Ser, que nenhuma 
máquina pode nos dar. O computador, além de ser uma máquina maravilho-
sa para armazenar erudição, tornou-se assim um fiel escudeiro na jornada 
heroica para separar a erudição da sabedoria. (BYINGTON, 2004, p. 37)

  
O psicólogo do futuro deverá estar preparado para atuar nesse novo contex-

to, qualquer que seja sua área de intervenção. Mas, para que possa desempenhar 
seu papel a contento, será necessária a construção de um saber psicológico 
pertinente, que alcance, abarque e inclua a vivência da virtualidade não mais 
como exceção, mas como mais uma dentre as condições da vida humana da 
atualidade.

Esse profissional poderá ainda reconhecer o potencial das ferramentas infor-
matizadas como recurso de apoio para a criação de novas formas de intervenção 
psicológica. Não para - como supõem e temem alguns – substituir as tradicionais 
modalidades de atendimento, mas como preciosos instrumentos de ampliação 
do acesso das populações aos novos serviços psicológicos que poderão ser cria-
dos por esses meios.

Recorrendo às ideias de Campbell a respeito da “mitologia da atualidade”, 
é possível considerá-las em paralelo às proposições de Levy. Disse Campbell: “o 
único mito de que valerá a pena cogitar, no futuro imediato, é o que fala do 
planeta e de todas as pessoas que estão nele”. (CAMPBELL, J. & MOYERS, B, 1990, 
p. 33-34). Na época, essa era sua ideia fundamental do mito que estaria por vir: 
um mito relativo à humanidade reunida em uma nação planetária, sem frontei-
ras, semelhante à imagem da Terra quando “avistada da Lua”. 

A visão de Campbell parece antecipar o evento que, na concepção de Levy, 
já se concretiza. Ao avaliar os efeitos planetários do desenvolvimento da inteli-
gência coletiva Levy prevê o “fim das fronteiras“, que são, na atualidade, como 
“ruínas, em pé, de um mundo em revolução” (LEVY, 2001, p. 33). Segundo o 
autor: “Pela primeira vez a ideia de uma Terra sem fronteiras não aparece como 
a aplicação de um princípio abstrato ou como um devaneio utópico, mas como o 
prolongamento realista de uma tendência que cada um de nós já pode observar”. 
(Ibid., p. 36)

Nesse planeta, visto do alto, os habitantes de um novo tempo-espaço 
aguardam pela atenção do psicólogo: um novo campo de expressão, expandido, 
multifacetado, misterioso às vezes, mas também familiar, pois é nele que já 
habitamos. 

Estamos cientes que outras facetas do tema central aqui proposto merece-
riam ser também consideradas. O mesmo pode ser dito em relação às vivências 
humanas no ciberespaço em geral, pois, por estarem em ampliação contínua, 
alguns dos aspectos aqui mencionados provavelmente já se transmutaram, até 
mesmo durante o breve tempo de elaboração das análises aqui apresentadas. 
Mas, se este trabalho despertar em seus leitores o interesse pela continuidade 
dessa investigação terá cumprido seu objetivo.

Notas

1. Este artigo é uma adaptação atualizada do capítulo homônimo da dissertação de mes-
trado “Ciberespaço e seus Navegantes – novas vias de expressão de antigos conflitos 
humanos”, acessível em: https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/15894

2. Fonte da imagem original: <http://berkeley.edu/> 
3. Endereços: <www.wikipedia.com>; <www.wikipedia.com.br>; <www.wikipedia.com.pt>; etc. 
4. Respectivamente: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page> e <http://

pt.wikinews.org/wiki/P%C3%A1gina_principal>
5. <www.yutube.com>
6. Respectivamente: <http://earth.google.com> e <http://maps.google.com>
7. <http://www.wolframalpha.com/>
8. <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/>
9. NPPI – Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática, o Serviço de Informática da 

Clinica Escola da PUC-SP: www.pucsp.br/nppi 
10. Para mais Informações sobre os cursos sobre Psicologia e Informática, em EAD, ofe-

recidos pela equipe do NPPI, acessar o site da COGEAE-PUC-SP: http://www.pucsp.br/
pos-graduacao/especializacao-e-mba/psicologia-e-informatica-um-panorama-sobre-
os-relacionamentos-virtuais-e-os-servicos-psicologicos-mediados-por-computadores.

11. É interessante observar como as posições e “previsões” expressas por Levy nas citações 
(observar datas) vem sendo gradativamente confirmadas pela evolução das formas de 
utilização da Internet em recentes desdobramentos. Outras de suas previsões serão men-
cionadas na continuidade deste capítulo. 

12. Fonte: Site Brasil Escola UOL: http://brasilescola.uol.com.br/biologia/projeto-genoma.
htm - acesso em novembro de 2016.

13. Conceito proposto por Teilhard de Chardin, a Noosfera (derivada do grego nous, mente) 
é entendida como “esfera do pensamento humano”, surgida evolutivamente como 
etapa do desenvolvimento do planeta em suscessão à Geosfera (matéria inanimada) e à 
Biosfera (matéria viva). (Teilhard de Chardin, 1970)
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Os aspectos psicológicos do adulto jovem, as possíveis dificuldades 
encontradas nesse período do desenvolvimento e os recursos 
utilizados para o enfrentamento de tais dificuldades são temas que 
têm despertado o interesse de estudiosos de diversas áreas. Este artigo, 
tendo como embasamento teórico a Psicologia Analítica, buscou 
compreender, em especial, o processo de aquisição da autonomia 
no adulto jovem, levando em consideração o universo psíquico 
dos indivíduos que se encontram nesse momento do percurso (22 
a 28 anos), bem como os aspectos referentes à sua adaptação ao 
mundo externo. O leitor perceberá que um dos principais desafios 
com que esses jovens se deparam refere-se à busca do equilíbrio 
entre as demandas do mundo interno e aquelas do mundo externo. 
Importante aspecto a ser considerado é a necessidade de maior 
atenção às relações que adultos jovens contemporâneos estabelecem 
com seu inconsciente, com o mundo que os cerca e com as pessoas 
que os rodeiam.
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A jornada dos seres humanos pode ser compreendida de maneira cíclica: 
inicia-se com a gestação que, após um período de aproximadamente 40 sema-
nas, se encerra com o nascimento, iniciando assim o ciclo da vida extrauterina. 
Quando o bebê cresce, vem a infância que se prolonga até o período da pré-
adolescência e adolescência. No final da adolescência, ingressa-se no mundo das 
responsabilidades adultas. E os ciclos continuam com a chegada e saída da meia 
idade e da velhice. Tudo isso sem contar as experiências que podem começar e 
terminar ao longo do percurso de cada indivíduo: uma amizade, um relaciona-
mento amoroso, um emprego. Todos esses períodos são marcados por transições 
sofridas, dolorosas, difíceis, que também podem ser repletas de satisfações, 
prazeres e crescimentos.

O presente artigo, fruto da pesquisa realizada em meu mestrado, direciona o 
olhar para o adulto jovem (22 a 28 anos aproximadamente) com o objetivo de 
identificar e compreender aspectos psicológicos que envolvem a construção de 
sua autonomia, além de refletir sobre alguns elementos arquetípicos da dinâmi-
ca desses jovens. Tendo em mente tal objetivo, é frequente nos depararmos com 
indivíduos que passaram pela adolescência, mas ainda não possuem a autonomia 
e independência de um indivíduo considerado adulto. Existe uma busca constan-
te de auxílio, profissional ou não, para vivenciar essa difícil tarefa já que o fim 
da adolescência vem carregado de dúvidas e angústias, causadas pelas incertezas 
do mundo desconhecido que se apresenta.

Muitos jovens têm imensa dificuldade em deixar a casa dos pais, ingressar 
no mundo profissional e se tornarem independentes e autônomos. Outros, ao 
contrário, ingressam em um casamento prematuro ou assumem responsabilida-
des familiares mais pesadas do que aguentariam para alcançar sua autonomia.

A conquista da autonomia é uma construção. Por esse motivo, falar sobre 
esse tema pressupõe uma investigação e aprofundamento nos estudos do desen-
volvimento da personalidade. Cabe esclarecer que o processo de desenvolvimen-
to é aqui entendido de forma não linear, onde os temas aparecem e retornam 
nos diferentes momentos do percurso do indivíduo, em um padrão circular. 

Além disso, é de fundamental importância considerar as diferenças culturais 
e sociais que permeiam cada história de vida. Nesse sentido, um modelo de 
desenvolvimento causal, cronológico e sucessivo, pode trazer o risco de que “a 
ideia de uma origem pode tentar-nos a usá-la como se fosse uma estrutura des-
tituída de conteúdo” (SAMUELS, 1992, p.34). Faz-se necessária uma teoria que 
traga princípios gerais, mas que não predetermine o padrão do nosso pensamen-
to e não pressuponha uma ligação óbvia e direta entre o passado e o presente.

O modelo proposto é a análise do desenvolvimento da psique de maneira plu-
ralista. Em outras palavras, pode-se dizer que em todas as épocas da vida existem 
questões que aparecem e reaparecem na psique “[…] de forma igual e ao mesmo 
tempo diferente” (SAMUELS, 1989, p.36). O movimento, ao invés de linear, é cir-
cular: não há um ponto de origem e nem um ponto de chegada. Tudo acontece 
e volta a acontecer, cíclica e recorrentemente. Cada período, então, interage 
com outros períodos do desenvolvimento. Contudo, não são resultado deles.

Falar em transição é falar em passagem. Toda passagem pressupõe a despe-
dida de algo velho para a chegada de algo novo. Nesse sentido, Gimenez (2009) 
propõe um trabalho onde a polaridade morte-renascimento seja vista como um 
ciclo natural do processo vital, atribuindo à morte um valor positivo, pois, ao se 
permitir a chegada do novo, permite-se também o contato com a fertilidade e 
a criatividade.

Esse movimento de deixar o velho ir embora, abrindo espaço para o novo, 
demanda um importante aspecto simbólico da psique chamado sacrifício. 
Byington (2008) chama esse elemento de “[…] função estruturante sacrificial” (p. 
100). Segundo esse autor, o sacrifício implica abrir mão de algo que está a serviço 
do ego para permitir a entrada de uma […] “dádiva que beneficie o self” (p.101). 
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O caminho para a vida adulta, então, requer sacrificar e ofertar atitudes típi-
cas da adolescência em troca de maior autonomia e independência. Conforme 
Jung, ([1912]1973), “[…] no sacrifício o consciente renuncia à posse e ao poder, 
a favor do inconsciente. Isto torna possível uma união de opostos cuja consequ-
ência consiste numa libertação de energia” (para. 671).

Quando, no desenvolvimento, se coloca dessa forma a noção do sacrifício, 
a morte é entendida como transformação e leva a um renascimento, o qual 
enriquece a experiência de transição que está sendo vivida. Segundo Gimenez 
(2009), o conceito de sacrifício possibilita abrir espaço para que o inconsciente 
coletivo atue sobre o indivíduo, auxiliando-o a realizar escolhas autênticas, mui-
tas vezes sacrificando diversas outras opções em função da escolha verdadeira.

 Gimenez (2009) considera que, para realizar uma escolha, seja ela qual for, 
é necessário levar em conta as exigências da cultura, sociedade e ambiente, 
assim como as exigências do mundo interno. As escolhas feitas ao longo da vida 
podem nos afastar da nossa singularidade ou nos aproximar dela. Uma das tare-
fas impostas ao indivíduo é conseguir discernir entre a convocação do mundo 
interno e as demandas que a cultura impõe.

Conseguir fazer escolhas não é tarefa fácil. Neste artigo, fizemos um recorte 
do período do desenvolvimento da personalidade que se refere ao início da idade 
adulta. Entretanto, para que seja possível realizar escolhas nesse momento da 
vida, é necessário que tenha sido criado um ambiente propício de segurança, 
reflexão e aceitação que estimulem as tomadas de decisão. Além disso, também 
é imperiosa uma dose de autoconhecimento, para que não se percam de vista as 
demandas internas exigidas nessa empreitada. 

Esse é um momento muito perigoso, no qual o jovem corre o risco de se 
distanciar das necessidades internas, ficando completamente absorvido pelas 
exigências do mundo externo: casar, ter filhos, escolher uma profissão, ganhar 
dinheiro, comprar uma casa.

Períodos de transição merecem especial atenção, pois são períodos de vul-
nerabilidade pessoal, quando o senso de identidade parece oscilar ou mesmo se 
ausentar (ARAÚJO, 2010). Para Levinson (1978), transições implicam: aceitar as 
perdas que o fim de um ciclo pode ocasionar; rever e avaliar o passado; escolher 
qual aspecto é preciso manter e qual é preciso rejeitar; considerar desejos e pos-
sibilidades. É um momento de suspensão entre passado e futuro que precisa ser 
demarcado, a fim de que a pessoa possa preparar-se para demandas e confron-
tos diferentes dos que tinha até então e despedir-se das modalidades antigas de 
comportamento.

Um dos temas que trazem angústias para o adulto jovem, é o que Hillman 
(1996) chama de vocação. O termo, aqui é usado como sinônimo de “imagem, 
personalidade, fado, gênio, daimon, alma, destino” (1996, p.20). Ele acredita que, 
apesar de esses termos terem sido postos de lado pela psicologia, “[…] o chama-
do para um destino individual não é uma questão entre ciência sem fé e a fé não 
científica. A individualidade permanece uma questão para a psicologia – uma 
psicologia que tem em mente seu prefixo, psique, e sua premissa, a alma” (p.21).

É o que Jung ([1910] (1998)) nomeia de “fidelidade à própria lei” (p. 179): 
não só um isolamento, um desprendimento da massa, mas também uma lealdade 
repleta de confiança à necessidade interna que surge para o desenvolvimento da 
personalidade. Além disso, alerta para o risco de se perder do chamado, devido 
a pressões/convenções sociais, e sugere que a enorme quantidade de regras 
sociais com que nos deparamos é uma prova de que a “[…] maioria esmagadora 
das pessoas não escolhe o seu caminho, mas a convenção” (para. 296). Desse 
modo, o indivíduo não desenvolve a si mesmo, mas adota um método coletivo 
em detrimento de si mesmo.

Ainda se referindo ao chamado, o filósofo italiano Agambem (2007) traz essa 
ideia com o nome de Genius. Relata que “[…] os latinos chamavam de Genius ao 
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deus a que todo homem é confiado sob tutela na hora do nascimento” (p.15). 
Conforme enfatiza o autor, esse deus tão íntimo e pessoal é também a persona-
lização do que se supera e se excede em nós. É algo maior do que nossa cons-
ciência individual. É algo que convive conosco desde o nascimento até a morte 
como um elemento impessoal e pré-individual. Segundo o autor,

[…] compreender a concepção de homem implícita em Genius equivale a 
compreender que o homem não é apenas Eu e consciência individual, mas 
que, desde o nascimento até à morte, ele convive com um elemento impesso-
al e pré-individual. O homem é, pois um único ser com duas fases, que deriva 
da complicada dialética entre uma parte (ainda) não identificada e vivida, e 
uma parte já marcada pela sorte e pela experiência individual. Mas a parte 
impessoal e não identificada não é um passado cronológico que de uma vez 
por todas deixamos para trás, e que podemos, eventualmente, chamar de 
volta com a memória; ela está presente até agora, em nós e conosco e junto 
de nós, no bem e no mal, inseparável. (p. 16-17).

Ao longo de toda a vida, Genius nos acompanha. Está sempre presente e imu-
tável. De acordo com Agambem (2007), o que pode mudar é nossa relação com 
Genius. Pode passar de clara e luminosa para opaca e tenebrosa, perseguindo-
nos e assombrando-nos, a fim de que não nos esqueçamos de sua existência.

Para que se descubra ou redescubra a singularidade inerente a cada jovem 
adulto, é necessário um cuidado para não se perder aquilo que Jung chamou 
de fidelidade à própria lei; Hillman de fruto do carvalho ou daimon; Agambem 
de Genius. 

Fica clara, então, a existência de inúmeras variáveis no percurso do jovem 
adulto. As influências dos relacionamentos sociais e familiares, a modernização 
da sociedade e consequente mudança nos ritos de passagem, as diferentes 
vivências com os vínculos de base, a educação, cultura e gênero – todos são 
aspectos que constroem nossa singularidade e personalidade.

EM BuSCa Da auToNoMIa
A palavra autonomia, segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa 

(CUNHA, 1982), tem origem grega. É uma composição das palavras auto (de 
autós), que significa “[…] de si mesmo, por si mesmo, espontaneamente” (p. 
84), e nomía (de nómos), que quer dizer lei. Combinadas as palavras, podemos 
entender seu significado como lei própria e espontânea ou, ainda, capacidade 
de estabelecer sua própria lei.

Sant’Anna (2009) enfatiza que o significado da palavra autônomo é “[…] 
aquele que possui lei/costume/vida própria” (p. 17) e reflete se este não seria um 
conceito utópico. Esse autor acredita que a autonomia é relativa. Vivemos em 
sociedade e toda sociedade possui leis com que o sujeito precisa interagir, mesmo 
que de forma automática. Nosso universo é relacional e o sujeito só se configura 
na relação com o outro. Portanto, “[…] o máximo que podemos fazer é medir 
o grau maior ou menor de dependência do sujeito dentro do sistema” (p. 17).

Segundo Monod (2009), autonomia engloba a conquista do direito de conce-
der-se a própria lei em detrimento da “lei do Outro” (p.73). Esta última poderia 
ser colocada em prática tanto pela força como por uma situação de dependência 
(financeira ou emocional). A conquista da autonomia seria a possibilidade de 
não aceitar uma lei que não tenha uma justificação racional. De acordo com o 
autor, esse conceito de autonomia foi iniciado filosoficamente por Descartes, 
com “[…] sua exigência de recusa do recebido (opiniões recebidas na infância, 
tradições aceitas sem exame...), considerando esse recebido como duvidoso, e 
com o reassentamento do saber na certeza subjetiva” (p. 73).
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Do ponto de vista histórico, o sujeito autônomo começa a aparecer junta-
mente com a sociedade moderna, porque, antes disso, na sociedade tradicional, 
a identidade e o sentido de existência eram pré-constituídos pelo local de nas-
cimento, linhagem familiar e papéis sociais designados ao sujeito. As transfor-
mações sociais ocorridas neste período possibilitaram a reflexão e a escolha do 
sujeito, que tomaram o lugar dos dogmas e da autoridade hierárquica. As esco-
lhas passam a fazer parte da construção da identidade e não são mais definidas 
simplesmente pelas origens.

A despedida dos valores presentes na sociedade tradicional – regras e concei-
tos rígidos, laços de pertencimento e filiação – para a chegada de valores enal-
tecidos na sociedade contemporânea – autogestão, autoconstrução e liberdade 
– no entanto, demonstra que a sociedade continua agindo de forma polarizada. 
O sujeito que vivia na sociedade tradicional era tiranizado pelo peso das normas 
e regras, enquanto o sujeito contemporâneo é tiranizado pela obrigação de ser 
livre, recusando toda e qualquer referência externa, buscando em si mesmo “[…] 
o solo no qual ancorar sua identidade” (BEZERRA, 2009, p.40).

O imperativo social modifica-se de obediência a regras, convenções e hie-
rarquias sociais, para a necessidade incessante do indivíduo em confirmar seu 
valor, seus méritos e sua força, unicamente pela própria produção e atuação 
nos planos social, econômico e pessoal. O preço a ser pago pela substituição 
de referências externas rígidas (porém, estáveis) por uma performance que seja 
socialmente aceita (porém instável e transitória),

[…] torna o eu muito mais vulnerável às oscilações inerentes à vida e resulta 
facilmente no sentimento de fragilidade, inconsistência e desesperança – 
tanto em relação à sua capacidade de agir no mundo de maneira minima-
mente criativa, quanto na possibilidade de experimentar a sua própria vida 
como boa para ser vivida. (BEZERRA, 2009, p.41).

Há ainda um outro paradoxo a ser administrado a partir da individualiza-
ção do sujeito. Segundo Lipovetsky (2009), na atualidade, aparentemente, as 
pessoas fazem aquilo que desejam. As regras não são mais ditadas pela Igreja, 
por enquadramentos coletivos ou pela família. Por outro lado, percebe-se uma 
homogeneidade e uma massificação de comportamentos e gostos que é regula-
da pelo consumo e pela mídia.

Monod (2009) acrescenta que a liberdade individual fica comprometida pela 
“pressão da semelhança” (p. 91), veiculada pela mídia e pela publicidade. A valo-
rização da singularidade e “auto-criação” (p.91) fica abalada pelos mecanismos 
de conformação a modelos previamente estabelecidos que nos indicam não só 
como devemos trabalhar, produzir e nos distrair, “[…] mas também amar, comer, 
etc.” (p.92).

É nesse cenário que o adulto jovem contemporâneo necessita desenvolver 
sua autonomia. Lipovetsky (2009) pontua que “[…] o universo da autonomia cria 
uma instabilidade, uma desestabilização psicológica cada vez mais manifesta” (p. 
63). A falta de referências sociais estruturantes traz grandes problemas de deso-
rientação e de impotência. A conquista da autonomia pode vir acompanhada 
de disfuncionalidades, tais como anorexia, obesidade, adição, depressão. “De um 
lado, cresce a soberania do indivíduo; de outro, o desapossamento do indivíduo, 
que se torna incapaz de ter controle sobre si mesmo” (p.64). 

Lipovetsky (2009) entende que o fato de não recebermos mais de fora as 
respostas para a vida moral não significa que entramos em uma era de “[…] anar-
quia moral” (p. 71). É necessário buscar e encontrar tais respostas. Os debates e 
polêmicas existentes no campo moral demonstram que as pessoas não concor-
dam mais com a maneira tradicional de concretizar o universo da autonomia.

A busca pela autonomia nos dias atuais também pode ser confundida com 



um individualismo desmedido. De acordo com Lipovetsky (2009), existem dois 
tipos de individualismo, na modernidade: o irresponsável, em que não há regras 
ou limites, e o responsável, o qual é limitado pelo respeito do direito dos outros. 
É claro que essas duas formas coabitam. Nossa tarefa, assim, é “[…] fazer recuar o 
individualismo irresponsável em proveito do individualismo responsável” (p.71). 

O individualismo irresponsável pode facilmente levar a autonomia a ser 
interpretada como uma forma de satisfazer caprichos pessoais e ocultar “[…] 
o quanto o acesso à autonomia pessoal é um bem infinitamente precioso que 
deve, antes, ser protegido e defendido contra um individualismo mortífero e 
nefasto” (VALADIER, 2009)

Como maneira de evitar o individualismo irresponsável, Monod (2009) pro-
põe a necessidade de definir um “[…] limite externo para a metáfora da auto-
nomia” (p.93). Este limite seria demarcado pelo reconhecimento da existência 
do Outro, que engloba o homem, a natureza e o mundo – “em sua fragilidade e 
finitude” (p.94).

Além disso, conforme Bezerra Júnior (2009), podemos constatar “[…] a perda 
dos valores tradicionais, o esfumaçamento da figura paterna, o esvaziamento do 
poder das diversas formas de transcendência” (p. 43). Dessa constatação surge a 
necessidade do encontro de novos valores e referenciais.

Os dois arquétipos que abordaremos a seguir – o arquétipo bipolar puer et 
senex e o arquétipo do pai – podem contribuir para essa reflexão, pois possuem 
uma conexão muito próxima com a construção e conquista da autonomia.

PuER ET SENEx
Para o encontro do equilíbrio entre a sociedade tradicional e a sociedade 

moderna, entre a obediência a regras e a recusa de referenciais externos, entre 
a supervalorização de tradições e hierarquia e o culto à autogestão, é de funda-
mental importância uma reflexão sobre o conceito do arquétipo do puer et senex. 

Autores como Hillman (1998) e Bernardi (2010) descrevem que o arquétipo 
do puer se manifesta na criatividade, na novidade, experimentação, irresponsa-
bilidade, curiosidade, questionamento. O puer não aceita regras e nem compro-
missos, quer alçar voo. É ele quem aponta para o futuro. 

Por outro lado, o arquétipo do senex traz o comportamento sistemático, as 
regras e os limites, a rigidez e a frieza. Carrega a sabedoria, em virtude de seu 
conhecimento, o qual pode atrair o poder, o controle e a cristalização de verda-
des e certezas absolutas. Fica preso ao passado e é resistente a mudanças.

Puer e Senex são duas polaridades do mesmo arquétipo, e sua convivência 
harmônica, ao longo da vida, pode favorecer trocas criativas no desenvolvi-
mento da personalidade e na construção da autonomia. No entanto, Hillman 
(1998) chama a atenção para a polarização dessas duas figuras, na sociedade 
contemporânea.

Nas famílias, por exemplo, os conflitos de gerações, manifestados muitas 
vezes pelos desentendimentos e outras tantas pelo silêncio, bloqueiam a comu-
nicação entre a juventude e a velhice. “A juventude forma uma classe social, 
autocentrada, não iniciada pelos mais velhos e, portanto, amplamente sem 
comunicação para além de si mesma” (HILLMAN, 1998, p.14).

Outro exemplo é a política, na qual líderes e sistemas antigos tentam manter 
a ordem, a lei e as tradições, enquanto jovens se organizam (ou se amontoam) 
em uma tentativa de conquistar direitos e algum tipo de liberdade. Nesses casos, 
o senex pode surgir numa tentativa de preservar valores, tradições, e resgatar 
uma ética a qual precisa ser lembrada por alguém (BERNARDI, 2010), visto que 
está esquecida na sociedade hedonista contemporânea.

Segundo Bernardi (2010), o conflito entre puer e senex se instaura, caso não 
exista a disposição de um conceder ao outro o direito da fala e a si próprio a 
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capacidade de ouvir, o que ocasiona a identificação com um dos dois dinamis-
mos: o puer descarta o passado, as tradições, interpretando tudo o que vem do 
senex como controle; o senex descarta o entusiasmo, destruindo as possibilida-
des do futuro, interpretando as novidades como uma ameaça caótica à ordem. 
Senex se agarra a construções sólidas e pesadas, apega-se ao controle e ao poder 
devorador. Puer cria uma relação hedonista com a vida, sem compromissos ver-
dadeiros consigo mesmo e com a realidade que o cerca, o que constela uma “[…] 
perigosa associação para o futuro da humanidade” (p.107).

Apesar de muitas das características do puer serem observadas no momen-
to de vida em que se encontra o adulto jovem – experimentação, curiosidade, 
questionamento – a interação com o senex é necessária, ao longo de toda a vida.

Nesse sentido, para Guggenbühl-Craig (1982), os arquétipos flutuam livre-
mente, independentemente do período da vida. O puer e o senex podem ser 
vistos como arquétipos característicos de um determinado momento (adoles-
cência ou velhice). Entretanto, por se manifestar através de imagens interiores, 
o arquétipo independe da situação consciente e pode constelar-se em qualquer 
circunstância da vida, já que o desenvolvimento não pode ser visto como uma 
linha linear, mas de forma circular. Hillman (1998) acrescenta que “[…] nossas 
atitudes pueris não são exclusividade da juventude, assim como nossas qualida-
des senis não estão reservadas para a velhice” (p. 22).

A relação ideal entre essas duas polaridades arquetípicas pode contribuir 
para a aquisição da autonomia, pois a possibilidade de se abrir para o novo, 
aproveitando as vivências e experiências passadas, viabiliza a capacidade de 
fazer escolhas mais conscientes. De acordo com Werres (2010, p. 102),

[…] senex e puer em equilíbrio permitem que fatos se transformem em 
experiências e a realidade seja vivida criativamente, abrindo espaço para a 
transformação do que é velho- e se tornou senil – em novas possibilidades, 
conduzindo ao amadurecimento e à ampliação da consciência. Uma cons-
ciência ampliada é instrumento fundamental para a autonomia do homem 
uma vez que, desta maneira, ele se desvencilha da mente coletiva e, assim, 
tem condições de discriminar e de fazer escolhas mais autênticas, gerencia-
das por suas reais necessidades. 

A interação e o diálogo do adulto jovem com as polaridades desse arquétipo 
trazem em si a busca do conhecimento e a descoberta do sentido, através da 
pergunta “por quê?” e da resposta “eu sei”. A curiosidade e a sabedoria que nos 
mantêm em um diálogo conosco próprios e com o mundo, questionando, res-
pondendo, questionando a resposta e respondendo de novo, mantêm o sentido 
da nossa existência. Segundo Hillman (1998), “[…] ao continuarmos verdadeiros 
com nosso espírito puer passado, e ao conscientemente afirmá-lo, já assumimos 
a virtude senex da responsabilidade e da ordem” (p.52). Essa é uma das formas 
possíveis de manter um diálogo saudável entre puer e senex.

o PaI E a auToNoMIa 
O papel da figura paterna no desenvolvimento da personalidade tem sido 

objeto de estudo da psicanálise e da psicologia analítica. Samuels (1992) salien-
ta que há certa resistência em considerar o pai como participante ativo desse 
processo, porque ele geralmente é analisado “[…] em relação a, e como reação 
às influências maternas”. Por outro lado, o autor sugere que seja dada ênfase 
ao aspecto cultural e psicológico da relação, uma vez que “[…] a fragilidade 
biológica do relacionamento com o pai lhe confere força psicológica, já que o 
relacionamento entre pai e filho tem de ser declarado” (SAMUELS, 1992, p.96).

Como o arquétipo paterno é ativado quando o indivíduo é inserido na 



sociedade, na coletividade e no grupo, o pai parece ser uma imagem cultural de 
fundamental importância para a constituição psíquica dos adultos jovens. Tal 
arquétipo constela-se sempre que se faz necessária a delimitação entre o Eu e 
o Outro (LIMA FILHO, 2002). O Outro pode ser entendido como outro indivíduo, 
a sociedade ou o inconsciente. Ativa-se no momento em que o filho inicia sua 
relação com o mundo, pois o pai é o responsável por essa mediação. Determina 
de que modo – finalidades, métodos, abrangências, limites – as diversas relações 
do filho com o mundo e consigo mesmo vão se estabelecer, uma vez que

[…] as leis, os costumes e a moral dessa coletividade são os códigos de con-
vívio a serem aprendidos, acatados e seguidos; quando faltam, o filho fica 
incapacitado para o convívio social, ou busca estabelecer com o grande 
mundo padrões de interação mediados pela mesma moeda de troca conhe-
cida no universo matriarcal. (LIMA FILHO, 2002, p. 70).

De acordo com Lima Filho, o referencial do pai se transforma em “[…] ideia, 
espírito, identidade social, moral, costume, conduta” (2002, p. 73). O filho 
encontra o contorno e a segurança nos modelos e padrões de comportamento 
ensinados a ele. A inserção do indivíduo na sociedade ocorre ao longo de toda 
a vida. Porém, na transição para a idade adulta, nota-se a força do chamado 
para o indivíduo se afirmar perante a sociedade. Como vimos, é nesse momento 
da vida que o adulto jovem se posiciona perante a família, as relações sociais, a 
profissão, o mundo de forma geral.

Uma importante função psíquica exercida pelo pai é a de apresentar a rea-
lidade objetiva ao filho, tentando libertá-la o máximo possível de seus próprios 
juízos de valor, para que o filho possa desenvolver e discriminar valores que lhe 
convenham. A partir da possibilidade de enxergar o mundo de maneira objetiva, 
o indivíduo terá dados para realizar escolhas (ZOJA, 2005). As escolhas precisam 
do reconhecimento de dados objetivos, do reconhecimento do mundo interno, 
do reconhecimento do Outro e dos limites naturais do ser humano. 

A figura paterna, todavia, está enfraquecida. Segundo Zoja (2005), a ausên-
cia do pai simbólico não pode ser vista como a causa da instabilidade e falta 
de limites da sociedade, mas, de fato, como uma de suas manifestações. A 
cultura atual desvaloriza o arquétipo paterno, por ser uma cultura hedonista. 
Proporcionar que o filho entre em contato com a falta, conforme Lima Filho 
(2002), deveria ser uma função exercida pelo paterno, pois o filho que se sente 
repleto e satisfeito não precisa desenvolver, criativamente, recursos próprios 
para supri-la. A sociedade, no entanto, desvaloriza essa função, porque promove 
a busca de satisfação imediata. Zoja descreve a sociedade contemporânea da 
seguinte forma:

[…] uma cultura de satisfação imediata, bulímica, que prefere o apetite 
momentâneo ao planejamento que se desenvolve com constância ao longo 
do tempo. Se agora muitos estudos inspiram-se secretamente nessa noção, 
enquanto suas palavras lamentam a ausência de um pai bondoso, elas tam-
bém reproduzem com vigor uma atitude muito afastada da responsabilidade, 
da estabilidade e da sobriedade que a tradição – pouco importa quão obje-
tivamente – atribui a esse pai. (ZOJA, 2005, p. 19).

Constata-se, por conseguinte, que as funções psicológicas paternas tradicio-
nais são exercidas cada vez menos. A imagem do pai, nos dias atuais, funde-se à 
imagem da mãe. Além disso, suas funções são exercidas também por instituições, 
o que ocasiona uma dificuldade na discriminação do princípio paterno. 

Jung ([1957] (1985)) postula que as imagens do pai e da mãe são projetadas 
no mundo externo e devem ser introjetadas ao longo da vida. Todas as tenta-

tivas de manter a imagem dos pais projetadas no ambiente externo fracassam, 
pois a sociedade cobra uma transformação da atitude infantil para uma atitude 
autônoma. A projeção da imagem do pai acontece no Estado, na religião, em 
instituições.

Se os pais constituíam uma base de segurança para a sociedade no imaginá-
rio coletivo por corresponder à noção de responsabilidade, a escassez da figura 
paterna pode provocar “[…] confusão e recriminação porque a responsabilidade 
é, por definição, aquilo que não se pode escapar” (ZOJA, 2005, p.219). A recri-
minação e confusão, por sua vez, geram o afastamento do pai e a recusa em 
assumir seu papel, em um círculo vicioso. As responsabilidades que os adultos 
jovens necessitam assumir, seja por exigência própria, seja da sociedade, também 
podem ficar confusas e nebulosas, em função da fragilidade da figura paterna.

Além disso, os jovens encontram poucas figuras de homens, no seu percurso 
rumo à vida adulta. Isso se deve tanto à característica do mundo ocidental como 
à “[…] preguiça do homem adulto” (ZOJA, 2005, p.256). Uma saída para os jovens 
é a busca de referência em seus pares. Se a figura paterna não é suficientemente 
forte, como espera o filho, a tendência é que o jovem busque em seu grupo 
líderes os quais deem algum tipo de contorno e segurança para suas escolhas. 
Essa substituição do pai por pares pode trazer consequências desastrosas, como 
a delinquência, o consumo excessivo de drogas, ou participar positivamente do 
desenvolvimento do jovem, dependendo do líder escolhido. 

Como “[…] a necessidade de um pai é um dado arquetípico da psique, fun-
damental para a espécie humana” (LIMA FILHO, 2002, p. 297), para compensar 
a ausência da figura psíquica do pai surgem imagens culturais e individuais na 
tentativa de preencher essa lacuna, que são utilizadas como objetos de projeção 
da figura paterna. 

Tais imagens podem ser identificadas na procura de gurus, em seitas reli-
giosas; na busca por um professor mais experiente, padre, pastor ou rabino; no 
apelo à psicoterapia, não apenas como rito de passagem, mas pela figura do 
psicoterapeuta, o qual tenta manter um certo equilíbrio, “[…] no momento em 
que a figura do pai no mundo social e sua autoridade são postos em xeque e 
declarados absolutamente negativos” (SAMUELS, 1992, p.91).

Zoja (2205) destaca, nessa busca pela compensação da figura paterna, o 
aparecimento da figura do ditador, que sacia a necessidade de pai de forma 
polarizada e disfuncional. Muitas vezes, acontece até uma nostalgia pelo retorno 
da ditadura (ou seria pela presença do pai?). “A ditadura assumiu o aspecto do 
Pai Terrível que, nos mitos, atribui aos filhos tarefas impossíveis” (ZOJA, 2005, 
p. 184). Os filhos, porém, ficam incapazes de crescer e ter uma vida autônoma, 
pois são engolidos pelo pai.

Para que haja o encontro com o pai, nos dias atuais, será necessário buscá-
lo. Zoja entende que a figura do pai que hoje se busca não será encontrada em 
nenhuma pessoa real. A busca deve ser focada no espírito paterno, como inspi-
ração e princípio psicológico.

a INFluêNCIa Da aNIMa/aNIMuS Na CoNSTRução Da auToNoMIa
Tendo em vista que o período pelo qual o adulto jovem atravessa é carac-

terizado por uma tentativa de adaptação ao mundo externo e construção de 
novas relações, utilizaremos do conceito de anima sua característica de relação 
com o Outro.

Samuels (1992) e Young-Eisendrath (2002) pensam que separar o estudo de 
anima/animus em gêneros pode prejudicar o desenvolvimento e a renovação da 
vida psíquica, pois prender-se à anatomia e ao determinismo biológico elimina 
toda a possibilidade de elaboração da metáfora contida na descoberta do Outro 
que possui uma anatomia diferente da própria.
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Young-Eisendrath (2002) mantém a ideia de anima e animus como “imagens 
afetivamente carregadas do Outro à medida que surgem no indivíduo, na família ou 
na sociedade” (p.218). Em outras palavras, o que prevalece é a característica relacio-
nal do arquétipo, mais do que características do princípio masculino ou feminino.

Nesse sentido, Hillman (1985) admite que o Outro, com todas as nuances 
que a relação com o desconhecido traz, pode ser identificado na relação com 
um objeto externo ou na relação com o próprio inconsciente, o qual também 
pode ser chamado de Outro. Essa relação tem a anima como mediadora: entre 
o pessoal e o coletivo, a realidade objetiva e o que está para além dela, “[…] o 
horizonte consciente individual e o reino primordial do imaginário, suas ideias, 
figuras, emoções” (JACOBY, 1999, p.53).

Samuels (1989), por sua vez, compreende que animus/anima são maneiras 
de comunicar a alteridade, através do que está momentaneamente inacessível 
à consciência. Essas figuras falam do “[…] inesperado, daquilo que está fora de 
ordem, que ofende à ordem dominante” (p. 254), levando o sujeito a entrar em 
contato com o desconhecido.

Além de intermediar a relação com o desconhecido, para Hillman (2010), 
anima também é o próprio desconhecido. Equivale ao daimon pessoal, ao genius 
individual. É o sopro de vida atrás das funções conscientes. Faz a ponte entre as 
imagens psíquicas e a vida consciente, tornando a experiência pessoal.

Anima “[…] é tanto a ponte para o imaginal quanto o outro lado, personifi-
cando a imaginação da alma. Anima é a psique personificada” (HILLMAN, 2010, 
p. 116). Quando ativada, experimenta-se a realidade imaginal, e suas imagens, 
em geral, são projetadas em um objeto externo. As primeiras projeções de 
anima/animus são direcionadas aos primeiros vínculos parentais, os primeiros 
“Outros” reconhecidos pelo indivíduo. Já na idade adulta, Jung ([1928] (2012b)) 
assinala que

[…] tal influência é interrompida; consequentemente, as imagos parentais 
são cada vez mais afastadas da consciência e, devido à influência restritiva 
que continuam a exercer, adquirem em geral um aspecto negativo. Desse 
modo, as imagens parentais se tornam estranhas, transferidas para uma 
espécie de “exterior” psíquico. (para. 296).

Hillman (2010) afirma que a anima chega através do amor e insiste nele. 
O amor talvez seja o canal para se reconhecer a pessoa existente na alma. A 
intimidade e a satisfação de desejos procurada pelo jovem apresenta-se como 
uma projeção da demanda psíquica, intimidade essa buscada no desconhecido, 
no estranho, no Outro.

Young-Eisendrath (1998) acrescenta que a relação com o Outro está intima-
mente relacionada com a noção de desejo, atividade intrínseca do ser humano. 
O desejo implica o reconhecimento da falta ou da ausência, a qual geralmente 
é identificada com algo ou alguém. Esse objeto, seja ele uma pessoa, seja um 
grupo, uma opção religiosa ou uma atividade artística, teria a capacidade de 
completar ou satisfazer essa falta. Anima/animus, com sua função mediadora 
e sua caraterística imaginal, auxiliarão o ego, indicando para onde o desejo da 
psique aponta.

De acordo com Frankel (1998), além dos objetos de amor aos quais se dire-
ciona a necessidade de intimidade, outros objetos podem ser interpretados como 
uma tentativa de separação dos primeiros vínculos parentais e consequente 
projeção da anima: delinquência, promiscuidade, trabalho, amizades intensas, 
um ideal, uma causa nobre.

Byington (1988) chama a atenção para o risco desse encontro com o Outro 
desconhecido ser desviado para a imagem de si mesmo, como no mito do 
Narciso. Nesses casos, o encontro com o Outro acontece no reflexo com a pró-

pria imagem, produzindo jovens individualistas com dificuldades na adaptação 
ao mundo externo, os quais só procuram preencher as faltas através da satis-
fação do próprio desejo. “A patologia da alteridade centraliza-se na traição, na 
mentira, no desamor, na manipulação, na exploração e na desconsideração do 
Outro” (BYINGTON, 2008, p. 164).

PERSoNa E aDulTo JovEM
Dentre as várias definições que Jung oferece sobre a persona, uma delas 

chama a atenção por demonstrar a complexidade que adultos jovens enfrentam 
na construção de sua persona. 

A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual 
e a sociedade; é uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir 
um determinado efeito sobre os outros e por outro lado ocultar a verdadeira 
natureza do indivíduo. (JUNG, [1928] (2012b), para. 305).

De acordo com Stein (2006), para um desenvolvimento adequado da per-
sona, é preciso que se firme um acordo entre indivíduo e sociedade; entre a 
necessidade de separação e independência por um lado e de relacionamento e 
adaptação ao mundo por outro. Acrescenta:

O desenvolvimento da persona é tipicamente um importante problema na 
adolescência e início da idade adulta, quando há, por um lado, tanta ativida-
de no mundo interior, tantos impulsos, fantasias, sonhos, desejos, ideologias 
e idealismos, e, por outro, tanta pressão dos seus iguais no sentido da con-
formidade. (STEIN, 2006, p. 108).

Por isso mesmo, um dos grandes desafios no desenvolvimento da persona 
é encontrar o equilíbrio entre dar atenção suficiente aos objetos externos e 
encontrar a medida certa para o envolvimento com o mundo interior.

Enquanto anima/animus intermedeiam a relação do ego com o Outro inte-
rior, a persona é a responsável pela mediação do indivíduo com o mundo exter-
no. Hillman (1985) entende que, enquanto a anima governa o mundo interno 
do inconsciente coletivo, a persona dirige a adaptação à consciência coletiva. 
Hopke (1995), em outras palavras, confirma que a persona é a mediadora da 
atitude externa, enquanto a anima/animus são mediadores da atitude interna.

Este é um momento no qual se deve tomar o máximo cuidado para que não 
ocorra o que Jung ([1928] (2012b)) chamou de “[…] ausência da alma” (para. 
306). Uma vez que a construção de uma persona coletivamente adequada exige 
uma concessão ao mundo exterior, existe a possibilidade de se identificar com 
essa persona, acarretando um esquecimento das demandas internas. Isso pode-
ria levar à construção de uma falsa identidade, provocando uma estagnação 
no desenvolvimento da psique. Porém, Jung ([1928] (2012b)) alerta que “[…] a 
ausência de alma que essa mentalidade parece acarretar é só aparente, pois o 
inconsciente não tolera, de forma alguma, tal desvio do centro de gravidade” 
(para. 306), porque, quanto mais o homem se identifica com seu papel social, 
maior será a dominação interna do inconsciente.

Para Hopke (1995), a persona pode se apresentar como uma forma de exter-
nalizar a individualidade, se as escolhas para a sua construção não forem feitas 
simplesmente pelas expectativas e convenções sociais, mas respeitarem o mundo 
interior, via mediação da anima. Anima e persona, então, são complementares e 
não opostos. O indivíduo teria condições de se mostrar para a coletividade como 
ele gostaria de ser visto e não apenas como o mundo espera que ele apareça. 
É um enorme desafio manter-se entre o pessoal e o coletivo, entre o ego e o 
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inconsciente, entre a persona e a alma.
A construção da persona, a saída do indivíduo do mundo dos pais e sua 

adaptação ao mundo adulto nos remetem a outro importante arquétipo, que é 
constelado no percurso do adulto jovem: o arquétipo do herói.

A temática do herói pode ser encontrada na mitologia grega, romana, orien-
tal e em populações nativas. Os mitos exibem variações em seus detalhes mas, 
estruturalmente, assemelham-se no conteúdo. Henderson (2008) faz um resumo 
interessante de como o tema se apresenta nas mitologias em geral:

Ouvimos repetidamente a mesma história do herói de nascimento humilde 
mas milagroso, provas de sua força sobre-humana precoce, sua ascensão 
rápida ao poder e à notoriedade, sua luta triunfante contra as forças do mal, 
sua falibilidade ante a tentação do orgulho e seu declínio, por motivo de 
traição ou por um ato de sacrifício heroico, no qual sempre morre. (p.142).

Para o autor, esse esquema expõe a evolução da consciência do indivíduo. 
Associa o significado psicológico da imagem do herói de acordo com o desen-
volvimento da personalidade e faz um paralelo entre a sua jornada, com suas 
lutas e conquistas, e a trajetória do fortalecimento do ego, iniciada quando o 
indivíduo precisa abandonar o mundo da infância para entrar no mundo adulto. 
O mito do herói guerreiro seria, por conseguinte, a primeira etapa na diferencia-
ção da psique, quando o ego busca autonomia e independência para ser capaz 
de enfrentar os desafios da vida.

De acordo com Lima Filho (1997), é esperado que esse percurso heroico 
aconteça no período da adolescência, momento crucial na separação entre o 
jovem e seus pais. 

Após esse período inicial de superação e desafios, Hillman (1984) propõe que 
o modelo do herói que luta pelo seu fortalecimento egoico ceda lugar para a 
construção de um ego o qual seja descontínuo e concebido como um padrão 
circular. “Ora é uma coisa ora uma outra; guiado tanto pelo presente sincrônico 
quanto pelo passado causal, prossegue num itinerário urobórico, que é a circu-
lação de luz e de trevas” (p. 164). 

Hillman não discorda da necessidade da constelação do arquétipo do herói 
na construção e diferenciação do ego. Afirma, no entanto que o herói precisa 
dar lugar a outras imagens. Uma das imagens ressaltadas por ele é a do ego 
imaginal. O ego imaginal traz um tipo de consciência que conduz a uma atitude 
diferente do ego, em que a vontade é relegada a um segundo plano e a ima-
ginação e a fantasia são de grande importância. Não significa, entretanto, um 
ego invadido por imagens induzidas, quer por drogas, quer por conhecimentos 
intelectuais. “Significa, isto sim, comportar-se imaginativamente” (p.168). 

A noção de ego forte, para o autor (1970), é uma fantasia de herói cultural, 
uma ilusão que pode levar à inflação. Por aparecer como um ser que possui mais 
do que a natureza humana, o herói é caracterizado como um deus em potencial 
– e isso exerce grande fascínio sobre o ego. Por esse motivo, Jung ([1912] (1973)) 
entende que o eu pode ceder à tentação de se identificar com o herói, o que 
pode acarretar a inflação psíquica e suas consequências. 

A ideia de que o ego precisa ser forte para lidar com o mundo externo e não 
ser sobrepujado por imagens do inconsciente é uma construção histórica da 
psicologia. Hillman (1984) analisa que, desde o início, o pensamento psicológico 
considerou que a fantasia não merecia confiança. O ego tornou-se definido pela 
razão, entendimento, intelecto e vontade. Todos esses fatores são de fundamental 
importância. Deveriam, no entanto, ter o mesmo peso para o ego do que a fantasia

Ego forte poderia ser concebido, assim, como o ego que tem um certo nível 
de adaptação e controle da realidade, através da razão e da vontade. A adap-
tação do ego imaginal, por sua vez, significa “[…] poder imaginar a realidade” 

(p.165). O ego imaginal é impelido a ser fiel a si mesmo, pois as fantasias são 
fruto da vida psíquica inconsciente e acompanham o indivíduo em sua trajetó-
ria, circular e não linear.

A adaptação é, sem dúvida, uma exigência do mundo externo. O adulto 
jovem, por exemplo, precisa encontrar uma ocupação que o satisfaça e o sus-
tente; precisa encontrar sua forma de se relacionar socialmente e de construir 
suas relações familiares. A questão é como essa adaptação pode ser feita, sem 
uma identificação patológica com a persona, sem abandonar o mundo imaginal, 
explorando-o e desenvolvendo um ego que possa viver de forma imaginativa, 
sem se desprender da realidade objetiva (HILLMAN, 1970). 

O perigo do ego que não valoriza a vida imaginativa é o de que as fantasias 
sejam supervalorizadas após terem sido “[…] subvalorizadas desmedidamente. 
Esta subvalorização é um dos maiores obstáculos para a formulação do material 
inconsciente” (JUNG, [1916] (2000a), para. 176). Quando falta a apreciação sub-
jetiva das fantasias e há uma dificuldade do reconhecimento de seu significado 
para o sujeito, significa que as fantasias foram subvalorizadas. 

Um dos motivos que leva as fantasias a serem evitadas pelo ego é o receio de 
que ele não tenha uma estrutura suficiente para resistir aos assaltos do incons-
ciente. Isso não quer dizer necessariamente ter que desenvolver um ego forte ou 
um ego fraco. Significa saber conviver com as imagens. 

A aparição espontânea de insights é um dos meios utilizados pelas ideias 
imaginativas para vir à tona. São responsáveis por muitas escolhas e tomadas de 
decisões, ao longo da vida. Não passam pela razão e nem pela vontade. Porém, 
para serem executadas, necessitam de sua atitude. Dessa maneira, razão, vonta-
de, desejo e imaginação caminham juntos, lado a lado.

Surge, então, a possibilidade de nos depararmos com outro tipo de herói, 
diferente daquele que vence as batalhas e derrota o dragão. Segundo Hillman 
(1998), derrotar o dragão significa matar a imaginação, pois o dragão é um 
animal fictício e representa a imaginação como força animal e instintiva. Esse 
herói, que não luta com o dragão, mas se aproxima dele, se assemelharia mais 
à figura do trickster.

O trickster, de acordo com Henderson (2008), corresponde a um período 
primitivo da vida, já que é dominado por seus desejos e tem a mentalidade de 
uma criança. Todavia, Jung ([1916] (2000a)), acredita que não é possível ver na 
figura do trickster apenas o reflexo de um estágio anterior, pois ele continua 
vivo e influenciando civilizações. Suas características (tendência às travessuras, 
tanto divertidas como malignas; mutabilidade; dupla natureza animal-divina; 
vulnerabilidade, transgressão e proximidade à figura de salvador) o aproximam 
da sombra coletiva e individual, bem como do mundo das fantasias. 

Nesse sentido, o objetivo da jornada desse herói, o qual procura sua autono-
mia, não seria a luta por um tipo de ego, que põe em risco o contato com uni-
verso imaginativo. Seria a busca de uma consciência permeável, que possibilite a 
convivência do animal com o divino, da imaginação com o intelecto, da fantasia 
com a realidade. Para tanto, Guugenbühl-Craig (1980) lembra a necessidade da 
presença de Eros, que torna o trapaceiro, impostor e mentiroso em surpreenden-
te, estimulante, encantador e criativo. Não se atola em convenções e rotinas, 
mas continuamente revela novos lados dele mesmo, abrindo perspectivas ines-
peradas para si e para os que estão ao seu redor.

Se, na adolescência, o arquétipo do herói foi constelado para que o indivíduo 
pudesse iniciar seu processo de diferenciação e separação do inconsciente, o 
adulto jovem tem a tarefa de retornar ao mundo imaginal, a fim de adquirir um 
ego poroso, flexível e adaptável.
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INDIvIDuação No aDulTo JovEM
Jung ([1921] (2012) afirma que existe uma realidade universal, os arquétipos, 

que só pode se expressar através do indivíduo e sua singularidade. Acrescenta 
que a personalidade se desenvolve naquele que consegue, de maneira conscien-
te, escutar, aceitar e realizar individualmente o poder da “destinação interior” 
apresentado para todos. Quem desiste de seguir esse chamado fica “[…] entregue 
ao desenrolar cego dos acontecimentos e é aniquilado” (JUNG, [1910] (1986), 
para.308). Podemos pensar que, nos momentos de escolhas cruciais, como é o 
caso do adulto jovem, há um grande risco de perder de vista a própria realização, 
em detrimento das pressões ambientais (GIMENEZ, 2009). 

Essa destinação interior, o chamado para “tornar-se quem se é”, do ponto de 
vista de estudiosos como Samuels (1989), Guggenbühl-Craig (1991) e Hillman 
(1981), acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida. 

Dessa forma, Guggenbühl-Craig (1991) entende que processo de individua-
ção não significa buscar um desenvolvimento saudável. Assim como o percurso 
do desenvolvimento psicológico não é linear, o processo de individuação tam-
bém não é. Além disso, questiona o uso do termo maturidade, uma vez que nos 
aproximamos e nos afastamos da realização do nosso ser de forma cíclica. Não é 
“[…] algo que se pode conquistar e possuir com segurança” (2004, p. 124). 

Para Hillman (1995), a ideia de crescimento caminha junto com a ideia de 
perda. Individuar-se implica perder “[…] aquilo que se agarrava para se pre-
servar” (p.18). Contudo, existem aspectos essenciais, traços que não se podem 
consertar, esconder ou modificar, que nos forçam a diferir. É o que faz a pessoa 
ter um caminho único, como ninguém mais. “É a minha coragem, a minha dig-
nidade, a minha integridade, a minha moralidade e a minha ruína” (HILLMAN, 
2001, p.211). A individuação é, portanto, um processo que transita entre despe-
dir-se do que não nos cabe mais e nos aproximarmos da nossa singularidade. É 
o reconhecimento e a capacidade de diferenciar as várias subpersonalidades que 
nos habitam. Logo, não existe um único caminho possível para a individuação, 
todavia, diferentes caminhos, em diferentes momentos da vida (HILLMAN, 2010). 
Ao se referir a esse processo de diferenciação, Hillman escreve:

Diferenciar-se significa também ser diferente, da mesma forma que indivi-
dualidade implica em ser único, e, por conseguinte peculiar. De modo que 
o foco recai sobre aquilo que é diferente. O excêntrico, aquilo que não se 
adapta, ocorre com mais evidências nas anormalidades psicopatológicas. 
Preferimos considerá-las como sementes de individualidade em vez de pon-
tos falhos a serem excluídos. (1981, p.216). 

A juventude, como indicaram as pesquisas citadas anteriormente, traz carac-
terísticas como experimentação, exploração e novas descobertas. É dessa forma 
que o adulto jovem poderá se aproximar e adquirir intimidade com os vários 
aspectos de sua personalidade, com suas peculiaridades e excentricidades, numa 
tentativa de diferenciar-se da massa e das exigências do coletivo. Gimenez 
(2009) trata as escolhas como uma possibilidade de o jovem abandonar o mundo 
da inconsciência infantil e partir para uma diferenciação, a qual fará parte de 
seu percurso como um modo de se encontrar com sua singularidade. 

Jung ([1916] (2000)) ressalta, no entanto, que o processo de individuação 
está no realizar-se a si mesmo, englobando o mundo, uma vez que o indivíduo é 
um ser único, mas que necessita relacionar-se coletivamente para existir.

Nesse sentido, Guggenbühl-Craig (1995b) e Hillman (1985) sugerem a 
necessidade de estar atento para que a busca da individualidade aconteça 
sem se desconectar da comunidade. Para eles, individuação significa tornar-se 
uma personalidade individual conectada com as camadas mais profundas do 
inconsciente. Salientam igualmente a dificuldade de se manter na comunidade, 

relacionando-se e respeitando o diferente, sendo respeitado e reconhecido na 
própria diferença. Para Jung, apesar de a individuação ser a diferenciação do 
geral e formação do peculiar, o caminho individual não pode estar em oposição 
às normas coletivas:

Só acontece um verdadeiro conflito com a norma coletiva quando um cami-
nho individual é elevado à norma, o que é a intenção última do individu-
alismo extremo. Essa intenção é obviamente patológica e contrária à vida. 
Consequentemente, nada tem a ver com a individuação. ([1921] (2012c) 
para.856).

Em síntese, a relação do indivíduo com o Outro, quer interno, quer externo, 
é construída desde o nascimento até a morte. Assim, é esperado que os adultos 
jovens, por estarem iniciando a vida social com as responsabilidades e compro-
missos inerentes a esse período, vivenciem essa relação de forma intensa. 

A construção da persona, a relação do ego com o mundo imaginal e com a 
sociedade necessitam da mediação da anima. Ingrediente importantíssimo nessa 
mediação é a presença de Eros. Segundo Jung ([1912] (2011)), a meta de Eros 
é estabelecer, unir e conservar relações. Sua natureza é tanto espiritual quanto 
animal, por isso Eros se faz presente em todos os tipos de relacionamento. Eros 
é o deus do amor e inclui todo espectro da afeição emocional: da sexualidade e 
amizade ao envolvimento com profissão, hobbies e arte. 
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O medo é uma emoção atávica, fundamental para a autopreserva-
ção como indicadora do perigo e necessária para a sobrevivência. O 
repertório das emoções e suas variações são indicadores da comple-
xidade do sistema nervoso que varia de um animal mais limitado 
para um mais complexo. Com a evolução, as manisfestações do medo 
foram transformando-se e acompanhando o desenvolvimento dos 
seres humanos e das sociedades.
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Quando chove fico com medo, quando cai trovões fico apavorado,
dentro do meu pensamento está tudo nublado,

estou deitado no escuro sentindo um tremendo medo
e está tudo escuro no meu pensamento,

mas, quando acendo as luzes dentro da minha cabeça,
para de chover e vejo que meu pensamento cria

e surge um arco-íris que brilha

Tomás Casarin Caldeira

Na teoria junguiana, o modelo estrutural da psique considera a bagagem de 
toda a história da humanidade, as experiências de cada indivíduo e também suas 
relações sociais com a cultura, na qual um processo dinâmico de autorregulação 
psíquica unifica tais representações.

A consciência é dinâmica e está em constante interação com os processos 
biopsicossociais. As experiências são avaliadas em um fluxo constante e, assim, 
são determinados seus graus de significado.

A história da consciência tem sido um registro do surgimento gradual da 
individualidade em primatas, um fator que dependia da capacidade de cresci-
mento do córtex cerebral. 

Jung (2011b) considera a descoberta da escrita um critério para poder se falar 
de consciência. Segundo o autor, os textos de escrita cuneiformes e hieróglifos 
remontam a aproximadamente 4200-4100 a.C. “Desde aquela época então, 
mais ou menos 6000 anos atrás, podemos falar de uma consciência humana.” 
(JUNG, 2011b, p. 581). Comparado a toda história da humanidade, é um período 
relativamente pequeno. A trajetória percorrida é considerável, mas, diante da 
enorme expansão do inconsciente, percebe-se que ainda há um grande caminho 
a ser seguido. “De qualquer maneira ainda vejo possibilidades ilimitadas para a 
consciência humana.” (JUNG, 2011b, p. 581).

Haule (2011), analista junguiano, estudou como a consciência surgiu na 
humanidade. Essa análise torna-se interessante, uma vez que, considerando que 
o medo nasce com a consciência e apoiado nos estudos das eras históricas e seus 
rituais, o autor faz uma análise da história da consciência. Salienta que os rituais 
têm sido utilizados para alterar a consciência a fim de fortalecer e diferenciar 
as sociedades. O autor discrimina o surgimento de um ego funcional no ser 
humano que se desenvolve em etapas, considerando os mitos como narrativas 
coletivas e enfatizando que as pinturas encontradas nas cavernas revelam a 
importância dos símbolos nos rituais e práticas religiosas. Os mitos descreviam 
os cosmos e o que se passava na psique humana; as pessoas viam evidências dos 
mitos em toda parte. O encontro com os deuses, ou seja, com o sagrado, nos 
rituais estabelecia as conexões com o divino e permitia a participação com os 
deuses. Assim, os cultos promoviam iniciações e revelações e os seres humanos 
eram dependentes da informação transcendental. Os rituais definiam a hierar-
quia da sociedade, preparavam para as ameaças dos predadores ou de outros 
seres humanos. As experiências eram coletivas, o grupo formava uma unidade e 
seus membros sentiam-se confiantes de seu lugar social no grupo. Dessa manei-
ra, os padrões de comportamentos herdados eram ensaiados e reforçados. Esses 
padrões ritmicos foram essenciais para as estratégias de sobrevivência. Nesse 
ponto, podemos fazer um paralelo com a teoria dos arquétipos da Psicologia 
Analítica. Essas vivências por meio das experiências míticas e dos rituais com 
seus símbolos trouxeram à consciência os conteúdos arquetípicos que proporcio-
naram as transformações e permitiram a evolução da consciência. Ao longo do 
desenvolvimento da consciência, segundo Haule (2011), os seres humanos deixa-
ram de ser dependentes da informação transcendental, se afastaram do cosmos 
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e dos estados de êxtases e se ocuparam cada vez mais do mundo empírico, do 
cotidiano. O autor ressalta que o surgimento da escrita e o desenvolvimento 
progressivo do córtex frontal – favorecendo o pensamento dirigido – foram 
fatores essenciais para o desenvolvimento de um ego que mostra crescente 
consciência reflexiva e de um ser humano cada vez mais autoconsciente e capaz 
de ser introspectivo.

Essa análise apoia a teoria do inconsciente coletivo de Jung; as relações 
simbólicas com os deuses e as figuras divinas que representam as forças incons-
cientes, tanto sombrias quanto maravilhosas da psique, são figuras arquetípicas. 
Essas vivências míticas e ritualizadas mostram os seres humanos procurando 
entender e integrar os conteúdos do inconsciente e revelam um ego que busca 
o controle e um caminho para a individuação. 

Seguindo a linha histórica do estudo do medo no Ocidente, Delumeau (1978) 
nos mostra a interiorização do medo como resultado de uma construção histó-
rica, da construção psicológica do ser humano. 

Na Grécia Antiga, o medo era visto como uma punição dos deuses. Os deu-
ses Deimos (o temor), Fobos (o medo) e seus correspondentes em Roma, Pallor 
e Pavor, eram divinizados e consagrados antes das batalhas. O medo era visto 
como um poder mais forte que as pessoas, uma experiência subjetiva, algo 
exterior vindo dos deuses. Os gregos, por exemplo, acreditavam que toda pessoa 
que olhasse para uma das górgonas ficaria instantaneamente petrificada. Os 
deuses protegiam as pessoas, mas, frente aos medos, elas buscaram a criação de 
mecanismos de proteção para enfrentá-los. 

Delumeau (1978), em seus estudos, ressalta a importância do Cristianismo 
para o processo de simbolizacão das emoções, incluindo o medo. A Igreja apre-
sentou o medo do demônio, do inferno, do pecado e o medo de alguém julgar a 
si mesmo como pecador, substituindo por medos teológicos a angústia coletiva. 
Segundo o autor, o pecado, termo criado pelo Cristianismo, ressaltou o peso 
dado à culpa e ao valor do arrependimento, que levava a sociedade a refletir 
sobre a liberdade humana, sobre o fracasso e o mal.

Na Psicologia Analítica, o pecado é a sombra, os demônios e os aspectos 
sombrios, que provocam a consciência, que geram uma tensão criadora e que 
buscam um despertar e uma expansão da consciência. Por um lado, a culpabi-
lização intensa levou o cristão a se conhecer melhor, a precisar sua identidade 
e a desenvolver sua memória na prática do exame de consciência. A confissão 
nesse sentido proporcionava, desde que voluntária, os atos de compartilhar o 
sofrimento e de ser escutado, enquanto o perdão trazia o alívio da culpa.

Entretanto, Delumeau (1978) ressalta o excesso de culpa fomentado pela 
Igreja na busca dos agentes do mal, (heréticos, judeus, demônios, feiticeiras, 
entre outros). Anunciava-se o juízo final, uma ameaça global de morte e uma 
prova terrível, mas que ao mesmo tempo prometia acabar com todo o mal sobre 
a Terra. Um combate que não se mostrava fácil, mas que, com a ajuda de Deus, 
ao menos seria possível. No imaginário do Cristianismo, “[…] os lobos, o mar 
e as estrelas, as pestes, as penúrias e as guerras são menos temíveis do que o 
demônio e o pecado, e a morte do corpo menos do que a da alma.” (DELUMEAU, 
1978, p. 44).

Na Idade Média, o Tribunal do Santo Ofício, ou mais popularmente a Santa 
Inquisição, era um tribunal religioso para condenar os hereges e aqueles que 
eram contra os dogmas da Igreja Católica, sendo que a heresia significava uma 
ruptura com o poder dominante. A Igreja sustentava a imposição de uma ver-
dade absoluta, que levaria à salvação de quem a seguisse, e combatia o diabo e 
todos os agentes do mal. A inquisição tornou-se um instrumento político e uma 
forma de manter um imaginário popular, o status da Igreja e o Cristianismo. 

Nessa época, o poder da igreja estava intimamente ligado ao do Estado e 
mesmo soberanos e nobres tinham medo da atuação de satã, podendo o ser 
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humano ser apoderado pelo demônio e tornar-se seu agente. Eram escolhi-
dos pela Igreja os bodes expiatórios, que carregavam todo o mal, os medos e 
os aspectos sombrios coletivos de toda a comunidade. A partir da difusão da 
Teologia na vida cotidiana ocidental, o ser humano passou a ter medo de si 
mesmo, dos seus próprios afetos e sentimentos, e, inclusive, passou a temer a 
possibilidade dele próprio se tornar um agente do satã.

O medo não estava só nas agressões externas; o objeto de temor se encon-
trava também dentro de cada um. O medo do inferno era uma introspecção que 
passava do combate ao pecado ao enaltecimento da pureza. 

Haule (2011), ao analisar o desenvolvimento do ego nessa época, explica que 
a Igreja era tanto efetivamente o governo quanto o guardião da narrativa míti-
ca, com seus rituais e suas aplicações morais para a vida cotidiana. Ao longo do 
tempo, os simbolismos das liturgias, das orações e sacramentos penetraram no 
inconsciente de seus participantes, fazendo o mundo espiritual emocionalmente 
relevante. Eles tinham egos que lutavam contra o pecado e o sofrimento, mas 
poucos sonhavam com aventuras ou distinções pessoais. 

Na sociedade da corte, nos séculos XVII e XVIII, desenvolveu-se um movi-
mento destinado a impor padrões de conduta e controle das emoções. A vida na 
corte desenvolveu o autocontrole, no qual as observações dos comportamentos 
do próximo serviam como referências e requisitos necessários para preservarem 
a boa posição social.

Hoje as posições sociais, segundo Bauman (2008), perderam importância reli-
giosa e a natureza não revela mais o divino. O medo não tem mais relação com 
os deuses e não é explícito, mas carrega a angústia da culpa. Há descrença na lei 
e na justiça, favorecendo sentimentos de insegurança que são traduzidos como 
símbolo de morte e a necessidade de segurança como símbolo de vida. O medo 
se entrelaça em todas as áreas da vida. Na modernidade econômica, tudo parece 
ser incerto, o interesse está constantemente em jogo e o medo é contínuo. 

Baumam (2008) cunhou a expressão “medo líquido”, propondo um medo que 
se esparrama em todos os lugares, que pode fazer-se presente em qualquer canto 
ou fresta, como nas casas, nos trabalhos e nas ruas. Trata-se de um medo muitas 
vezes exacerbado, estampado no corpo em forma de pânico. O autor, analisan-
do essa emoção no século XXI, mostra o medo generalizado, não mais de uma 
natureza antropomorfizada, mas o temor das grandes catástrofes naturais, a vio-
lência da cidade, o terrorismo, o desemprego, a rejeição amorosa, entre outros. 

O entrelaçamento da Psicologia Analítica com a Neurobiologia mostra-se 
interessante nesse estudo sobre a emoção do medo, uma vez que favorece a possi-
bilidade de explicar, atualizar e ampliar a compreensão dos fenômenos psíquicos, 
proporcionando novas e diversificadas visões, considerando que a cultura passa 
por transformações. Portanto, as visões anteriores necessitam ser atualizadas. As 
recentes pesquisas sobre o funcionamento do cérebro contribuem com explica-
ções científicas para conceitos que Jung formulou, intuitiva e empiricamente, 
há muito tempo, em uma forma de repensá-los e ajustá-los ao conhecimento 
da atualidade, visando uma compreensão ampliada dos processos psíquicos. 

Damásio (2013), neurocientista que se dedica aos estudos da consciência, 
entende que ela é um processo que resulta do desenvolvimento evolutivo do 
ser humano. “Se a consciência não se desenvolvesse no decorrer da evolução e 
não se expandisse em sua versão humana, a humanidade que hoje conhecemos, 
com todas as suas fragilidades e forças, nunca teria se desenvolvido também.” 
(DAMÁSIO, 2013, p. 17).

O autor acredita que a capacidade do corpo para sentir estímulos e reagir aos 
seus próprios processos é o ponto essencial para entender o fenômeno da cons-
ciência. O corpo é a base da mente consciente. A consciência permitiu a possi-
bilidade de conectar a regulação da vida alojada no cérebro ao processamento 
das imagens, que representam os elementos e os eventos que estão dentro e 
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fora do organismo. Essa conexão possibilita o esforço para a autopreservação e 
é uma vantagem

[…] porque a sobrevivência em um meio complexo, ou seja, a gestão eficaz 
da regulagem da vida, depende de executar a ação certa, e isso, por sua vez, 
pode ser feito de maneira muito melhor se houver intencionalmente a ante-
visão e a manipulação das imagens na mente, aliadas a um planejamento 
ótimo.” (DAMÁSIO, 2011, p. 44)

Siegel (1999), em seus estudos sobre o desenvolvimento da mente e da 
natureza interpessoal das emoções, pontua que a consciência permite que se 
introduza um processo de escolha ao comportamento, para não ficar preso ao 
processo meramente reflexo. A consciência na regulação das emoções “[…] pode 
influenciar o resultado do processamento emocional.” (SIEGEL, 1999, p. 340). O 
conhecimento consciente por meio da autorreflexão, possibilita a mobilização de 
pensamentos e comportamentos que possam ser mais estratégicos, para se alcan-
çar os objetivos, favorecendo atingir novos níveis de integração. A consciência 
dos processos emocionais é de grande importância para a nossa sobrevivência 
enquanto espécie social; dessa maneira, temos a possibilidade de conhecer nos-
sas próprias mentes, assim como as dos outros e poder negociar o mundo inter-
pessoal complexo, com aptidões e eficiência para preencher nossas necessidades.

Damásio (2011) ressalta a importância de estabelecer a diferença entre cons-
ciência e mente, indicando que a consciência é um estado mental no qual existe 
o conhecimento da própria existência e do mundo ao seu redor. A consciência 
é indispensável à mente criativa, porém, não constitui toda a mente humana. A 
consciência é conhecimento e conhecimento é consciência. “O que conhecemos 
como mente, com ajuda da consciência é um fluxo contínuo de padrões mentais, e 
muitos deles se revelam logicamente inter-relacionados.” (DAMÁSIO, 2011, p. 426). 

Na Psicologia Analítica, o conhecimento é consciência. A possibilidade de 
conhecimento dos conteúdos inconscientes por parte da consciência é o pro-
posto por Jung (2012, p. 117): “[…] o conhecimento em geral é o resultado de 
uma espécie de ordem imposta às reações do sistema psíquico que fluem para 
a consciência”.

Jung (2011a) ressalta que a consciência não é a totalidade da psique, que, 
por sua vez, é, de um lado, constituída por seus conteúdos conscientes e, de 
outro, pelos inconscientes, cujos limites não são conhecidos. “A consciência está 
contida nessa totalidade, tal como um círculo menor em outro mais extenso.” 
(JUNG, 2011a, p. 75). 

Segundo Damásio (2011), a mente engloba as operações conscientes e 
inconscientes e refere-se a um processo. A criação da mente reside na capacida-
de que o cérebro tem de criar mapas neurais que vão dar origem a imagens, e é 
dessa capacidade que surgem os conteúdos principais da mente.

O termo “imagens”, utilizado por Damásio (2011), refere-se a padrões mentais, 
com uma estrutura construída com os sinais de todas modalidades sensoriais. 
Imagem não se refere apenas à imagem visual, mas inclui também a auditiva, 
olfativa, gustatória e somatossensitiva, com várias formas de percepção, como 
tato, temperatura e dor muscular, visceral e vestibular. O autor também ressalta 
que as imagens não são estáticas e que sua produção nunca para, não só quando 
estamos acordados, mas também durante boa parte do sono, quando sonhamos. 

Qualquer símbolo que você possa conceber é imagem, e pode haver pouco 
resíduo mental que não se componha de imagens. Até mesmo os sentimen-
tos, que constituem o pano de fundo de cada instante mental são imagens, 
[…] imagens somatossensitivas, ou seja, que sinalizam principalmente aspec-
tos do estado do corpo. (DAMÁSIO, 2011, p. 403)



Dessa maneira, podemos estabelecer um paralelo com Jung (2012), que tam-
bém analisa a imagem por meio dos sentidos e das percepções. 

Uma entidade psíquica só pode ser um conteúdo consciente, isto é, só pode 
ser representado quando é representável, ou seja, precisamente quando pos-
suí a qualidade de imagem. Por isto chamo de imagem a todos os conteúdos 
conscientes porque são reflexos de processos que ocorrem no cérebro. […] 
a natureza da psique […] é constituída de imagens reflexas de processos 
cerebrais simples e das reproduções destas imagens em uma sucessão quase 
infinita. Estas imagens reflexas têm um caráter de consciência. (JUNG, 2012, 
p. 277-278)

Jung (2013), ponderando sobre a consciência moderna e o medo, ressalta 
que há uma perda de consciência no mundo e atribui tal fato à perda do ins-
tinto, ligado ao desenvolvimento mental da humanidade no decorrer das eras 
passadas. O ser humano conseguiu dominar a natureza, mas esse poder e saber 
levou-o a desprezar o que é apenas natural e casual, ou seja, os dados irracionais 
dos conteúdos do inconsciente.  “O medo da psique inconsciente é o obstáculo 
mais árduo no caminho do autoconhecimento e também no entendimento e 
abrangência do conhecimento psicológico” (JUNG, 2013, p. 35). 

Os traços das experiências ancestrais estão no inconsciente, que contém um 
registro das experiências evolutivas da espécie. O medo é uma dessas experiên-
cias ancestrais.

Bauman (2008), afirma que na sociedade atual, o poder da tecnologia, a 
globalização crescente e a melhoria da qualidade do bem-estar não impedem 
que o ser humano viva em constante ansiedade. E propondo um momento em 
que os tempos são líquidos, voláteis, fluem e mudam rapidamente, considera que 
o medo “é o nome que damos à nossa incerteza; nossa ignorância da ameaça 
e do que deve ser feito, do que pode e do que não pode, para fazê-la parar ou 
enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance.” (BAUMAN, 2008, p.8).
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Com a popularização dos meios digitais, principalmente graças ao uso 
disseminado dos smartphones, cada vez mais as pessoas realizam atividades 
no ciberespaço. Os celulares se transformaram em poderosos computadores 
permanentemente conectados à Internet, por isso são tão importantes para 
seus donos, que os utilizam para uma enorme quantidade de atividades desde 
quando os acordam, pois ocuparam o espaço dos despertadores. São usados para 
o trabalho, para estudar, para pesquisar, para se relacionar com outras pessoas, 
para aproximar amigos e familiares, que podem estar até em outros países. Ou 
seja, servem tanto para o trabalho quanto para o lazer. E, por conta desse uso 
diversificado e totalmente integrado às vidas de todos, a psicologia também vem 
sofrendo mudanças, pois as pessoas começam a pedir aos psicólogos para que 
ofereçam atendimento à distância.

Os psicólogos estão reagindo a essa demanda, e de maneira cada vez mais 
ampla e rápida. Com uma simples busca no Google, encontram-se muitos pro-
fissionais oferecendo diferentes modalidades de atendimento à distância. Muitos 
deles realizam esse trabalho a partir de aprimoramentos ou pesquisas específicas 
sobre esse tema. Mas há outra situação, bem delicada, em que alguns psicólogos 
oferecem esse tipo de atendimento tentando simplesmente transpor atendimen-
tos presenciais para o formato online, o que não funciona, pelas especificidades 
desse meio.

O NPPI (Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática) da PUC de São 
Paulo, do qual faço parte desde 1999, pesquisa na prática a melhor maneira de 
realizar essa forma de atendimento há mais de 15 anos. O grupo foi fundado em 
1995, na Clínica Psicológica da PUC. A intenção inicial era apenas informatizar 
um boletim clínico, desenvolvido então pelo Professor Dr. Efraim Boccalandro. 
A partir dessa iniciativa, foi construído um projeto maior, que era a criação do 
site da clínica na Web, com a intenção de facilitar o contato entre a clínica e a 
comunidade. Quando o site foi criado e abriu-se esse canal, o contato com as 
pessoas realmente se intensificou, e isso vem crescendo desde então.

No final de 1999, o NPPI começou a oferecer um serviço de orientação via 
e-mail. Começaram então a chegar e-mails para a clínica, com pedidos de ajuda 
das pessoas para suas angústias e problemas, à espera de um conselho para o 
que viviam em suas vidas. O sucesso inicial surpreendeu a própria equipe, que 
fazia o que podia para atender a demanda, encaminhando para a própria clínica. 
Mas logo os pedidos aumentaram ainda mais e começaram a chegar mensagens 
de pessoas de outras cidades e Estados. Para esses casos, a equipe procurava 
encaminhar as pessoas para clínicas-escola ou a entidades públicas no local (ou 
próximos a) onde o remetente vivia.

Por conta desse crescimento de demanda, as pesquisas também foram 
avançando e tomando cada vez mais consistência para o que viria depois: o 
atendimento online. Seguindo essa dinâmica, foram surgindo outros serviços de 
atendimento por e-mail para a comunidade. Percebeu-se que as pessoas tinham 
achado uma nova forma de expressão para seus pedidos de ajuda para contor-
nar seus sofrimentos. Cabia a nós, psicólogos, nos relacionarmos com essa nova 
forma de expressão. Como isso seria feito? Isto foi revolucionário para aquele 
momento em que os meios digitais ocupavam, cada vez mais rapidamente, espa-
ços na vida do ser humano.

Assim, a expressão “ciberespaço como espaço psíquico” será empregada em 
referência ao novo “campo” no qual o ser humano se manifesta em variadas 
formas, expressando sua subjetividade: criando e estabelecendo novas for-
mas de interação, comunicação e relacionamento, manifestando afetividade 
e/ou expressando fantasias em formas criativas e construtivas, como ocorre 
na criação artística ou cultural; ou manifestando conflitos, por meio de 
comportamentos e/ou atitudes que sugerem a expressão de processos psico-
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lógicos de caráter mais ou menos conscientes, em forma diretas, explicitas 
ou projetivas. (FARAH, 2009, p.77)

Com o avanço desses atendimentos experimentais, o núcleo desenvolveu 
três modalidades de atendimento online, que perduram até hoje: a orientação 
pontual, a orientação estendida e uma orientação para usos patológicos, ou seja, 
para pessoas que se dizem viciadas no uso das tecnologias.

A primeira modalidade que surgiu foi a de orientação pontual, que dura 
de uma a três trocas de e-mail, no máximo. Após algum tempo trabalhando 
com esta modalidade, começaram a surgir pedidos de ajuda de pessoas que se 
diziam “viciadas em tecnologia”, referindo-se ao uso da internet, a games ou a 
celulares. Pela natureza específica das queixas, elas deram origem à modalidade 
que chamamos de “vício em tecnologia ou usos abusivos ou excêntricos” desses 
recursos, que são realizados em até seis trocas de e-mail.

Vale ressaltar que, na grande maioria desses casos, o uso abusivo –ou esse 
“vício” do qual as pessoas se queixam– nada mais é do que uma válvula de 
escape (ou tentativa de compensação) para alguma outra questão que não está 
indo muito bem na vida delas. Então, por volta da terceira ou quarta semana, o 
motivo real aparece. Dessa forma, podemos trabalhar com esses aspectos. 

Porém, o NPPI começou a receber também outro tipo de demanda: men-
sagens contendo queixas complexas demais para serem cuidadas apenas com 
uma orientação pontual. Por outro lado, envolviam assuntos que não tinham 
nenhuma relação com uso abusivo de tecnologias, portanto não poderiam se 
enquadrar na modalidade dos atendimentos do “vício”. Mas, eram pedidos que 
também demandavam um acolhimento e atenção maiores do que as três trocas 
oferecidas nas orientações pontuais.

Criou-se então a terceira modalidade: a de orientação estendida. Essa moda-
lidade evoluiu, em alguns aspectos, da orientação para vício, inclusive com a 
aceitação de um pequeno contrato entre o cliente e o NPPI, presente naquela 
modalidade.

O objetivo deste artigo é descrever justamente as características dessa 
orientação estendida à distância e relatar um caso de sucesso dessa forma de 
atendimento. 

Essa orientação acontece em até 20 trocas semanais de e-mail, e, por isso, 
dura entre 4 a 5 meses. As pessoas eleitas pela equipe para receberem este tipo 
de atendimento são principalmente pessoas que não tem acesso a atendimento 
psicológico presencial, ou que, estando no exterior, querem ser atendidos por 
profissionais do mesmo idioma natal. Observamos várias características seme-
lhantes nesses e-mails mais complexos e foram elas que nos ajudaram a criar 
alguns critérios para atender este tipo de demanda.

Por exemplo, priorizamos pessoas que, de alguma forma, se encontram 
impossibilitadas física ou emocionalmente de sair de casa para um atendimento 
(por exemplo, por terem síndrome do pânico ou estarem acamadas). Aqueles que 
residem em países estrangeiros e que, apesar de terem fluência no idioma local, 
relatam não se sentirem compreendidos culturalmente pelos profissionais locais, 
também se classificam para o atendimento. Também são atendidos aqueles que 
moram em lugares ermos ou em localidades que não têm psicólogos.

O objetivo em uma orientação estendida é também trabalhar com foco no 
problema apresentado. Esse atendimento não tem o propósito de realizar uma 
psicoterapia online, mas sim oferecer uma orientação psicológica relativamente 
breve, porém mais estendida do que a primeira modalidade realizada, que não 
poderia ultrapassar três trocas de e-mails.

Para iniciar o trabalho, propomos o contrato citado acima, explicando a 
forma de orientação, o limite de 20 trocas, sendo que elas são feitas uma vez por 
semana, e a importância do trabalho em conjunto. É importante que o cliente 
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reserve um tempo e um espaço adequado para responder aos e-mails do psicólo-
go de uma forma sincera. Também é importante que se respeite a periodicidade 
das trocas: uma vez por semana. Se o cliente aceitar os termos, damos início ao 
processo, numerando cada semana de troca de e-mail.

Uma particularidade da orientação estendida é que, ao contrário da pontual 
e das de vício, nas quais assinamos as mensagens como “equipe do NPPI”, nas 
estendidas o paciente passa a ser atendido por um dos membros do grupo, que 
assume o seu caso e assina as mensagens com o próprio nome.

Desde o início, partiu dos próprios pacientes a justa demanda de querer saber 
quem está do outro lado, às vezes até solicitando e enviando fotos. Foi assim 
que começamos a nos identificar e estabelecer um vínculo mais amplo, para 
facilitar a realização do trabalho. Pelo protocolo ele sabe do total sigilo das suas 
informações, mas também sabe que suas mensagens serão lidas pela equipe, por 
mais que ele se corresponda com um único membro do grupo.

Como essas orientações não são psicoterapias online, e sim um suporte para 
a pessoa pensar e ampliar a compreensão que ela tem a respeito de si mesma e 
do momento que está vivendo, ao final do processo com frequência a sensibili-
zamos para continuar com um tratamento presencial, se for o caso.

Jung afirmava que todo indivíduo possui uma tendência para a individuação 
ou autodesenvolvimento.

Individuação significa tornar-se um ser único, homogêneo, na medida em 
que, por “individualidade”, entendemos nossa singularidade mais íntima, 
última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso 
próprio si mesmo. Podemos, pois, traduzir “individuação” como “tornar-se si 
mesmo”. (Jung, 1982, p.49).

Evidentemente esses atendimentos, mesmo os estendidos, estão muito longe 
de propor chegar à individuação, mas tentam ajudar a pessoa a trilhar o seu 
próprio caminho.

o CaSo Da ESPaNHola
Quero aqui partilhar com vocês um trabalho muito bonito, um caso emble-

mático que começamos a atender em março de 2013 e que se encaixou em todos 
os critérios necessários para uma orientação mais estendida. Tratava-se de uma 
moça espanhola de Valencia, então com 22 anos, que chamaremos aqui de Rita 
(nome fictício).

Ela chegou até nós pela indicação de uma amiga brasileira, estudante de psi-
cologia, com quem conversava apenas online. Essa amiga estava muito preocu-
pada com Rita, pois ela era anoréxica, passava por muitos problemas e tinha até 
pensamentos suicidas. Já havia passado por psicólogos na Espanha, mas nunca 
teve um atendimento bem-sucedido.

Por isso, procurando por alternativas, a amiga chegou até o NPPI, e enviou 
um e-mail solicitando ajuda. Após acolhermos a amiga, explicamos o processo e 
a necessidade de a própria Rita nos procurar, o que acabou acontecendo alguns 
dias depois. Eu, por falar espanhol nativamente, fui selecionada para o caso.

Após iniciar o processo, Rita nos contou, já na sua primeira mensagem, que 
sofria de depressão desde os 13 anos. Aos 16, parou de estudar quando foi inter-
nada pela primeira vez. Apesar de a amiga brasileira mencionar que ela sofria 
de anorexia, nesse começo isso não apareceu. A internação acima foi causada, 
inclusive, por um desmaio decorrente da falta de alimentação. Apenas no seu 
segundo e-mail, Rita admitiu que era anoréxica.

Segundo ela, os médicos a haviam diagnosticado com anorexia nervosa e 
uma depressão severa. Ela disse que tentava ficar o máximo de dias sem comer 
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e, quando não aguentava mais, comia alface ou alguma fruta, antes que come-
çasse a comer compulsivamente.

A família de Rita passava por sérias dificuldades financeiras, o que agravava ainda 
mais o seu quadro. Em algumas ocasiões, dependiam dos vizinhos até para terem 
algo para comer, o que traria outras complicações, como veremos mais adiante.

Ao longo das trocas, novas queixas e traumas foram surgindo. Rita sofreu 
bullying na escola, o que pode estar associado ao surgimento de sua anorexia, 
pois, devido às perseguições, decidiu se concentrar nos estudos e em perder peso.

Apesar disso, suas notas não eram muito boas, o que também contribuiu 
para piorar a sua autoestima. Em determinado momento, a psicóloga da escola 
chegou a lhe dizer que, com aquelas notas, o futuro dela deveria ser o de faxi-
neira, pois “não daria para mais nada”. Rita não concordava com isso (ela se dizia 
“teimosa e persistente”), e queria estudar para se tornar enfermeira.

Rita disse que não saía muito de casa e lhe custava muito fazer até mesmo 
coisas simples do cotidiano. Dormia muito mal, recorrendo muitas vezes ao 
Diazepan para conseguir isso, chegando a tomar até três comprimidos para con-
seguir o efeito desejado. O problema é que o remédio era “receitado” e fornecido 
pela avó, com quem morava.

Dos médicos, Rita recebeu indicações para tomar antidepressivos e ansiolíti-
cos, o que fez por um tempo. Mas acabou deixando-os depois por ficar, com ela 
mesma dizia, “dopada”. Mas continuava com o Diazepan da avó, que já tomava 
havia dois anos.

aBuSo SExual E HISTóRICo FaMIlIaR
Como dito acima, a família chegava a depender da colaboração dos vizinhos 

para poder comer. Um desses vizinhos, que era um “pastor de uma igreja pen-
tecostal” (segundo suas palavras), sempre lhes levava comida. Mas Rita possuía 
uma história ruim com esse homem: ele abusou sexualmente dela em três oca-
siões, a primeira delas quando ainda tinha 13 anos de idade.

Por conta disso, toda vez que ele chegava na casa (e ele aparentemente tinha 
bastante liberdade e acesso por levar a comida), Rita começava a passar mal: tre-
mia, sentia falta de ar, seu coração disparava, sentia enjoo e angústia. Chegava 
a se trancar em seu quarto e a vomitar.

O abuso mais recente havia acontecido poucos meses antes de iniciarmos o 
atendimento. A segunda vez havia sido dois anos antes. Não o denunciava, pois 
ele a ameaçava e porque não tinha provas. Segundo Rita, a mulher do pastor 
sabia o que ele fazia. Em outra troca, Rita contou que, em determinada ocasião, 
a mulher disse, chorando, que sabia do que o marido era capaz, mas que nunca 
pensou que ele pudesse fazer aquilo com ela. 

Com tanta ansiedade, ela não costumava sair muito de casa, mas aos domin-
gos ia para a igreja.

Rita morava com a mãe, a irmã de 5 anos, os avós e um tio. A mãe era 
esquizofrênica e costumava ter surtos violentos. Não falava muito com a mãe 
e, por isso, dizia não saber muito bem o que era ter uma mãe. O avô também 
tinha esquizofrenia, e passava dias sem falar com ela. A avó, segundo Rita, 
não demonstrava interesse nela, por isso a moça não se sentia à vontade com 
ela. Para piorar, a avó a culpava por vários dos problemas da casa. Com a irmã 
pequena, compartilhava muitas coisas, mas afirmava que ela era muito mimada. 
Por fim, havia ainda o tio, viciado em drogas, o que dificultava ainda mais a 
convivência na casa.

Rita disse que possuía ainda uma meia-irmã, filha do mesmo pai, mas ela 
sumiu, pois o pai batia muito nela. A família ainda a procurava.

O pai era um cigano tradicional, que não morava com a família. Ele queria 
que seu primeiro filho fosse um homem, porém, ainda durante a gestação, foi 



identificada uma menina. Por conta disso, ele queria que a mãe de Rita abortas-
se a gestação, e chegou a agredi-la fisicamente várias vezes para isso. Em uma 
dessas ocasiões, a mãe teve uma hemorragia e foi parar no hospital, mas o feto 
estava bem, nascendo depois, com 42 semanas.

Quando voltaram para casa, as agressões continuaram, e o pai dizia que 
mataria Rita. Por conta disso, a mãe sentia tanto medo, que chegava a dormir 
com uma faca embaixo do travesseiro. Depois de dois meses, a mãe teve o 
primeiro surto psicótico. Quando Rita tinha 18 meses de idade, a mãe fugiu de 
casa com a bebê, indo morar com seus pais. Logo depois, foi diagnosticada com 
esquizofrenia paranoide.

Ou seja, a mãe defendeu a sua filha seguindo os seus instintos, mas isso pode 
ter lhe desencadeado a doença. Era por isso que a avó culpava Rita pela doença 
da mãe. O pai, por sua vez, a chamava de “erro”. A família continuamente agredia 
e insultava a jovem, dizendo que era “um problema”. Nunca viam o que ela tinha 
de bom e sempre destacavam o que ela tinha de ruim.

No começo, Rita aceitava que realmente era culpada pela doença da mãe e 
pelos problemas que toda a família passava. Ou seja, a sua maior culpa era ter 
nascido, como se ela tivesse tido alguma responsabilidade e controle sobre isso.

CoNSTRuINDo CoNFIaNça PElo SKyPE
Para Rita, a confiança nas pessoas é essencial. Por isso, suas experiências 

com médicos e psicólogos na Espanha eram tão ruins: ela os considerava sempre 
insensíveis e distantes.

Assim, as primeiras conversas da nossa orientação estendida eram um pouco 
mais restritas. Mas isso foi melhorando a cada troca. 

Mas houve um fator que foi absolutamente determinante para o sucesso desse 
caso: o atendimento por Skype, algo que o NPPI nunca havia feito, por estar fora 
da metodologia adotada, que prevê sempre atendimentos por e-mail apenas.

Desde o começo, Rita demonstrava vontade de ser atendida por Skype. Ela 
dizia que a conversa ao vivo e por vídeo lhe daria mais confiança. Diante da sua 
insistência, foi proposto inicialmente uma conversa por chat, para que ficasse 
um registro escrito da troca. Mesmo assim, ela queria que a câmera fosse ligada. 
Acabamos cedendo apenas para que nos conhecêssemos, sem que isso passasse 
a fazer parte do processo de atendimento. Para aumentar a confiança, cheguei 
a dizer a ela que poderia também fazer perguntas sobre mim ou sobre qualquer 
outro tema.

A conversa aconteceu na sala do NPPI, na Clínica da PUC-SP. Rita estava em 
sua casa, na Espanha, e se podia ouvir barulhos no local, como sua irmã choran-
do e o cachorro latindo ao fundo.

A sessão por Skype foi um misto de sentimentos. Ela parecia não estar acredi-
tando no que via. Às vezes, ficava muda. Em outro momento, soltava um sorriso. 
Em outra hora, colocava as mãos no rosto. Além dos gestos por estar vendo uma 
pessoa e não um “robô”, disse várias vezes: “agora sim... agora sim...”

Foi apenas nesse contato por vídeo que ela finalmente contou sobre o abuso 
sexual por parte do vizinho, pois ela finalmente se sentiu com confiança para 
fazer isso. Até então, a única pessoa que sabia disso era a amiga brasileira que 
havia indicado Rita ao NPPI.

Depois desse contato, ela disse: “foi muito bom ver você, agora você tem 
uma cara.”

Esta comunicação pelo Skype, mesmo que breve, foi muito válida e rica. 
Acredito que essa experiência foi uma abertura para perseguirmos e ampliarmos 
o uso de formatos como este, já que mais gente pede isso, quer ver e ser visto, 
se “presentificar”.

É curioso observar esse desejo, pois no passado (há cerca de uma década), 

50 – Hermes21 Hermes21 – 51

acontecia exatamente o contrário: as pessoas que escreviam ao NPPI procura-
vam ficar tão anônimas quanto possível, até usavam nomes fictícios.

Depois deste contato, as conversas foram evoluindo mais rapidamente. Ela 
ia percebendo que precisava aprender a lidar melhor com as coisas amargas da 
vida, embora ainda fosse difícil para ela. Falava que nada do que acontecia na 
casa dela estava sob seu controle. Contou sobre as atividades da igreja, que além 
de acontecerem aos domingos, também aconteciam nas sextas, e que ela tenta-
ria voltar a ir na sexta também, por mais que ficasse ansiosa quando saía de casa.

Rita ficou muito grata por poder me ver em vídeo e quis repetir a conversa 
por Skype. Mas isso acabou não acontecendo.

TRaBalHo DE FoRTalECIMENTo
Como é possível alguém viver em um ambiente que o tempo todo a faz se 

sentir só, triste e culpada? Essa era a realidade de Rita.
Como a culpa era peça-chave na dinâmica da família, e ela aceitava as culpas 

que lhe eram impostas pelos familiares, trabalhei para que ela não se sentisse 
responsável e culpada por aquilo. Explicava-lhe que há muitas coisas sobre as 
quais não se tem nenhum controle ou poder, inclusive o próprio nascimento.

Como ela poderia ser culpada pela doença da mãe? Disse-lhe que inclusive 
a esquizofrenia pode ter um componente hereditário, e o avô dela, pai de sua 
mãe, também era esquizofrênico. Somente quando percebemos que a culpa não 
é nossa e de que cada pessoa é diferente, podemos pensar mais em nós mesmos, 
parar e sentir que somos pessoas com sentimentos e necessidades próprias.

Como já foi dito, de início, Rita acreditava e aceitava as culpas que lhe eram 
impostas: ela seria responsável por todos os problemas da casa, inclusive a crise 
financeira e a doença da mãe. Com o passar do tempo, a cada troca, isso foi 
sendo modificado, até ela entender e aceitar que não era, afinal, culpada por 
nada daquilo.

Trabalhei no fortalecimento do seu ego, ajudando-a a perceber cada vez 
mais os seus recursos internos, exaltando suas características e habilidades, com 
foco no presente e no que poderia fazer daquele momento em diante. Procurei 
demonstrar que as pessoas que gostavam dela faziam isso pelo que ela era. 
Precisava aprender a cuidar de si mesma para depois cuidar dos outros, já que ela 
mencionava que gostava do trabalho com a crianças da igreja além da vontade 
de se tornar enfermeira um dia.

Ela demonstrava ter habilidade e gosto por cuidar de crianças: fazia isso com 
a irmã pequena, em uma ocasião tinha trabalhado como babá e sendo voluntária 
na igreja que frequentava. Afinal, aquilo poderia indicar um futuro caminho 
profissional a seguir.

Ela também precisava voltar ao médico para que ele ajustasse os seus remé-
dios e voltasse a tomá-los, deixando o Diazepan da avó de lado. No decorrer 
do processo ela ia se percebendo cada vez mais, inclusive mencionava que ela 
realmente não tinha o controle do que acontecia na casa dela e portanto, toda 
aquela culpa não lhe era devida, tirando um enorme peso das costas. Também 
deveria tratar de sair mais de casa e realizar atividades externas que lhe causas-
sem prazer, mesmo que fosse cuidar das crianças na igreja.

Com tudo isso, Rita começou a perceber que a maioria das culpas que 
arrastava vinha das constantes rejeições que a família lhe impunha. Começou 
a perceber que as tarefas externas e a fé eram importantes para recarregar as 
suas energias.

a TRaNSIção PaRa o PRESENCIal
Com a aproximação do final do processo, Rita demonstrava preocupação com 



o encerramento iminente, apesar de apresentar melhoras claras. Dizia que seria 
muito difícil deixar de falar comigo e que gostaria até mesmo manter contato 
após o encerramento do processo.

Aos poucos, ela foi sendo sensibilizada para que buscasse uma rede de apoio 
com amigos, mas também com profissionais de saúde em sua cidade. Chegou 
até mesmo a tentar marcar uma consulta com seu “médico de cabeceira” (algo 
como o médico da família), o que ela não fazia há muito tempo, mas ele estava 
de férias. Disse que preferia aguardar que ele voltasse a se consultar com outro, 
justamente pela questão da confiança.

Desde criança, Rita passava por psicólogos, mas disse que nunca teve con-
fiança em nenhum deles como a que desenvolveu comigo ao longo do processo. 
Nunca contou tanto de si mesma a nenhuma psicóloga ou amiga. Disse que 
gostava de ler e reler meus e-mails várias vezes, pois isso a ajudava a tomar deci-
sões. Segundo ela, eu teria sido, sem dúvida, “a melhor psicóloga que a atendeu”. 
Queria ter trabalho para poder pagar uma psicóloga particular “com o mesmo 
carinho e ânimo que eu lhe demonstrara”.

Rita decidiu que queria romper com a cultura machista na qual vivia. Já 
possuía três livros escritos, mas não os havia publicado por falta de dinheiro. 
Pensava em publicá-los digitalmente. 

Além disso, ao final do processo, a comunicação foi ficando mais esparsa, 
pois Rita começou a ficar ocupada e com pouco tempo para responder, pois 
agora tinha mais uma criança para cuidar, a filha do tio. Também tinha começa-
do a trabalhar em uma ONG. Neste momento, percebemos, ela e eu, juntas, que 
a vida dela ia se configurando de uma forma diferente, com mais participação e 
autonomia por parte dela. Naturalmente existia o medo do novo, que fazia com 
que ela demonstrasse o desejo de continuar conversando comigo após o final do 
processo. Mas, com tudo isso, abriu-se uma nova etapa da sua vida.

CoNCluSão
Gosto de pensar que todo processo terapêutico é um aprendizado mútuo. 

Atuamos como companheiros de viagem, pois ambos caminhamos lado a lado 
até encontrar um entendimento melhor. E é sempre uma troca, pois, assim como 
o paciente, nós, que cuidamos, carregamos a alegria e a escuridão também de 
sermos humanos. Portanto, nesse encontro de diferentes, mas, ao mesmo tempo, 
de companheiros, o mais importante é a relação humana que foi estabelecida 
entre ambas, atuando de forma natural e espontânea frente aos estímulos que 
resultaram desse encontro, para o crescimento e melhor autoconhecimento de 
Rita e consequentemente da psicoterapeuta também.

“O analista e o paciente, ambos imprevisíveis nas suas variantes individuais, 
e por tanto desconhecidos na medida em que são seres humanos únicos e 
até certo ponto incognoscíveis; assim, seu modo de agir é determinado não 
apenas por fatores conscientes, mas também por fatores inconscientes -e 
jamais seremos capazes de desnudar completamente a profundidade total do 
inconsciente. O encontro destas duas variáveis desconhecidas resulta numa 
terceira variável: o próprio processo de terapia” – (WHITMONT, 1969, p.9-10)

A psicologia passa por um interessante momento de transformação, impul-
sionada pela tecnologia. No caso analisado, o uso do Skype foi determinante 
para o seu sucesso. Os psicólogos deveriam aprender a utilizar essa ferramenta 
para fazer um uso ético e eficiente no processo terapêutico.

Sabe-se que muitos colegas fazem uso regularmente de sistemas de vídeo 
online como o Skype. E o atendimento síncrono usando recursos tecnológicos 
acontecem e não é de hoje, visto que muitos psicólogos usavam o telefone há 

bastante tempo para atender pacientes que estão viajando e necessitam de 
atendimento.

Os vídeos podem ser um importante aliado do profissional, não apenas para 
resgatar ainda que parcialmente a linguagem corporal usada pelo paciente, mas 
também para ajudar na construção do vínculo e da confiança, como ficou muito 
claro no caso estudado.

Outro ponto que vale ressaltar nesse caso de Rita é que o fato do atendimen-
to ter sido totalmente à distância pode ter sido um facilitador no estabelecimen-
to de confiança entre ela e o profissional que fosse atendê-la. Isso era algo que 
ela procurava havia muito tempo e era para ela primordial. Seria razoável supor 
que uma orientação à distância fosse mais impessoal e fria, por falta de contato 
direto. Mas o que se observou foi exatamente o contrário.

Nesse caso, criou-se uma grande empatia entre paciente e terapeuta, mesmo 
não estando face a face, graças à criatividade para a construção do vínculo, que 
foi aumentando ao longo do processo. Assim como acontece com as pessoas 
mais tímidas, a distância pode ter sido uma forma mais sutil de estabelecer esse 
encontro, em que ela pôde expressar seus conteúdos mais internos para uma 
terapeuta que, não apenas estava do outro lado do mundo, mas também “atrás” 
do computador. Se fosse um contato presencial, com a terapeuta sentada na 
sua frente, ela poderia se sentir mais intimidada ou receosa de se mostrar. Do 
jeito como aconteceu, Rita se sentiu, de certa forma, mais “protegida”. É como 
se ela entrasse num estado alterado da consciência, onde todas as suas defesas 
são rebaixadas por estar online. E isso provavelmente permitiu que ela expusesse 
todos aqueles seus conteúdos delicados, de uma maneira que nunca tinha feito 
com nenhum outro profissional, em um período de tempo relativamente curto, 
já na quinta troca (pouco mais de um mês do atendimento).

Esse caso demonstrou também como a orientação estendida, se bem aplicada 
pode trazer resultados muito expressivos e a criação de um vínculo verdadeiro, 
como quando Rita disse que nunca havia se sentido tão à vontade e confiante 
com um psicólogo, e, por isso, jamais tinha contado tanta coisa a nenhuma 
outra pessoa.

Isso nos leva a um questionamento sobre a necessidade de interromper o 
processo após um número predeterminado de trocas, como determina a resolu-
ção CFP nº 011/2012, que hoje limita a 20 trocas. Em um caso como o de Rita, a 
manutenção do processo terapêutico poderia ter levado a resultados ainda mais 
positivos para ela.

Assim, este trabalho propõe que esses temas sejam ainda mais estudados para 
fornecer subsídios para novas versões da regulamentação específica, de modo 
que a orientação estendida se aprimore ainda mais, inclusive com a adoção de 
comunicadores online e possivelmente com o fim do limite de trocas. Além disso 
os profissionais precisam se capacitar para fazer um uso adequado do que a 
tecnologia nos oferece.
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O Método Corpo Intenção (MCI) é uma ferramenta de trabalho para profis-
sionais que cuidam do outro de alguma forma: educadores, terapeutas, médicos. 
O MCI vai estimular a aprendizagem que favorece o desenvolvimento humano 
por meio do fortalecimento da capacidade própria em aprender. Para o MCI, a 
palavra aprender não está “colada” ao aprendizado formal e ao aprendizado de 
um conteúdo específico, aprender está acompanhado da capacidade que cada 
pessoa tem em se relacionar, em maior ou menor grau, com esses aprendizados. 
O MCI propõe uma aposta nos ambientes de convivência como fonte de com-
partilhamento e aprendizado, ambientes nos quais a capacidade de cada um em 
aprender é o elemento definitivo para conquistas pessoais e coletivas, o fator 
primário que encaminha ao desenvolvimento humano. Ambientes de convivên-
cia nos quais as pessoas têm a oportunidade de influenciar e serem influenciadas 
e nos quais a presença de Corpos Sensíveis garante a continuidade do envolvi-
mento com o aprendizado.

A capacidade própria em aprender é desenvolvida a partir de condições 
despertadas e operadas no Encontro; o Encontro Consigo e com o Outro. Desse 
modo, os espaços de convivência, quando são ambientes formativos, estimulam 
o desenvolvimento humano independente do conteúdo específico de informa-
ções e do volume de aprendizado direto de determinado assunto. 

Ocorre que o Encontro entre as pessoas tem sido atravessado pela ameaça da 
exclusão. A ameaça de exclusão fere a condição de existir promovendo corpos 
insensíveis a si mesmos e aos Outros. Há tempos, o processo de civilização do 
humano vem se sobrepondo ao fortalecimento das bases do humano. É chegada 
a hora de fortalecer características vitais do ser humano, que servirão como base 
de sustentação dos aparelhos do pensamento e da ação. Será necessário, entre-
tanto, fortalecer as bases vivas do humano antes de civilizar esse humano em 
cada pessoa. Por bases vivas, identificamos o corpo humano, suas funções bási-
cas e complexas: desejo e necessidade, pulso e motilidade; excitação e sistemas 
de funcionamento corporal; presença, conflito inerente, herança e conquista. O 
processo civilizatório não tem sido suficiente para dar conta de instalar espa-
ços de convivência como fonte de participação e aprendizados. A polarização 
da existência entre o melhor ou o pior, o bonito ou o feio, o certo ou o errado 
tem afastado as pessoas de si mesmas com risco de se sentirem impróprias, 
inadequadas. Em consequência, existe uma abstenção da participação ou uma 
imposição de ideias que transformam um possível ambiente de aprendizados em 
um ambiente hostil. Denise de Castro, autora do MCI, problematiza a dificuldade 
que cada pessoa pode enfrentar ao assumir diferenças em seu modo de viver:

Assumir e integrar as diferenças demanda conhecimento da própria singu-
laridade reconhecida e experimentada no corpo. É, sem dúvida, uma tarefa 
difícil quando tudo ao redor nos empurra para uma sociedade massificada 
que, aparentemente, deseja as mesmas coisas e precisa do idêntico para se 
reconhecer. As normas, os padrões estéticos, a saúde ou a doença tornaram-
se uma forma de regulação social e punem aqueles que não estão ajustados 
a eles. Trata-se de uma sociedade de massas que, diante do diferente, incita 
a exclusão, o temido predador social presente na família, na escola e na rua. 
(CASTRO, 2016, p. 11)

A presença ameaçadora da exclusão, frente às diferenças entre os sujeitos 
singulares e os jogos de poder, assusta e retira os Corpos Sensíveis dos ambien-
tes hostis, impedindo que cada um possa influenciar e ser influenciado, e, desse 
modo, despotencializa a capacidade própria em aprender, função vital para os 
processos de desenvolvimento. Assim, diante da presença constante da exclu-
são, os ambientes de convivência podem permanecer como fonte de consumo 
desconectado das necessidades próprias e campo de repetição das ações desco-
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nectadas daquilo que move internamente cada pessoa. Consumo e ações, des-
conectados de si mesmo, podem desvitalizar as pessoas em cena, encaminhando 
essas pessoas para mais consumo e mais ações desconectadas que a distanciam, 
ainda mais, de si mesmas.

Newton Bignotto, filósofo, refletindo sobre a condição humana, escreve: 

(...) o traço mais terrível de nosso tempo talvez seja o surgimento das socieda-
des de massa e da solidão que as define. Para agir, é preciso estar no mundo 
junto com outros homens, partilhar espaço e dúvidas e aceitar as diferenças. 
Se perdermos a capacidade de agir levando em consideração os outros, nos 
tornaremos a presa fácil de processos de repetição que se esgotam em si 
mesmos e de fato impedem o surgimento do novo.” (BIGNOTTO, 2008, p. 237)

Para o MCI, a capacidade de cada um para aprender depende do desenvolvi-
mento de determinadas condições acompanhadas dos seus ambientes formati-
vos. O sentido da palavra formativo é influência do Método Somático-Emocional 
de Stanley Keleman (1992) e das experiências no laboratório formativo de 
Regina Favre (2012), ambos, psicoterapeutas formativos. A respeito da formação 
contínua do que está vivo, Keleman afirma: 

A vida produz formas. Essas formas são parte de um processo de organização 
que dá corpo às emoções, pensamentos e experiências, fornecendo-lhes uma 
estrutura. Essa estrutura, por sua vez, ordena os eventos da existência. As 
formas evidenciam o processo de uma história protoplasmática que caminha 
para uma forma pessoal humana – concepção, desenvolvimento embriológico 
e estruturas de infância, adolescência e vida adulta.” (KELEMAN, 1992, p. 11)

O MCI, por meio da Técnica de Alfabetização Corporal (TAC), propõe determi-
nadas provocações nos ambientes e o acompanhamento das respostas das pes-
soas presentes em seus ambientes próprios e coletivos. Cada fase – Reconhecer, 
Problematizar, Operar a Forma e Simultaneidade - será provocada por meio de 
um procedimento direto que pode des-construir os corpos e, simultaneamente, 
atualizar esses mesmos corpos, formar novos corpos.

A Terapia Alfacorporal é o espaço e o tempo no qual o Encontro entre as 
pessoas pode, ou não, acontecer. Para favorecer esse Encontro, método e técnica 
tentam acompanhar e acomodar os acontecimentos no ambiente, atualizando 
os corpos presentes. 

A Terapia Alfacorporal procura encaminhar a pessoa, em atendimento, para 
o reconhecimento das próprias formas, para a aproximação dos corpos próprios, 
para a dinâmica do que está corrente/interrompido em cada um. Ações que 
podem estimular a capacidade de cada um em aprender.

Para favorecer essa condição de cada um para aprender, a Terapia Alfacorporal 
segue sensibilizando os corpos próprios e segue acompanhando os processos ati-
vados nesses corpos por meio de etapas sistematizadas no MCI formando um 
determinado ambiente e seu campo fecundo de aprendizados. 

Para a eficiência do método em sua compreensão linear e distante dos 
acontecimentos reais, o MCI é acompanhado e acompanha a TAC, que oferece 
a prática em suas experimentações complexas e os acontecimentos vivos que se 
seguem. A TAC acomoda diversas práticas corporais aplicadas a partir dos con-
ceitos sistematizados na técnica: Movimento Tátil, Sequência Intencional, Espera 
Ativa e Deslocamentos. Os conceitos sistematizados na TAC servem de alicerce 
no qual as práticas diversas vão se apoiar, e, desse modo, podem favorecer a 
conquista de Corpos Sensíveis, qualidade necessária para a presença de cada um 
em cena. Os conceitos sistematizados no MCI servem para acomodar as fases de 
desenvolvimento pelas quais o sujeito em cena segue vivendo/interrompendo e, 
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desse modo, eles podem favorecer o acompanhamento do processo da pessoa 
em atendimento.

A Terapia Alfacorporal, a partir do método e da técnica, vai lidar com dois 
ambientes diretamente, os ambientes interno e externo a si mesmo. De modo 
simples, vamos entender como sendo o ambiente interno aquele que é formado 
pelo próprio organismo e suas atividades, pela memória/forma histórica e pelas 
necessidades, desejos ou motivações atuais; e como sendo ambiente externo 
aquele que é formado pelas pressões da ação da gravidade e atmosférica, pela 
presença e ações das outras pessoas, pelas atividades e encontros atuais.

Para que esses ambientes sejam reconhecidos e definidos, será necessária a 
presença de Corpos Sensíveis, a partir dos quais encontramos a possibilidade de 
formar um campo em si e entre esses corpos. Esses campos/ambientes trans-
mitem forças que são captadas e transformadas em mais força, gerando vida, 
formando mais corpo. 

A transmissão de forças acontece entre as partes do corpo próprio e entre 
as partes que compõem o ambiente externo. A experiência, quando é percebida 
pela presença, de fato, dos corpos, será reconhecida no aumento dos pulsos 
internos, na presença de mais vida do próprio corpo, e, nesse momento, pode 
gerar estranhamento, pode gerar o medo da exclusão diante do novo, frente ao 
diferente em si, antes mesmo da presença do diferente no Outro. Desse modo, 
diante de corpos vivos, não escapamos dos conflitos, que são vividos a partir 
dos jogos de forças disparados na presença das ações, próprias e dos outros, de 
pessoas singulares. 

Esses conflitos podem ser constituintes saudáveis do campo; entretanto, 
quando os lugares/ambientes são determinados e definitivos, seguem excluindo a 
realidade impermanente das ações humanas. Em ambientes “prontos”, a ameaça 
da exclusão exige que os corpos se “calem”, gerando cisões em si e no ambiente 
de convivência; gerando corpos insensíveis a si mesmo e ao Outro. Os corpos pre-
cisam se “calar” para afastar o diálogo em si, evitando a presença que pode gerar 
a exclusão. Essa presença é também fator decisivo para influenciar e ser influen-
ciado nos ambientes de convivência favorecendo o aprendizado constante. 

Nesses ambientes preestabelecidos, ambientes fixos nos quais ficam firmados 
os jogos de poder e o risco da exclusão, são desativadas as transmissões de forças 
empobrecendo a vida no grupo e em si mesmo. Para o desenvolvimento humano 
é vital o aprendizado constante.

oS QuaTRoS CoRPoS EM uM
O MCI e a TAC propõem ativar o desenvolvimento humano acessando os 

corpos das pessoas e interferindo sobre eles. O MCI diferencia e classifica um 
sistema de quatro corpos, em constante interação, presentes em cada corpo 
próprio; os corpos físico, comportamental, emocional e cognitivo. 

Para entender e acompanhar os processos disparados a partir das interferên-
cias mencionadas acima, é preciso compreender, antes, a definição dos quatro 
corpos em um, que é proposta do MCI. A Terapia Alfacorporal vai provocar e 
acompanhar, por meio do método e da técnica, os processos em andamento/
interrompidos da pessoa em terapia, tendo o corpo como protagonista e porta 
de entrada para as intervenções que pretendem sensibilizar este corpo. É, entre-
tanto, necessário entender que a Terapia Alfacorporal pretende atender deter-
minado corpo e interferir sobre ele, quatro corpos em um. 

O terapeuta Alfacorporal interage com o paciente todo o tempo; toca o 
corpo físico, escuta o corpo cognitivo, enxerga o corpo comportamental e é 
tocado pelo corpo emocional. Essas ações vão sendo exercidas, de modo mais 
e menos consciente, pelo paciente também. O terapeuta Alfacorporal deve ser 
capaz de “conversar”, de modo mais ativo e consciente possível, com os quatro 
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corpos em um próprio e os quatro corpos em um do paciente em atendimento.
Apresentamos a seguir a definição dos quatro corpos presentes em cada 

corpo, em constante interação: o Corpo Físico, o Corpo Comportamental, o 
Corpo Emocional e o Corpo Cognitivo. 

O Corpo Físico é o organismo vivo que se autorregula gerindo a vida básica, 
a homeostase, o equilíbrio/desequilíbrio, determinando a vitalidade e a desvitali-
dade. O corpo físico segue acompanhado de suas ações próprias que independem 
do conhecimento cognitivo das necessidades que cercam esse corpo, ou seja, o 
coração bate mais lento ou mais rápido, a transpiração aumenta ou diminui, 
e, essas são ações que ocorrem sem a autorização/desautorização do pensador 
em si. O corpo físico é constituído por células, tecidos, órgãos e sistemas com-
prometidos com as ações que garantem a existência objetiva; essas ações são 
orientadas, mesmo que desconhecidas pelo sujeito cognoscente, para a própria 
vida em si. Como exemplo, temos a atividade respiratória, que acontece a partir 
das condições favoráveis dos órgãos da respiração e da biomecânica acompa-
nhada dos músculos e ossos em ação, independentemente do conhecimento do 
sujeito da ação. Caso o ambiente externo seja desfavorável ao processamento 
de oxigênio, como nas regiões de altas altitudes acompanhadas da rarefação de 
oxigênio no ar atmosférico, ocorre uma adaptação possível, até certo ponto, do 
sistema e da biomecânica que acompanham a respiração, orientada para resolver 
o problema, isto é, o corpo tem que respirar e, nesse caso, tem que se adaptar 
ou interromper as ações nesse ambiente.

O Corpo Comportamental se define por ser um sistema de gestos, ações, 
palavras e modos dos quais uma pessoa se utiliza para gerir de modo econômico 
e eficiente a vida na relação entre o meio interno e externo a si mesma. São 
os modos de andar, falar, comer, uma infinidade de pequenas ações e desloca-
mentos que, frente à repetição, vão definindo uma identidade física, compor-
tamental e relacional, identificando a pessoa como calma, brava, gente boa, 
desconfiada, comprometida. São modos padronizados, portanto mais fixos, que 
só podem sofrer alterações se houver a percepção da pessoa a respeito deles. São 
padrões sistematizados em expressões, gestos, ações, palavras e pensamentos 
que buscam eficiência para a condução própria dentro dos ambientes internos 
e externos ao sujeito do acontecimento. 

Como exemplo do Corpo Comportamental, podemos citar uma pessoa e seu 
jeito de falar: sempre depressa e alto ou sempre baixo e lento. Quando o jeito 
de falar é pessoalizado como modo fixo de manifestação no mundo externo essa 
constância vai gerar uma identidade. Essa ação de falar de um determinado modo 
e a identidade que acompanha a ação repetitiva, por sua vez, consciente ou não, 
tem uma intenção. Quando a intenção é acompanhada, com frequência, de um 
resultado eficiente que é percebido pelo sujeito da ação, esse comportamento, 
mesmo que desatualizado, impulsiona a repetição da ação praticada pela pessoa. 
Nesse sentido, de uma intenção que é acompanhada de um resultado eficiente, a 
repetição de um determinado uso de si, como falar alto por exemplo, é de difícil 
mudança, mesmo quando gera ambientes desfavoráveis para si e para o entorno. 

A identificação dos ambientes desfavoráveis exige que o sujeito da ação 
contenha uma parte em si que possibilite a conexão entre outras partes também 
em si. Conter uma parte em si implica promover a desconexão de determina-
das partes conhecidas, e, essa ação de desconectar partes conhecidas pode dar 
lugar para uma nova conexão. Godelieve, fisioterapeuta, em seu estudo sobre as 
cadeias musculares e articulares, reflete acerca dos comportamentos que fixam 
as formas corporais: 

Desde o início uma reflexão subjaz ao nosso percurso. Vimos como nossas 
escolhas, nossos processos de defesa, nossas reatividades a partir de uma 
carência ou de um excesso podem modelar as formas do corpo. Sabemos 



que essas formas nos “encadeiam” e poderiam alienar uma parte de nossa 
liberdade. Entretanto, se for conscientizado, gerido, o aprisionamento pode 
abrir para mais maturidade, gerar mais autonomia e liberdade (GODELIEVE, 
1995, p. 60). 

O Corpo Emocional constitui o sistema de ações e reações, tanto físicas 
como mentais, disparadas por acontecimentos, internos e externos, interferindo 
nos corpos físico, comportamental e cognitivo. As emoções como nojo, raiva, 
tristeza, medo e alegria são emoções herdadas pelos mamíferos para garantir a 
vida em si, e esse tema é bastante estudado pela neurociência e neurobiologia 
atualmente. Dessa perspectiva, precisamos diferenciar emoções de sentimentos. 
Emoções são estados complexos de ações e reações acompanhados de progra-
mas involuntários. Sentimentos constituem o processamento desses estados 
complexos, são o acompanhamento das percepções do que ocorre entre o corpo 
e a mente durante a ativação das emoções. Com respeito às diferenças entre 
emoções e sentimentos, o neurocientista Damásio escreve que: 

As emoções são as obedientes executoras e servidoras do princípio do valor, a 
mais inteligente cria do valor biológico até agora. Por outro lado, a cria das 
próprias emoções, os sentimentos emocionais que colorem nossa vida inteira 
do berço ao túmulo, paira soberana sobre a humanidade, assegurando que as 
emoções não sejam negligenciadas. (DAMÁSIO, 2011, p.140)

O surgimento das emoções antecede o dos sentimentos. Sentimentos e 
emoções são processos distintos e coesos. Por meio das emoções e da percepção 
delas, a definição dos sentimentos pode ser ativada, e, desse modo, pode ser 
atualizado o gerenciamento da vida em si e no ambiente externo. 

Emoções são estados corporais e mentais que, quando percebidos, podem ser 
reconhecidos, problematizados e operados, fases sistematizadas no MCI, possi-
bilitando novas compreensões e novas conexões com os ambientes dos aconte-
cimentos. Emoções são estados impermanentes que acompanham os aconteci-
mentos, também, impermanentes. Esses estados, que aparecem e desaparecem, 
orientam os corpos, de modo automático, para determinadas ações e reações. A 
percepção das emoções favorece o processamento que pode gerar diferenciações 
as quais podem definir variações de sentimentos; a partir dos vários sentimentos 
distintos, é possível surgir mais potência de gerenciamento da própria vida. 

Podemos acompanhar, para exemplificar, as ações e reações, físicas e men-
tais, que podem se desencadear durante um assalto que é um acontecimento 
externo assustador. O assalto pode disparar a emoção chamada de medo, e o 
medo tem seu caminho na busca da sobrevivência. A partir da presença do 
medo, são disparadas ações, simultaneamente, tanto no cérebro como no corpo 
propriamente dito. O organismo vai viver alterações no seu estado. O ritmo 
dos batimentos cardíacos é alterado e arrasta consigo mudanças na pressão 
sanguínea, no padrão respiratório, na contração do intestino. Essas alterações 
acontecem a partir dos comandos ativados no tronco cerebral. O organismo 
é preparado para um aumento no consumo de energia a partir de substâncias 
secretadas no sangue, como o cortisol. A pessoa pode organizar uma resposta 
baseada em fuga ou paralisia. Cada uma dessas reações é acompanhada de ações 
motoras e fisiológicas específicas. Se a resposta for a paralisia, a respiração per-
manece superficial e os batimentos cardíacos lentificam; caso a pessoa tenha 
a chance de fuga, rapidamente os batimentos cardíacos aceleram bombeando 
mais sangue para o membros inferiores favorecendo a fuga pela corrida. Além 
disso, os trajetos de processamento da dor são interrompidos impedindo que a 
vítima enfraqueça a chance da própria fuga diante da dor de uma lesão. A cog-
nição fica alterada e atenção e memória são ajustadas ao acontecimento. Fome 
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e sexo são temas improváveis frente ao medo. Diante desse quadro, se o medo é 
baseado em um acontecimento real de perigo de vida, toda a perturbação tem 
função e destino. Entretanto, quando o quadro exemplificado é disparado com 
frequência baseado em perigos subjetivos pode perturbar, de modo nocivo, a 
qualidade de vida da pessoa.

O Corpo Cognitivo constitui o sistema de interações que, auxiliado pela 
ativação e percepção dos outros corpos, comunica as partes em si de modo 
consciente. A palavra consciente é usada para apontar uma apropriação, pela 
pessoa, dos estados de si durante uma experiência. Estados de si, por vezes, ainda 
inominados, mas conscientes pelo sujeito da experiência. Consciente está toma-
do no sentido de reconhecer que, durante uma experiência nova, objetivamente 
perigosa ou não, podem emergir estados de regulação homeostática, tanto 
físicos como emocionais, que despertam o sujeito e o agente em si, disparando 
urgências frente ao desconhecido. Consciente quer dizer que pode reconhecer 
que a urgência tem um corpo de susto que aciona comportamentos mais antigos 
e conhecidos da pessoa em cena. Desativar a urgência de respostas pode abrir 
espaço para novos sentimentos, ações e palavras. Diante de uma nova consci-
ência das partes em si, a pessoa pode recriar os modos, pode redefinir o sentido 
das palavras, pode organizar e restabelecer a espera, desativando a urgência e 
buscando referências que garantem um aprendizado constante. Esse é o corpo 
em si que escolhe, até certo ponto, compor com deslocamentos, em si e nos 
ambientes, que podem atualizar os quatro corpos em um diante dos aconte-
cimentos atuais. É o corpo que pode estabelecer determinado diálogo entre os 
corpos físico, comportamental e emocional, conquistando novas ferramentas e 
reinventando os caminhos.

Podemos dizer que, ao apresentar os quatro corpos em um, estamos falando 
de um macrossistema quando comparado aos outros sistemas de um corpo, 
como os sistemas digestivo e respiratório, responsáveis pela regência da vida no 
ambiente interno de um corpo vivo. 

Podemos dizer, também, que estamos apresentando um microssistema, quan-
do comparamos com os sistemas sociais, políticos, dos quais os corpos vivos 
fazem parte. De modo objetivo, estamos apontando a inter-relação e a interde-
pendência constantes que acompanham a vida única e coletiva. Em ambientes 
de convivência e entre as partes de um mesmo corpo, a força da diferenciação é 
acompanhada de determinada separação das partes em si e dos corpos entre si 
e, simultaneamente, essa mesma separação pode favorecer a aproximação entre 
as partes de um todo por meio de novas conexões e da transmissão de novas 
forças. A diferenciação é ingrediente constante do desenvolvimento humano. 
A indiferenciação está relacionada com o início, com a intensa produção e 
coesão necessárias para iniciar uma vida, a indiferenciação é fonte de vida, é a 
formação do novo que acontece na aproximação das partes em si e dos corpos 
entre si. Diferenciação e indiferenciação seguem, na alternância, gerando vida e 
desenvolvimento da vida, aproximação e separação, aceleração e desaceleração. 

Diante desse conhecimento, como prosseguir com o aprendizado constante, 
fonte para o desenvolvimento humano, insistindo em separar totalmente uma 
camada da outra ou colando uma camada a outra, também comprometida com a 
mesma existência? Como prosseguir aprendendo desconsiderando a inter-relação 
e a interdependência do que está vivo em um mesmo ambiente de convivência?

O MCI e a TAC propõem o reconhecimento, de fato, da complexidade de um 
corpo em camadas, no qual a presença de “quatro corpos” vivendo no mesmo 
ambiente, o corpo próprio, pode parecer confuso e de difícil apreensão, embora 
a complexidade, quando percebida, possa gerar mais simplicidade na interação 
em si e entre as pessoas. A possibilidade em reconhecer e problematizar a com-
plexidade de um corpo em camadas pode favorecer a conquista da agilidade 
desses mesmos corpos em atualizar-se no ambiente dos acontecimentos, pode 



promover as ações contemporâneas aos acontecimentos do momento, gerando 
mais vida para si e para o grupo do qual fazemos parte.

A Terapia Alfacorporal pretende atender os “quatro corpos em um” desta-
cando e acompanhando pessoas em sua complexidade. Pessoas que estão em 
busca de um desenvolvimento constante ou que estão impedidas de prosseguir 
se desenvolvendo diante de dores que não podem processar sozinhas. 

A Terapia Alfacorporal pertence ao novo saber que emerge em um tempo 
no qual o mundo interno está empobrecendo diante das forças de uma lógica 
da eficiência que parte, permanentemente, de uma referência externa, descon-
siderando os jogos de forças de cada corpo vivo em suas ações impermanentes. 
Diante deste mundo, da “lógica da eficácia pela eficácia”, Nicolescu afirma que:

A natureza transdisciplinar tem uma estrutura ternária (Natureza objeti-
va, Natureza subjetiva, trans-Natureza), que define a Natureza viva. Esta 
Natureza é viva pois nela a vida está presente em todos seus graus e seu 
estudo exige a integração de uma experiência vivida. Os três aspectos da 
Natureza devem ser considerados simultaneamente, em sua inter-relação e 
sua conjunção em todo fenômeno da Natureza viva. O estudo da natureza 
viva pede uma nova metodologia – a metodologia transdisciplinar -, que é 
diferente tanto da metodologia da ciência moderna como da metodologia 
da ciência antiga do ser. É a co-evolução do ser humano e do universo que 
pede uma nova metodologia. (NICOLESCU, 1999, p. 72)

O terapeuta Alfacorporal é acompanhado da sistematização de um método 
e de uma técnica que permite e favorece o diálogo e a interação constantes. O 
terapeuta, com suas ferramentas, antigas e novas, pode favorecer a transmissão 
de forças em vários formatos e em vários ambientes. Desse modo, o terapeuta 
Alfacorporal pode criar, acomodar e gerar ambientes nos quais as forças são 
transmitidas formando pessoas comprometidas, de fato, com o ambiente corpo-
ral próprio e os ambientes externos dos quais fazem parte.
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TIPoloGIa: RóTuloS, ESTEREóTIPoS E a CIêNCIa
Conhecer uma pessoa significa adquirir informações básicas, inicialmente 

simples, mas que possuem grande influência na imagem a ser formada sobre o 
indivíduo: nome, idade, no que estuda, onde mora, signo, religião, banda favori-
ta. Dependendo de cada resposta, há uma pré-disposição em avaliar essa pessoa 
em determinados padrões sociais. Com base no senso comum, por exemplo, 
associa-se que todo engenheiro é alguém com pensamento mais prático; que 
se alguém é de Peixes, com certeza é uma pessoa "avoada"; e se um sujeito tem 
gosto por música erudita, é melhor pensar duas vezes antes de convidá-lo para 
um evento onde se toca samba, já antecipando que um tipo de gosto anula 
o outro. O senso comum dita o comportamento mais “comum” de quem tem 
essas ou aquelas características. E assim, cada grupo social risca linhas grossas 
e bastante definidas que unem um determinado perfil humano a uma única e 
bastante simplória forma de se comportar. Em outras palavras, esse consenso 
social minimiza o que deve e merece ser complexo: o comportamento humano.

E por que isso acontece, afinal? Segundo Zacharias (2006, p. 25-34) "criar 
categorias para lidar com eventos é um aspecto fundamental da construção da 
consciência" e existe desde tempos remotos. Para o autor essa categorização que 
se iniciou no reconhecimento dos elementos e eventos da natureza, derivou-se 
na necessidade do homem primitivo em reconhecer plantas e animais através 
da descrição geral de suas características. Assim qualquer indivíduo previamente 
instruído, ao ver um animal de quatro patas, pelugem amarela e grande juba, 
saberia se tratar de um leão, um animal selvagem e de grande força física. Não 
teria esse indivíduo que passar por uma experiência de alto risco com o animal 
para saber de sua ferocidade; ele já saberia antes que é perigoso entrar em 
contato direto com um leão. Isso se trata de preservação da vida, da espécie. 

Mas com o tempo, a humanidade passou a fazer classificações de si mesma, 
também em busca da autopreservação. Primeiro de forma coletiva, entre grupos: 
raça, localidade, religião ou grupo social. Mais tarde, naturalmente foi a vez de clas-
sificar os indivíduos. Enquanto alguns usavam classificações baseadas na astro-
logia ou data de nascimento (como o horóscopo caldeu, que trouxe os 12 signos 
do zodíaco), outros filósofos, médicos e cientistas buscavam classificações com 
bases fisiológicas, como Galeno, La Bruyère e Kretschmer, entre outros. De fato, 
muitas dessas classificações nos influenciam até hoje, direta ou indiretamente.

Da mesma forma que é necessário reconhecer a diferença entre um leão 
selvagem e um gato doméstico, o ser humano estabelece, nas relações sociais, 
a necessidade de compreender quem é um risco à sua própria saúde psíquica e 
emocional. Afinal, o outro em si é um evento desconhecido, que pode ser tanto 
agradável quanto extremamente perigoso. Por isso, ainda se repete a velha 
receita que busca as respostas no senso comum, usamos as experiências que nos 
antecedem como guia de como lidar com o outro. Mas, quando é que cruzamos 
a linha da validação do bom senso para a típica mania de rotular sem conhecer, 
de estabelecer pré-conceitos? Autores como Jung, Zacharias e Stein concordam 
que, embora a ciência tipológica aborde um padrão de comportamento, deve-
mos enxergá-lo como um molde de possibilidades. Essa moldura, no entanto, 
será preenchida com a personalidade, a história de vida e todos os demais 
aspectos subjetivos do indivíduo. Por isso, a tipologia é apenas um caminho para 
compreensão, mas não o quadro completo.

Parece difícil desapegar-se dos conceitos gerais, de tudo que é ensinado 
pelo apelo coletivo. Jung (2013, p. 9) afirma que "quanto mais retrocedemos 
na história, tanto mais veremos a personalidade desaparecendo sob o manto 
da coletividade". O que antes era senso comum, hoje pode ser observado como 
rótulos que desqualificam e objetam o indivíduo, em seu papel singular de si 
mesmo. Cabe-nos refletir que o grande movimento da nossa geração talvez seja 
exatamente o desvencilhar desses velhos padrões, não apenas de comportamen-
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to, mas da forma como pensamos sobre comportamentos.

o TaRô, a PERSoNa E a SINCRoNICIDaDE
Segundo Zacharias (2006, p. 157) "a psique é dinâmica e o resultado de 

qualquer indicador de tipos deve ser compreendido como um indicador que 
facilite a compreensão do fenômeno humano do ponto de vista geral". Toda 
e qualquer tipologia serve como um mapa para compreender determinadas 
ações diante de outros conjuntos comportamentais e de personalidade, mas não 
limitando a pessoa em um rótulo pré-concebido. Por exemplo, mesmo que um 
indivíduo possua a tendência ao pensamento mais racional e lógico, seria uma 
enorme ignorância supor que lhe falte total empatia ou sentimentos; uma coisa 
não exclui a outra. Sua tipologia sugere um caráter predominante de compor-
tamento, porém jamais exclusivo dentro da psique. Nós temos todas as funções 
comportamentais dentro de nós, e no decorrer da vida nosso ego vai escolhendo 
as ferramentas que lhe são mais adequadas para se adaptar às exigências do 
mundo e de si mesmo.

Quando se trata de adaptação no meio social, é imprescindível que seja abor-
dado outro aspecto do comportamento, aquilo que Jung chamou de persona. 
São representações dos diversos papéis que desempenhamos em nossas relações 
com o mundo externo e a sociedade. Von Franz (1985, p. 30) aponta que nos 
sonhos e nos contos a persona aparece nas vestes dos personagens, "pois vesti-
mos a verdade crua de nossa personalidade e mostramos ao mundo exterior uma 
fachada mais decente e agradável do que realmente somos." Portanto, a persona 
nos cabe como um meio de adaptação ao mundo externo e de nos integrarmos 
às suas exigências.

E o que isso tem a ver com o Tarô? O Tarô, como ferramenta de autoconhe-
cimento, pode nos apresentar quais personas estão atuando naquele momento, 
naquela situação.

A arte do Tarô é antiga, baseada na casualidade de que a carta ou conjunto 
de cartas que você tira, embaralhadas entre um número específico de cartas 
semelhantes, representará a situação atual que você está enfrentando, suas cau-
sas, seus desmembramentos e, até mesmo, uma projeção futura dos caminhos 
dispostos. Muito se discute se o Tarô é ou não uma arte adivinhatória, o que não 
é o objetivo desse estudo. Este trabalho reconhece o Tarô enquanto instrumento 
que se utiliza do fenômeno da sincronicidade e é, portanto, capaz de trazer à 
consciência uma simbologia latente na atividade psíquica.

Stein (2006, p. 177) explica que "a sincronicidade fala da profunda e oculta 
ordem e unidade entre tudo o que existe". O que no senso comum é chamado de 
acaso ou coincidência, para Jung e outros estudiosos metafísicos é na verdade 
uma série de eventos que se desencadeiam através de uma teia que não pode 
ser explicada pela lógica humana, mas é percebida pelo valor significativo de 
suas relações. 

O princípio filosófico em que baseio minha concepção das leis naturais é o da 
causalidade. Se o nexo entre causa e efeito é apenas estatisticamente válido 
e relativamente verdadeiro, o princípio da causalidade, em última análise, 
só pode ser utilizado de maneira relativa e, por conseguinte, pressupõe a 
existência de um ou mais fatores necessários para esta explicação. Isto é o 
mesmo que dizer que a ligação entre os acontecimentos, em determinadas 
circunstâncias, pode ser de natureza diferente da ligação causal e exige um 
outro princípio de explicação. (JUNG, Obras Completas, vol. 8/3, ¶ 819)

Ao tecer a análise simbólica de um objeto (seja onírico ou de uma produção 
artística), é preciso saber que qualquer interpretação baseada somente na linha 



Jung dividia o comportamento humano em duas atitudes básicas (Introversão 
e Extroversão), e nosso primeiro passo é analisar a atitude de cada personagem. 
Vamos tomar aqui como base as posições hierárquicas e relações estereotipadas 
dessas figuras. É sabido que o direito ao trono de um Rei ou Rainha se deve ao 
seu elo com Deus ou deuses (o Self), e isso inibe uma relação mais próxima com 
a população comum (o mundo externo); portanto, vamos considerá-lo persona-
gens introvertidos. Não tome essa interpretação de forma literal; é uma forma 
de descrever que, devido à sua proximidade com o mundo interno, com o eu 
interior (o deus dentro de cada um de nós), Reis e Rainhas e são pessoas mais 
“distantes” da realidade externa, portanto, introvertidos. Os extrovertidos, por 
outro lado, estão atentos a tudo no mundo lá fora, à realidade que os cerca, 
ao contato com o outro e tudo mais. Uma atitude bem mais compatível com o 
Cavaleiro e a Princesa, que transitam mais livremente entre a plebe em diversas 
fábulas, contos de fadas e mitos.

Agora que já sabemos que a atitude Introvertida será representada por Rei 
ou Rainha, e a atitude Extrovertida por Cavaleiro ou Princesa, vamos usar os 
naipes para representarem as funções principais: Paus para Intuição, Ouros para 
Sensação, Copas para Sentimento e Espadas para Pensamento.

Temos a posição hierárquica e o naipe, mas dentro de cada posição hierár-
quica possuímos 2 personagens: Rei e Rainha, Cavaleiro e Princesa. Por último, a 
função secundária define se o personagem será masculino ou feminino. 

Formamos uma equação onde: a atitude define a posição hierárquica; a 
função principal define o naipe; e a função secundária define o pólo masculino 
ou feminino.

Por exemplo, uma pessoa Introvertida, de função Pensamento, somada 
à Intuição. Por ser Introvertida, é Rei ou Rainha. Sua função principal é o 
Pensamento, logo, seu naipe é o de Espadas. Por último, a função secundária 
Intuição indica um personagem masculino. Ou seja, a persona aqui representa 
tipologicamente é o Rei de Espadas.

Veja a tabela completa: 

Logo abaixo, dispomos uma possibilidade de interpretação com base nos 
arquétipos encontrados em diversas mitologias:
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causal de significados não sugere a profundidade adequada da mensagem simbó-
lica, se limitando a um estreito corredor de referências com portas fechadas. Jung 
acreditava que a percepção psíquica do mundo externo também poderia se valer 
desse mesmo corredor e, se fosse possível abrir essas portas, poderíamos conceber 
que havia mais que causa e efeito também na corrente de eventos cotidianos. 

Whitmont dispõe a sincronicidade na dinâmica entre a vida consciente e 
inconsciente, e aponta a potência de suas interferências. Segundo o autor (2008, 
p. 194) "os eventos externos que estão muito além do nosso controle consciente 
parecem corresponder e dar formas a várias tendências inconscientes funda-
mentais que estão lutando para se exprimir". Conteúdos inconscientes buscam 
formas conscientes de representação, e não apenas os sonhos são seu caminho. 
Os eventos de sincronicidade seriam, portanto, uma forma de que um problema 
ou situação inconsciente encontre de se expressar e se apresentar à consciência.

Dessa forma, é viável considerar que a sincronicidade encontre nas lâminas 
do Tarô um viés de expressão de conteúdos inconscientes. Um local simbólico de 
representação imagética para que esses conteúdos possam se relacionar com o ego.

A projeção do nosso mundo interior no exterior não é coisa que fazemos de 
propósito. É simplesmente a maneira como funciona a psique. Em realidade, 
a projeção acontece de forma tão contínua e inconsciente que costumamos 
não dar tento de que ela está acontecendo. Não obstante, tais projeções 
são instrumentos úteis à conquista do autoconhecimento. Contemplando 
as imagens que atiramos na realidade exterior, como reflexos de espelho da 
realidade interior, chegamos a conhecer-nos. (NICHOLS, 2007, p. 26).

O Tarô possui figuras, números e diversos símbolos à disposição da configu-
ração inconsciente a ser organizada e apresentada da melhor forma que lhe seja 
possível, naquele momento, à consciência. 

É de fundamental importância ressaltar que a arte do Tarô não interfere nem 
substitui o trabalho de avaliação clínica, que possui na tipologia um instrumento 
técnico da psicologia. Através de testes e a observação clínica, somente um pro-
fissional é capaz desenhar a essência na qual a sua personalidade foi construída, 
pincelando os traços de quem você é. O Tarô é uma ferramenta de autoanálise 
que pode ser usada por qualquer pessoa e que apresenta, pelo fenômeno da 
sincronicidade, qual persona está se sobrepondo a essa essência, seja auxiliando, 
seja atrapalhando ou mesmo interrompendo seu fluxo natural.

a CoRTE E a TIPoloGIa: QuaTéRNIoS QuE SE ENCoNTRaM
Para nosso fim, que é determinar a persona atuante no momento da tiragem, 

precisamos compreender os personagens da Corte do Tarô. Essa classe pertence 
aos Arcanos Menores, definida pelos quatro personagens “humanos” de cada 
naipe: Princesa (ou Pajem), Cavaleiro (ou Príncipe), Dama (ou Rainha), e Rei. 

Para visualizar como a tipologia junguiana se enquadra nesses personagens, 
vamos elucidar como cada uma das funções é ligada a um elemento, que por 
sua vez, é simbolizado por um naipe do tarô. Seguindo a estrutura simbólica das 
funções, foi traçado o seguinte quadro abaixo:
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ElEMENTo
Fogo
Terra
Água

Ar

NaIPE
Paus
Ouros
Copas

Espadas

M / F
Masculino
Feminino
Feminino
Masculino

FuNção
Intuição
Sensação

Sentimento
Pensamento

de Paus

de Ouros

de Copas

de Espadas

de Paus

de Ouros

de Copas

de Espadas

de Paus

de Ouros

de Copas

de Espadas

de Paus

de Ouros

de Copas

de Espadas

Intuição

Sensação

Sentimento

Pensamento

Intuição

Sensação

Sentimento

Pensamento

Intuição

Sensação

Sentimento

Pensamento

Intuição

Sensação

Sentimento

Pensamento

Sentimento

Sentimento

Sensação

Sensação

Pensamento

Pensamento

Intuição

Intuição

Sentimento

Sentimento

Sensação

Sensação

Pensamento

Pensamento

Intuição

Intuição

Princesa

Princesa

Princesa

Princesa

Cavaleiro

Cavaleiro

Cavaleiro

Cavaleiro

Rainha

Rainha

Rainha

Rainha

Rei

Rei

Rei

Rei

CoRTE aTITuDE FuNção
PRINCIPal

FuNção
SECuNDÁRIa

Extrovertida

Extrovertida

Extrovertida

Extrovertida

Extrovertida

Extrovertida

Extrovertida

Extrovertida

Introvertida

Introvertida

Introvertida

Introvertida

Introvertida

Introvertida

Introvertida

Introvertida



PRINCESa (ou PaJEM) DE PauS: ExTRovERTIDa, INTuIção-SENTIMENTo
Com foco no mundo a ser descoberto, essa princesa busca tudo que possa 

lhe causar fortes e novas emoções. Porém, é volátil, instável e entedia-se facil-
mente. Pode ser facilmente tomada por seus sentimentos, tornando-se leal e 
carinhosa tanto quanto birrenta e indisposta a qualquer ordem que não seja 
da sua vontade. Associa-se a Brunilde (mitologia nórdica), Artêmis e Ariadne 
(mitologia grega).

PRINCESa (ou PaJEM) DE ouRoS: ExTRovERTIDa, SENSação-SENTIMENTo
Dedicada ao próprio bem estar, essa princesa exalta os luxos e os peque-

nos prazeres da vida. Busca e cria beleza, de todas as formas. Valoriza maisa 
intenção do que ao resultado das situações, pois o que realmente lhe importa 
é a intensidade com a qual vivencia as experiências. Tende a não se incomodar 
com consequências ou regras. Associa-se a Freya (mitologia nórdica) e Dionísio 
(mitologia grega).

PRINCESa (ou PaJEM) DE CoPaS: ExTRovERTIDa, SENTIMENTo-SENSação
Se por um lado, essa princesa é dedicada, e sabe oferecer todo o conforto 

e proteção aos que desfrutam de sua companhia; por outro, tende a exigir que 
o mundo cumpra o papel de lhe satisfazer todas as vontades, depositando sua 
felicidade ou tristeza sempre no outro. Da mesma forma como sabe retribuir 
uma afeição, também pode ser vingativa e manipuladora. Podemos associar a 
Oxum (mitologia africana), Afrodite (mitologia grega) e Ísis (mitologia egípcia). 

PRINCESa (ou PaJEM) DE ESPaDaS: ExTRovERTIDa, PENSaMENTo-SENSação
Ao lidar com qualquer situação, é a princesa mais prática e tende a minimizar 

os problemas da melhor forma possível. Muitas vezes, acaba lidando de forma 
violenta, tendendo a “destruir” os obstáculos ao invés de contorná-los. Por isso, 
pode ser vista como insensível ou mandona, mas no fundo possui uma grande 
necessidade de ser útil, seja para o mundo, para as pessoas ou para um objetivo 
maior. Podemos associá-la à Kali (mitologia hindu), Iansã (mitologia africana), 
Sekhmet (mitologia egípcia).

CavalEIRo DE PauS: ExTRovERTIDa, INTuIção-PENSaMENTo
Sagaz e destemido, esse cavaleiro merece o título de desbravador. Entendia-

se com facilidade de situações, empregos, projetos e pessoas, quando deixam 
de ser um desafio. Embora toda essa energia inovadora seja ótima para abrir 
caminhos – pois nada segura esse Cavaleiro depois que toma uma decisão! - 
também acaba sendo displicente com os seus próprios sentimentos e dos outros. 
Associamos a Siegfried (mitologia nórdica), Teseu e Apolo (mitologia grega) e 
Oxóssi (mitologia africana).

CavalEIRo DE ouRoS: ExTRovERTIDa, SENSação-PENSaMENTo
Seu lema é projetar e construir, afinal toda idéia só é realmente válida se é 

possível concretizá-la, colocá-la em prática. Porém, tanta praticidade lhe tira 
o foco dos aspectos mais sutis, como as relações, as emoções, as lembranças. 
Portanto, não é muito conhecido pela sua empatia ou gentileza com os outros. 
Associamos a Dédalo (mitologia grega), Ptah (mitologia egípcia) e Inari (mito-
logia japonesa). 
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CavalEIRo DE CoPaS: ExTRovERTIDa, SENTIMENTo-INTuIção
Esse cavaleiro tem o dom de se apaixonar por pessoas, por coisas, pelo 

mundo, pela vida. Tudo tem muito valor, e por isso tem uma tremenda difi-
culdade em tomar decisões. Está sempre tão encantado pelas coisas do mundo 
que tudo que é novo lhe encanta, tornando-o volátil e até mesmo fútil, não 
criando nada duradouro. Lembra-nos o arquétipo do Puer Aeternus, também de 
Oxumaré (mitologia africana), Belerofonte e Ícaro (mitologia grega) e Ganesha 
(mitologia hindu).

CavalEIRo DE ESPaDaS: ExTRovERTIDa, PENSaMENTo-INTuIção
Rígido e pragmático, esse cavaleiro busca agir sempre da forma mais corre-

ta e prática possível. Como visa unicamente os resultados, pode ser insensível 
quanto aos sentimentos alheios que se dispõe no caminho, podendo sair por 
aí "cortando cabeças" para chegar ao seu intuito. Falamos de Ogum (mitologia 
africana), também associado a outros deuses guerreiros como Ares (mitologia 
grega), Thor (mitologia nórdica) e Xangô (mitologia africana). 

RaINHa DE PauS: INTRovERTIDa, INTuIção-SENTIMENTo
Uma Rainha bastante dedicada e protetora se torna bastante impulsiva e 

emotiva quando os problemas envolvem sua família ou protegidos. De tão prote-
tora, acaba acreditando saber o que é melhor para todos, dispensando terceiras 
opiniões. Sua lealdade é intensa e verdadeira enquanto forem consigo; mas ao 
sentir que não há mais reciprocidade ressente-se com toda força e se torna 
extremamente vingativa. Podemos associá-la às deusas regentes da família, como 
Frigga (mitologia nórdica), Hera (mitologia grega) e Parvati (mitologia hindu).

RaINHa DE ouRoS: INTRovERTIDa, SENSação-SENTIMENTo
É a grande mãe acolhedora e provedora, que anseia em dar tudo a todos. 

Preocupada em ser prática e eficiente, essa Rainha não se dá muito bem com 
mudanças, precisa seguir aquilo que conhece ou é tradição. Não tem despren-
dimento nenhum nem com pessoas, nem com objetos. É ótima com trabalhos 
manuais e faz o que deve ser feito, com capricho e sem alarde. Lembramos da 
Grande Mãe Demeter (mitologia grega), de Ísis(mitologia egípcia) e Iemanjá 
(mitologia africana).

RaINHa DE CoPaS: INTRovERTIDa, SENTIMENTo-SENSação
Essa Rainha é movida pelas próprias paixões: amores, família, filhos, trabalho, 

seja o que for que a faça feliz. É dedicada e amorosa. Tem dificuldade em separar 
a vida pessoal de outros aspectos, como a vida profissional, pois não suporta 
superficialidade e indiferença. Propensa a agradar a todos, evita tomar decisões 
por si mesma e acaba sendo facilmente levada por decisões alheias ou pelo des-
tino. Lembramos de Perséfone e Psique (mitologia grega), Amaterasu (mitologia 
japonesa) e Hathor (mitologia egípcia).

RaINHa DE ESPaDaS: INTRovERTIDa, PENSaMENTo-SENSação
Centrada e objetiva, essa Rainha não toma decisões aleatórias. Analisa tudo 

cuidadosamente, e quando resolve agir, é bastante eficaz e rápida. O que é certo 
é certo, o que é errado é errado e não existe meio termo. Por ser tão intransigen-
te, tem dificuldade em lidar com as pessoas e seus diversos humores. Não tem 
disposição a sentimentalismos, nos remetendo à Athena e Atalanta (mitologia 
grega), Obá (mitologia africana) e Durga (mitologia hindu).



REI DE PauS: INTRovERTIDa, INTuIção-PENSaMENTo
O Rei que vive a planejar e antecipar todos os acontecimentos, para que tudo 

saia à sua maneira. Enfurece-se facilmente quando as coisas saem do seu con-
trole. É leal aos seus ideais e valores, e segue até fim quando coloca uma idéia 
na cabeça, não levando muito em consideração quem está no caminho. Pode até 
ser egoísta por tender mais à satisfação pessoal que do grupo, mas é disposto a 
ajudar a quem ele julgar ter "merecimento". É fácil lembrarmos das figuras de 
Odin (mitologia nórdica), Zeus (mitologia grega) e Oxalá (mitologia africana).

REI DE ouRoS: INTRovERTIDa SENSação-PENSaMENTo
Esse é o Rei da praticidade e da funcionalidade. Todas as suas ações têm uma 

causa e uma consequência previamente estudadas. Tem um objetivo de vida 
muito claro, e destina todo seu tempo e energia no cumprimento dessa missão. 
O problema com tanto foco é que às vezes, sem desviar o olhar, acaba não se 
dando a chance de desfrutar os melhores prazeres da vida. Associamos com 
Hefesto (mitologia grega), Varuna (mitologia védica) e Tyr (mitologia nórdica).

REI DE CoPaS: INTRovERTIDa, SENTIMENTo-INTuIção
Com o talento natural para compreender o mundo das emoções e dos sen-

timentos, e Rei é fascinado por tudo que lhe provoque as mais diversas reações. 
Encanta-se com a abundância, com o exagero dos próprios sentimentos e, como 
todo arrebatamento, nunca dura muito tempo. Logo se cansa e parte para outro 
objeto lhe cause maior furor! Esse Rei pode cair na armadilha de amar mais o 
amor que o objeto amado. Associamos a Narciso e Apolo (mitologia grega) e 
Freyr (mitologia nórdica).

REI DE ESPaDaS: INTRovERTIDa, PENSaMENTo-INTuIção
Portador de uma inteligência afiada, o Rei de Espadas não é empático tam-

pouco preocupado com sociabilidade. Não lhe importa ser querido pelos outros, 
contanto que faça o que deve fazer, de forma perfeita. Acredita em sua capa-
cidade de prever acontecimentos em longo prazo e na lógica das coisas. Para 
construir, é preciso destruir. Mesmo que agora seja mal interpretado, os frutos de 
seus esforços dirão por si. Estamos falando de Ogum (mitologia africana), Indra 
(mitologia hindu) e Sobek (mitologia egípcia).

CoNHECE-TE a TI MESMo!
A chave para a interpretação do tarô, seja com base nos mitos ou na tipologia 

junguiana, é que cada indivíduo possa se identificar com sua proposta simbólica, 
com seu tema central. Por trás de cada lâmina se apresenta uma fonte arque-
típica de situações, emoções e possibilidades da existência humana. Chamado 
de "o livro da vida", o tarô é um oráculo que conta uma história, um trajeto, o 
caminho do herói – mas a cada tiragem essa história muda de contorno, ganha 
novas tramas, enfrenta novos desafios, remodela o próprio herói. O tarô é uma 
estória mítica em constante transformação pois ao contrário dos mitos folcló-
ricos, das lendas e dos contos de fada, o tarô só nos revela nosso próprio mito 
pessoal, a verdadeira estória de cada indivíduo.

Podemos explorar as cartas como mensagens do nosso inconsciente, como 
se pudéssemos ler nossos sonhos mesmo estando acordados. Por que hoje estou 
vestido de Pajem de Paus? Como posso melhorar essa situação com o Rei de 
Copas? O que realmente significa este ou aquele Arcano, a mesma resposta 
para a mesma pergunta? A resposta é simbólica e, por isso mesmo, como em 

um sonho, não pode ser analisada ou interpretada de forma lógica e causal. 
Isso quer dizer exatamente isso: não basta buscar no livro do tarô o significado 
da carta! É preciso reencontrar-se com o símbolo, se reconectar à mensagem 
que o Inconsciente está ali projetando. Quem é você quando vestido do valente 
Pajem de Paus, tomado pela vontade de literalmente caçar seus objetivos? Aliás, 
o fogo, o cavalo, o que lhe trazem à mente? E o que você esconde por trás do 
sentimento mais íntimo, mais reservado em si, no seu castelo de Copas? A água, 
o Rei, o que lhe acometem? Como no desvendar de um sonho, a interpretação de 
uma tiragem requer detalhes, requer dar importância às sensações e ideias que 
surgem com as imagens. Requer a delicadeza de costurar os significados míticos 
aos pessoais, respeitando em cada qual as suas margens. 

Sob o olhar da psicologia analítica o estudo do tarô não deve, e nem torna 
necessário, a evidência de revelar o passado ou o futuro. O oráculo é a ferramen-
ta de voz que o Inconsciente pode – e como tudo que é inconsciente, é possi-
bilidade – usar para trazer à Consciência a sua mensagem. Tal qual a linguagem 
onírica, as imagens do tarô carregam conteúdos simbólicos, que por definição 
estão além de qualquer interpretação racional consciente. Todo símbolo é 
inesgotável, por isso as possibilidades de interpretação dos caminhos abertos 
pelas lâminas também. O que nos guia para a melhor compreensão possível é a 
análise do arquétipo de cada arcano, de cada mito representado em números, 
personagens ou naipes.

O tarô pode servir tanto de instrumento de um profundo autoconhecimen-
to psicológico, tendo base na teoria da sincronicidade da psicologia analítica, 
como também de fonte de referência arquetípica, como qualquer lenda ou mito. 
Isso porque os símbolos estão ali, em sua ordem constante e também repleta 
de possibilidades. Todo tarô é uma tradução simbólica da experiência humana 
neste mundo e seus complexos desdobramentos. A quem se aventurar possa, o 
caminho do herói está descrito em suas cartas, basta abrir o livro e ler. 
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BREvE HISTóRICo
Vincent Wilhelm van Gogh nasceu na Holanda em 30 de março de 1853. Um 

ano antes, exatamente na mesma data, sua mãe havia dado à luz um natimorto 
também chamado Vincent Wilhelm. Ao todo eram em seis irmãos.

Seu pai, Theodorus van Gogh era pastor da igreja protestante e trabalhou 
em várias cidades. Para Ana, sua mãe, talvez tenha sido difícil a perda de seu 
primeiro bebê, pois já tinha trinta e três anos e, para a época, tratava-se de um 
início tardio.

 A família foi marcada pela doença. Wilhelmina, uma das irmãs, viveu 79 
anos, mas ficou internada durante 40 anos em um sanatório.

Cornélius, foi dado como morto em combate na guerra (Inglaterra e Bôeres na 
África do Sul,1900), mas há rumores que tenha se suicidado (Sweetman, 1990).

Vincent teve uma relação de afeto e cumplicidade com Théo, seu irmão, um 
pouco mais novo do que ele e que o apoiou emocionalmente e financeiramente 
por toda a sua vida. Van Gogh passou por uma longa peregrinação até assumir-
se como artista. Começou a trabalhar aos 16 anos na galeria dos tios que tinham 
uma tradição como negociadores de arte e lá ficou por 7 anos (Haia, Paris, 
Londres), até que em Londres, depois de uma decepção amorosa, começou a dar 
sinais mais evidentes de não estar bem. Nesta ocasião ele estava com 23 anos.

Pensando em seguir pela vida religiosa como o pai, fez várias tentativas, até 
que após o conselho de um pastor (Piertersen) também artista, voltou para a 
região de Borinage na Bélgica, onde já havia pregado para os mineradores. Lá, 
começou a desenhar em 1879 e nessa época estava com 27 anos.

Em 1881 e 1882 recebeu orientações de um primo seu, pintor, que morava 
em Haia, Anton Mauve. Envolveu-se com Sien, uma prostituta com quem ten-
tou constituir um lar, mas pressionado pela família foi obrigado a abandonar o 
relacionamento. De 1886 a 1888 permaneceu com Théo em Paris, tendo contato 
com muitos pintores importantes. Partiu para Arles em 1888, e lá sonhou em 
formar uma comunidade de artistas junto com o pintor Paul Gauguin, com 
quem passou um tempo. Após um desentendimento entre ambos e o anúncio 
da partida de Gauguin, Vincent cortou um pedaço de sua orelha e acabou 
sendo internado em um sanatório. Não se sentindo seguro para ficar sozinho 
foi transferido para o sanatório da cidade de Saint Remy, onde permaneceu por 
aproximadamente um ano.

Em 1890 foi para a cidade de Auver-sur-Oise e ficou aos cuidados do Dr. 
Gaucher, um médico e também artista, indicado pelo pintor Pissarro. Fragilizado 
e inseguro devido às condições financeiras de Théo, atirou contra si mesmo em 
julho de 1890, aos 37 anos.

 O conjunto de suas correspondências publicadas em 1960 na França, são um 
belíssimo testemunho de sua vida e sua arte.

vINCENT E SEu CoRPo
Vincent van Gogh teve no curso de sua vida um relacionamento sofrido com 

seu corpo, que culminou com seu suicídio em 1890. Vincent teve uma longa 
jornada até perceber quem era e o que queria. Essa árdua tarefa talvez tenha 
tido seu início na infância, quando deparava-se com a lápide do irmão morto, 
com mesmo nome que o seu e a mesma data de aniversário, enterrado nas ime-
diações de sua casa. 

Para Haziot (2010), nascer após a morte de um irmão gera uma situação de 
muita culpa em relação à criança que não sobreviveu.

Para justificar sua existência, a nova criança deve dilatar seu ego ao infinito 
realizando prodígios ou contentar-se em ser nada e desaparecer, se não tiver 
energia bastante. Além do mais, quem era esse morto que tinha seu nome? 
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Rivalizar com um irmão ou uma irmã já é difícil; mas com um morto, um des-
conhecido do qual tudo se pode supor, cujo ser se abre como um abismo de 
maravilhas no imaginário? O que fazer para merecer estar vivo? A existência 
de van Gogh teria se apresentado como uma dívida a pagar (Haziot, 2010 p.7).

Outros artistas também tiveram que se haver com situação semelhante como 
Salvador Dali e Camille Claudel, mas Haziot (2010), também nos lembra que era 
comum a mortalidade infantil e um costume dar o nome do filho falecido ao 
que viesse posteriormente e que esta tradição tira o impacto que causa aos nos-
sos olhos. Mas é fato que Vincent levou tempo até descobrir quem era.

Há um comportamento recorrente de maus tratos com seu próprio corpo. Em 
maio de 1877, aos 24 anos, na tentativa de ingressar em estudos de teologia, 
foi preparar-se em Amsterdam com um professor chamado Mendes da Costa 
e ficou hospedado na casa de um tio. Estudava, entre outras coisas, latim e 
grego, com grande dificuldade. Vincent questionava Mendes da Costa sobre a 
necessidade de saber aquelas conjugações verbais para poder ajudar aos pobres, 
mas mesmo questionando a importância destes estudos punia-se e surrava-se 
por não evoluir bem nos estudos. Por vezes chegava tarde em casa e dormia 
no chão ao encontrar a porta trancada. Mendes da Costa ficou indignado ao 
saber disso e enternecia-se ao ver como Vincent repartia o que tinha com quem 
necessitasse e como era cordial com uma tia sua, que era deformada e alvo de 
chacotas (Sweetman, 1990). 

Frustrada esta empreitada, surgiu a oportunidade de tornar-se pregador junto 
aos trabalhadores das minas na região de Borinage, na Bélgica. Teria que passar 
por um período de estudos na escola missionária e há relatos de que ele não 
se sentava nas escrivaninhas, mas equilibrava-se com os livros sobre os joelhos. 
Sweetmam se refere a isto como um sacrifício autoimposto (Sweetmam, 1990).

Durante o seu período de estágio como pregador para os mineiros morou na 
casa de um padeiro chamado Jean Baptiste Denis e sua esposa Esther. Quando 
Esther percebeu que ele passara a não se limpar como os mineiros, chamou a 
sua atenção para isto, ao que ele lhe respondeu: “Oh, Esther, não se preocupe 
com estes detalhes, eles não têm importância no céu” (Sweetmam, 1990 p.91).

Vincent impôs as péssimas condições de vida dos mineiros a si mesmo e aca-
bou por ser afastado do cargo por seus superiores, pois acreditavam que quem 
não conseguia cuidar de si mesmo não poderia cuidar dos outros. Sem saber 
o que fazer pensou em ir aconselhar-se com o pastor Pietersen, em Bruxelas. 
Como a sua ajuda de custo como missionário havia sido cortada foi a pé. Quando 
a filha do pastor abriu a porta saiu correndo assustada com o que viu. Pietersen 
o recebeu carinhosamente e é nesta ocasião que, vendo os desenhos de Vincent, 
o pastor o aconselha a dedicar-se a arte.

Tal como um religioso que usa a ascese para chegar a Deus, Vincent impõe-se 
uma rigorosa disciplina para chegar à arte, talvez a manifestação da divindade 
em si mesmo. Em suas cartas a Théo, diz que tem em si o monge e o pintor e em 
outras correspondências a Emille Bernard, amigo e pintor, faz várias referências 
entre a preservação do impulso sexual e a capacidade de produzir quadros.

Vincent volta para Borinage, aluga um quarto na casa dos Decrucq, um casal 
de mineiros e usa o quarto como ateliê. Os Decrucq viam que apesar dele ter 
pouquíssimos recursos enviados pela família, alimentava os necessitados. Nesta 
ocasião estava ainda muito dividido entre a vida religiosa e arte. Pensou então 
em aconselhar-se com Jules Breton, que era um pintor que gostava de pintar a 
natureza e morava em Artois, a 70 km de onde ele estava. 

Empreendeu a viagem a pé, com 10 francos no bolso e sob péssimas condições 
climáticas. Foi trocando desenhos por alimento e dormindo em amontoados de 
feno e madeira. Ao deparar-se com os muros da casa de Breton não teve coragem 
de bater à porta. Voltou para as minas em viagem tão difícil quanto a da ida.



78 – Hermes21

Para Sweetman (1990) essa viagem foi um grande ritual de passagem, onde 
ele conseguiu unir a arte e a religião.

Vincent finalmente reconciliara a dualidade que atormentara sua vida: a arte 
e a religião já não eram opostos que o dilaceravam, mas uma única e mesma 
coisa. Os dois lados de sua natureza – o pai preparando seu sermão e a mãe 
com suas aquarelas – tinham se fundido (Sweetman,1990 p.100).

Quando em 1880 partiu definitivamente de Borinage para Bruxelas, escreveu 
para Théo, colocando-o a par das mudanças. Nessa ocasião todo o seu fervor 
religioso tinha esmaecido.

Em 1881 estava passando uma temporada com a família, em Etten, na 
Holanda, quando soube que sua prima Cornélia (Kee) viria passar um tempo 
com eles. Vincent já a conhecia do período em que esteve em Amsterdan e havia 
se encantando com ela. Nesta época ela havia perdido um filho e agora estava 
viúva. Para ajudar a recuperar-se passaria uns tempos na casa dos van Gogh com 
seu outro filho pequeno. O entusiasmo de Vincent foi crescendo até que ele se 
declarou e ela, assustada, foi embora. Os van Gogh ficaram indignados com a 
atitude de Vincent que resistia a aceitar o não. Vincent foi procurá-la em sua 
casa e seus parentes lhe disseram que ele não a veria. Ele então colocou sua mão 
sobre uma lamparina acesa e pediu para vê-la pelo tempo que ele aguentasse. A 
lamparina foi apagada e seus parentes lhe disseram não.

Em nome da arte faria grandes sacrifícios, alimentando-se mal e abusando 
do uso do álcool. Por vezes cairia em uma postura oposta, gastando o que não 
possuía para montar um atelier a seu gosto. Foi muitas vezes aconselhado por 
Théo e pelo gerente da galeria onde trabalhou a fazer aquarelas e paisagens, 
obras vendáveis na época, a fim de se sustentar, porém Vincent fazia apenas o 
que queria e o que acreditava ser o certo naquele momento. Não havia meias 
medidas. Sua produção sempre teve um caráter compulsivo. Existem mais de 800 
obras, além de todas as que se perderam pelo caminho. Nos 70 dias que esteve 
em Auvers, o último lugar pelo qual passou, pintou 77 quadros.

Segundo Yacubian (2008), o episódio da mutilação da orelha ocorrido em 
Arles, foi resultado de um quadro psicótico agudo. Nessa época em Arles havia 
touradas e era comum o toureiro presentear a mulher amada com uma orelha 
cortada do touro. Vincent presenteou Rachel que era uma prostituta, favorita 
de Gauguin. Cortar a orelha poderia simbolizar um ato de castração (Lubin,1996 
apud Yacubian, 2008 p.56). Vencido, entrega a Rachel o símbolo do “animal” 
morto ou o desejo de eliminar e dominar aquele que como um touro lhe esca-
pava de suas investidas.

O fato de atirar contra si mesmo ou ter-se acidentado, ou ainda outras possi-
bilidades como veremos mais adiante, é a última agressão contra seu corpo que 
culmina com sua morte.

o CoRPo CoMo SoMBRa
Vincent tratou seu corpo com poucos cuidados e desdém, exaltando a espiri-

tualidade e a criatividade. Há uma dicotomia apartando o corpo como veículo e 
possibilidade para alma expressar-se. Vincent seguiu um modelo do cristianismo 
medieval, que vê o corpo como fonte das coisas a serem evitadas por estarem 
ligadas ao desejo, à sexualidade, aos pecados. É interessante notar que essa 
forma religiosa estava fora do contexto social no qual ele estava inserido. Sua 
família era protestante e nesta doutrina a relação com o corpo não é marcada 
pelas mortificações corporais do cristianismo arcaico.

O fato de Vincent ter realizado mais de 30 autorretratos talvez não se deva 
somente ao fato de ele não ter como pagar modelos, como sugerem alguns 
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autores, mas uma forma de reconhecer-se e dar-se contornos, uma tentativa de 
coagular-se. Em suas crises ingeria tintas e solventes, como que se misturando 
a própria obra.

Vincent esteve sempre muito mais ligado às suas ideias do que às suas per-
cepções, movimentos e necessidades do próprio corpo. As duas vezes em que se 
apaixonou mais intensamente, por Eugénie Loyer, sua primeira paixão, e pela 
prima Kee, ficou tomado pela ideia de sua paixão e não percebeu que estas duas 
mulheres não o desejavam. Não estabeleceu um diálogo com o corpo que sente 
e percebe coisas que não são ditas.

O corpo como sombra é principalmente o corpo como “caráter”, o corpo 
como energia represada que permanece não reconhecida e não utilizada, que 
não é admitida nem está disponível (Conger, 1991, p .107).

O corpo nos dá a medida de nossos limites, de nossa humanidade, e é instru-
mento de nossas conquistas. Negá-lo é romper com a realidade.

SoBRE o SuICíDIo DE vINCENT
Há mistérios até hoje não resolvidos em relação ao suicídio de Vincent. A 

arma, a tela e seus apetrechos de pinturas, com os quais saiu para pintar naquele 
dia não mais foram achados. Há relatos de pessoas que o viram na direção dos 
trigais, outros o viram na vila de Chaponaval, a menos de 800 m da estalagem 
Ravoux, onde morava.

 Adeline Ravoux, filha do dono da estalagem onde morava, mais tarde relatou 
que Vincent havia pedido a arma a seu pai para espantar corvos.

Segundo Naifeh e Smith (2012), em 1956, um homem chamado René 
Secrétan, então com 82 anos, entrevistado por um escritor, Victor Doiteau fez o 
seguinte relato: ele e seu irmão Gaston, eram filhos de um próspero farmacêuti-
co e passavam as férias em Auvers. Gaston era jovem sensível e gostava de con-
versar com Vincent sobre pintura e René, segundo ele mesmo, era um menino 
atentado, na época com 16 anos, que gostava de aprontar e provocar Vincent, 
junto com seus outros amigos. René contou que gostava de caçar e tinha com-
prado uma roupa de Buffalo Bill, e, para dar credibilidade à sua fantasia, havia 
pedido a arma do Sr. Ravoux emprestada. Nesta série de entrevistas dadas por 
Secrétan em 1956, ele relatou que a arma, na ocasião da morte de Vincent havia 
sido furtada de sua mochila e sugere que Vincent a tenha pego.

John Rewald, estudioso de arte, nos anos 30, fez entrevistas com pessoas 
de Auvers e ouviu relatos que meninos haviam atirado de forma acidental em 
Vincent (Naifeh e Smith, 2012).

Para Naifeh e Smith (2012), esta versão explicaria algumas coisas: o sumiço 
do material de Vincent e da arma; o fato de Vincent pedir um médico porque 
“havia se ferido” – alguém que quer morrer não pede um médico; e o fato do tiro 
não ter sido à queima roupa, comum nos casos de suicídio, além da questão dos 
primeiros relatos referirem-se a um ferimento acidental. Esses autores acreditam 
que o fato de Vincent poupar os “autores” do disparo se deve às suas caracte-
rísticas de mártir e de a morte vir ao encontro do que no fundo ele desejava.

A informação de que a arma pertencia ao Sr. Ravoux só veio a público nos 
anos 60, setenta anos depois, revelada por Adeline Ravoux, que nada disse sobre 
a arma ter sido emprestada a René Secrétan.

 Tiro acidental? Suicídio? Há fatos envolvidos em mistério e dificilmente 
saberemos exatamente o que aconteceu.



CoNCluSão
Quando um processo criativo aflora em um ego que não consegue apoiar-se 

em suas bases humanas, ele é tomado pelo inconsciente e não há energia para 
lidar com a vida cotidiana que precisa de um corpo para realizá-las. O corpo de 
Vincent estava sempre necessitado, esfomeado, entorpecido pela bebida, e pelo 
frio. Identificado com a figura de Cristo, negava o humano em si.

Hillman (1993) diz que alma e corpo podem, em determinado momento, 
ter quereres diferentes e que nestes momentos, escolhas deverão ser feitas, por 
vezes ferindo o corpo, e por vezes ferindo a alma.

Acredito que a despeito de todas as dificuldades pelas quais ele passou para 
descobrir quem era, o monge pintor conseguiu cumprir seu caminho realizando 
a obra que realizou com sacerdócio. A despeito de todas as suas dificuldades em 
lidar com o dinheiro, ao fato de não conseguir manter-se em um emprego e por 
muitas vezes gastar mais do que Théo podia lhe dar, Vincent trouxe para a arte 
toda a cor e toda a intensidade com seu empastamento de tintas e formas retor-
cidas. Foi revolucionário e autêntico. Sua personalidade complexa, diagnóstico 
impreciso, intrigou aqueles que conviveram com ele e continua a nos estimular a 
pensar. Seus excessos, suas desmedidas que foram para ele fonte de sofrimento, 
são para nós, ao olharmos sua obra, deleite e arrebatamento, nos convidando a 
nos entregarmos aos pedidos de nossa alma.
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A pluralidade de culturas que ao longo da história foram instaladas e 
absorvidas no contexto brasileiro são também expressas por meio das 
lendas. Captadas e recolhidas principalmente pelo maior estudioso de 
folclore, Câmara Cascudo, elas trazem a imagética de um povo. Esse 
estudo objetiva trabalhar as imagens de morte e de transformação na 
lenda brasileira da Sapucaia-Roca sob o prisma da psicologia arque-
típica, em que o trabalho é feito por um pluralismo de significados, 
especificamente em James Hillman. Todo o enfoque dado à lenda foi 
pela perspectiva do mundo das trevas, ou seja, pela perspectiva da 
noite, da morte. As imagens reveladas na lenda trazem o clamor do 
mundo das trevas, que necessitam ser olhadas e sentidas pela alma.1 
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A partir de uma leitura do livro Lendas Brasileiras (2000), foi escolhida uma 
lenda da região norte do país com o intuito de fazer uma relação imaginal sob 
a batuta da teoria hillmaniana de imagem. Para tanto, unir-se-á os estudos do 
folclore brasileiro, passando pela literatura oral, com a psicologia arquetípica. 
Sendo assim, este estudo objetiva trabalhar as imagens de morte na lenda da 
Sapucaia-Roca, utilizando como ferramenta a teoria de Hillman. No tocante 
ao método, não há um só caminho, uma só interpretação, nesta abordagem, 
as palavras são polissêmicas; cada palavra torna-se múltipla e pode ser ouvida 
como uma metáfora, ou seja, não objetiva dar um ponto final e sim uma aber-
tura para outros aprofundamentos. 

Nota-se que há uma mensagem desses contos do povo e para o povo, ou seja, 
do homem e para o homem, além disso, nos contos brasileiros há muita influên-
cia de vários povos, por conta da imigração: asiática, africana, europeia etc., e a 
religião está quase sempre presente, principalmente o cristianismo.

Ao olhar tais lendas, sonhos do inconsciente brasileiro, depara-se com o sub-
tema da morte. Hillman (2013, p.18) afirma que “não é segredo que os sonhos 
pertencem ao mundo das trevas, o mundo inferior e seus deuses.” O conceito 
de alma, que para Hillman não se relaciona ao cristianismo: “Alma, anima é a 
raiz metafórica dessa abordagem [arquetípica]. O que está por baixo, na direção 
vertical, na profundeza, na escuridão insondável, é a alma” (BARCELLOS, 2012, 
p.85), está intimamente ligado ao Mito de Hades visto que o aprofundamento 
da alma é uma constante visita à casa de Hades, lugar onde habitam os mortos, 
mundo do qual poucos voltam, no entanto, a maioria dos que retornam não são 
mais os mesmos, estão transformados.

Assim como os sonhos, as lendas têm cada vez menos espaço, pois o homem 
moderno desvaloriza os ensinamentos que muitas vezes vêm por meio da tradi-
ção, da história, do imaginário de um povo, assim sendo, entender nossa história 
é entender como somos. De acordo com Jung (2011), todos trazem um incons-
ciente pessoal que carrega nossa história pessoal, individual, mas há também 
algo que emana do que existiu, do passado, dos ancestrais que tem de ser valori-
zado (inconsciente coletivo), do contrário, o que se apresenta é um desequilíbrio 
de energia psíquica, há uma unilateralidade. O folclore brasileiro traz no âmago 
de suas imagens o aprofundamento da alma, a importante visita ao Hades – que 
simbolicamente representa modos de recolhimento, sendo que tal recolhimento 
propicia reflexões, “condição indispensável para que as transformações de alma 
ocorram” (ALVARENGA, 2010, p.124), ou seja, ao desconhecido, ao invisível, no 
caso dos indígenas, e à da colonização, no viés cristão, mostrando assim, a psique 
de um povo, de um momento.

PSIColoGIa aRQuETíPICa – uM BREvE olHaR
O termo arquetípico é utilizado por Hillman como um adjetivo, um  

“qualificador de experiências”, num primeiro momento é para distanciar do 
formato analítico, sem excluí-lo, mas ir além, ou seja, não se limitar a ele 
(BARCELLOS, 2012). A partir do conceito de Jung sobre alma (psyché, anima), 
Hillman (2010) aponta que alma seria uma perspectiva no lugar de uma subs-
tância, tal perspectiva procede com reflexão; seria como se a consciência se 
apoiasse numa essência imaginativa. A alma

primeiro, […] refere-se ao aprofundamento dos eventos em experiências; 
segundo, o significado que a alma torna possível seja no amor ou nas ques-
tões religiosas, deriva-se de sua particular relação com a morte. E, terceiro, 
por alma refiro-me à possibilidade imaginativa em nossa natureza, o expe-
rimentar através da especulação reflexiva, do sonho, da imagem e da fanta-
sia – aquele modo que reconhece todas as realidades como primariamente 
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simbólicas ou metafóricas. (HILLMAN, 2010, p. 28) 
Dessa forma, pode-se dizer que alma é imagem, que esta habita os sonhos e 

também um modo de ver, uma maneira de enxergar. A alma repete-se de forma 
infinita, sendo que tal repetição está ligada a tentativas de aprofundamento 
com o objetivo de extrair dessas repetições novos significados. Ressalta-se que 
do ponto de vista do ego, a circularidade é neurótica, mas a circularidade para 
a alma de certa forma força o ego a trabalhar em favor da psique, “a repetição 
é uma maneira de nos tornarmos aquilo que somos” (BARCELLOS, 2012, p.87). 

O foco na imagem e no trabalho com a imaginação é a base da psicologia 
arquetípica, sendo que “ficar na imagem” seria o lema de Hillman, o que traz 
formas de interpretação, ou seja, como a imagem é psique, as imagens são 
espontâneas, naturais ao ser humano, que necessitam de “respostas imaginati-
vas, não de explicação” visto que explicar de alguma forma subjaz um conceito, 
“uma imagem é sempre mais abrangente, mais complexa, que um conceito” 
(BARCELLOS, 2012, p. 91). 

Já os arquétipos são vistos como composições fundamentais da imaginação 
e que se apresentam como imagens. Dessa forma, a imagem da vida psíquica 
está relacionada à metáfora da profundidade, ou seja, uma relação vertical – 
um ver “interioridade em todas as coisas”, afastando a psicologia arquetípica 
das interpretações “horizontais”, “constelando a própria análise como descida 
(nekya).” Diferentemente de Jung, Hillman afasta-se do conceito judaico-
cristão, aproximando-se da mitologia clássica grega e da renascença italiana. 
(BARCELLOS, 2012, p.84). 

Assim, a psicologia arquetípica traz em seu bojo uma abertura para além 
dos muros “psicologizantes”, fechados hermeticamente em um só caminho, uma 
só possibilidade. A ideia de uma psicologia politeísta pode assustar, pois o ego 
necessita de certezas, mas a vida é de pluralidade por isso a teoria de Hillman 
não poderia ser diferente.

o MuNDo DaS TREvaS
O trabalho desenvolvido por Hillman (2013) no livro “O Sonho e o Mundo 

das Trevas” objetiva olhar os sonhos de outra perspectiva, em outra direção: a da 
escuridão, ou seja, não se fundamenta no tema de repressão de Freud e nem a da 
compensação em Jung, porém “imagina os sonhos em relação com alma, e alma 
com a morte” (p.17). Para tanto, inicia seu estudo trazendo à tona uma pergunta 
com uma resposta óbvia, porém negligenciada: “A que região mitológica, a que 
deuses, pertencem os sonhos?” (p.18), com essa pergunta seu intento é de mos-
trar que ao conhecer onde esse mundo se encontra melhor para saber o que os 
sonhos desejam, o que dizem, o que se pode fazer com eles. O autor aponta que 
há várias teorias sobre sonhos, mas acredita que a sua seria uma tentativa de 
“re-ver o sonho à luz do mito” (p.18) visto que “ao conectar teoria psicológica 
com teoria mitológica estamos ensaiando uma psicologia dos sonhos que tenta 
reter um sentido de submundo sempre presente em nosso trabalho com eles” 
(p.19). Ainda, Hillman (2013) aponta que seus trabalhos (livros) foram sempre 
uma tentativa de ver por meio de panos de fundos míticos, assim sendo, um 
modo de corrigir a maneira de enxergar a psicologia e de mostrar uma proposta 
mais profunda, que traga mais reflexão, que seja mais imaginal.

 Esse livro também é, como os outros, um ensaio em epistrophé, ou seja, um 
regresso, uma reversão, um princípio que examina com atenção os fenômenos 
dentro de suas semelhanças. Tal princípio é resultado do trabalho de Henri Corbin 
e do método de ta’wil, em que se deve “levar de volta as formas sensíveis para as 
formas imaginativas, e depois alçar-se a significados ainda mais elevados; pro-
ceder na direção oposta […] é destruir as virtualidades da imaginação” (CORBIN, 
1970 apud HILLMAN, 2013, p. 20). Por isso, essa reversão é uma ponte em que 
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se vincula um acontecimento a sua imagem, um processo da psique a seu mito. 
As vantagens para tal método são duas, a primeira: o “re-ver” o fenômeno, 

como por exemplo, o que está sendo sonhado, dito, experimentado de fato, 
desse modo, examinando minuciosamente é que se pode encontrar a qual, em 
meio a tantas, constelação arquetípica o sonho, imagem está relacionada, o que 
de tal forma está imbricada com a segunda vantagem: as múltiplas possibili-
dades, imagens, ou seja, uma entre várias, não isto ou aquilo (HILLMAN, 2013).

Como a imagem é considerada a base da teoria arquetípica, com esse livro 
não seria diferente, Hillman aponta que seria uma ponte, como já dito acima, 
para seus outros escritos, porém com um adendo: a psicologia da imagem no 
livro “O Sonho e o Mundo das Trevas” está definida “dentro de uma psicologia 
dos sonhos e da morte […] em psicologia profunda, começar com a imagem 
é começar no mundo das trevas mitológico” (p.21), ou seja, na perspectiva da 
morte. Ainda, o autor coloca no livro algumas delimitações que ele traz como 
uma imagem de ponte. A primeira seria manter-se nas imagens do mundo 
ocidental, do que é conhecido, em que suas ideias trariam uma renovação, não 
criação – uma “ponte para trás” (p.22); já a segunda, permanecer na psicologia, 
“ficar em sua própria casa e criar seu próprio chão à medida que caminha […] 
o que, em psicologia profunda, significa cavar cada vez mais fundo, uma ponte 
para baixo” (p.23); e por fim, manter como objeto a psique do homem ociden-
tal, articulando “uma psicologia que reflita a importância apaixonada da alma 
individual. Uma ponte para dentro” (HILLMAN, 2013, p. 23).

Cabe ressaltar que o mito relacionado à pergunta supracitada do lugar onde 
pertencem os sonhos, seria o mundo das trevas, os ínferos, o mundo do deus 
grego Hades. Dessa forma, a partir de um delineamento da figura de Hades, sua 
invisibilidade, seu mundo – os ínferos, em que o tempo não existe visto que “a 
Casa de Hades é um reino psicológico agora, não um reino escatológico depois 
[…] provê agora mesmo esse lugar do julgar, e dentro – a reflexão inibidora 
interior às nossas ações”; o autor aponta que o mundo dos ínferos e o mundo 
superior somente divergem no que se refere à perspectiva, um enxerga a partir 
da escuridão e o outro por meio da luz, respectivamente, pois Hades e Zeus são 
irmãos, ou seja, família, uma “coisa” só, o que muda é somente a perspectiva. 
Ainda, o mundo de Hades era visto como o fim para as almas, “Hades é a causa 
final, o propósito, o próprio telos de cada alma, e de cada processo de alma” (p. 
56), dessa forma, os eventos psíquicos apresentam uma das faces de Hades, isto 
é, os processos da alma direcionam-se ao rei dos ínferos. “Quando buscamos pelo 
sentido mais revelatório numa experiência, nós o alcançamos mais inteiramen-
te ao deixá-lo ir para o Hades, perguntando o que isso tem a ver com ‘minha’ 
morte. Então a essência aparece” (HILLMAN, 2013, p. 57).

O ponto de vista do mundo das trevas transforma extremamente nossa expe-
riência da vida, não em sua própria extensão limitada, mas em termos de psique. 
A fim de perceber a psique em sua “profundeza básica, para uma verdadeira psi-
cologia profunda, devemos ir ao mundo das trevas” (p.80). Tendo em vista isso, a 
intervenção de Hades é muito avassaladora, os fenômenos não são vistos apenas 
do ponto de vista “da vida e do amor humano”, também pelo olhar de “Tânatos, 
suas frias e imóveis profundezas desconectadas da vida” (HILLMAN, 2013, p. 84).

Dessa forma, ingressar no mundo das trevas é como entrar num modo de 
reflexão, sem muita volição ou direcionamento, ressaltando que a perda verda-
deiramente evidencia as experiências do mundo das trevas, do luto ao sonho, 
visto que uma “vida vivida em estreita conexão com a psique realmente traz um 
insistente sentimento de perda” (p. 90-91).

a lENDa: SaPuCaIa-RoCa
“Sapucaia-Roca é uma pequena povoação à margem do rio Madeira. 
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Pouco abaixo do lugar em que se acha assentada, referem os índios que 
existiu outrora uma outra povoação, muito maior do que esta, e que um dia 
desapareceu da superfície da terra, sepultando-se nas profundidades do rio.

É que os Muras, que então a habitavam, levavam a vida desordenada e má, 
e nas festas, que em honra de Tupana celebravam, entregavam-se às danças tão 
lascivas e cantavam cantigas tão impuras, que faziam chorar de dor aos anga-
turamas, que eram os espíritos protetores, que por eles velavam.

Por vezes os velhos e inspirados pajés, sabedores dos segredos de Tupana, 
haviam-nos advertido de que tremendo castigo os ameaçava, se não rompessem 
com a prática de tão criminosas abominações.

Mas cegos e surdos, os muras não os viam, nem os ouviam. E pois um dia, em 
meio das festas e das danças e quando mais quente fervia a orgia, tremeu de 
súbito a terra e na voragem das águas que se erguiam, desapareceu a povoação.

As altas barrancas que ainda hoje ali se veem, atestam a profundidade do 
abismo em que foi arrojada a povoação e os réprobos…

Depois, muitos anos depois, foi que começou a surgir a atual povoação, que 
ainda não pôde atingir seu grau de esplendor da que fora submergida.

Foram de novo habitá-las os Muras; mas em breve, por entre a escuridão da 
noite começaram a ouvir, transidos de medo, como o cantar sonoros de galos, 
que incessante se erguia do fundo das águas.

Consultados os pajés, que perscrutavam os segredos do destino, declararam 
estes que aquele cantar de galos, ouvido em horas mortas da noite, provinha 
daqueles mesmos angaturamas, que deploraram outrora a misérrima sorte da 
povoação submergida e que, sempre protetores dos filhos dos Muras, serviam-se 
do canto despertador dos galos da Sapucaia–Roca submergida, para recordarem 
o tremendo castigo por que passam seus maiores e desviarem a nova geração 
do perigo de sorte igual. 

É este o fato que deu origem ao nome da povoação: Sapucaia-Roca.” 
(CASCUDO, 2006, p.34-35)

IMaGENS QuE a lENDa REvEla
Antes de começar a “análise”, cabe ressaltar que essa lenda será visualizada a 

partir da teoria de Hillman, portanto, não se fecha em um significado. Há aqui 
uma pluralidade, uma mente politeísta - uma imagética que traz em seu bojo 
metáforas carregado de múltiplos desfechos, que aqui focarei nas imagens que 
evocam a morte – mundo das trevas; e a transformação, que algumas vezes pode 
decorrer do morrer, ou seja, como Hillman (2013) aponta que esse olhar é pela 
perspectiva das trevas, da morte. 

Gostaria de destacar dois aspectos dessa lenda. O primeiro seria a espinha 
dorsal em que o viés judaico-cristão se apresenta nas lendas visto que não 
há lendas 100% indígenas por conta da catequização dos índios no Brasil; o 
segundo seria a “carne” que preenche esta espinha, em que os termos indígenas 
constroem o ritmo e a alegoria da narrativa. 

Dito isso, no tocante aos termos relacionados à morte, os que se destacam 
são os signos e sintagmas: “desapareceu”; “sepultando nas profundidades do rio”; 
“chorar de dor”; “velavam”; “ameaçava”; “tremeu de súbito a terra e na voragem 
das águas que se erguiam, desapareceu a povoação”; “atestam a profundidade 
do abismo”; “começou a surgir a atual povoação”; “submergida”; “a escuridão da 
noite”; “transidos de medo”; “cantar sonoros de galos, que incessante se erguia 
do fundo das águas”; “horas mortas da noite”; “o fato que deu origem”, todas 
essas imagens são voltadas às questões de morte, trazem a imagem de descida, 
aqui se infere a questão do Nekya, colocada por Jung e abraçada por Hillman, 
que é a “descida ao abismo”, sendo que de algum modo – ou não – trazem em 
seu bojo transformação, relacionada a uma mudança de perspectiva. 



A partir desses sintagmas, para melhor apreender as imagens de morte, a 
lenda será dividida em partes. 

No primeiro trecho, “Sapucaia-Roca é uma pequena povoação à margem 
do rio Madeira. Pouco abaixo do lugar em que se acha assentada, referem os 
índios que existiu outrora uma outra povoação, muito maior do que esta, e que 
um dia desapareceu da superfície da terra, sepultando-se nas profundidades 
do rio”, as orações sublinhadas apontam já para as primeiras imagens de morte 
visto que “pouco abaixo do lugar” e “profundidade” apontam para os ínferos, 
juntando isso à “desapareceu” e “sepultando-se nas profundezas do rio” significa 
que houve mortes e mortes pela água. 

Tais mortes revelam a importância aqui da imagem da água, que para 
Bachelard (1998) as imagens de morte, que surgem da metáfora de água, são 
mortes em profundidade, que se mantêm em nós. Ressalta-se a ambiguidade 
da água que contém um teor substancial para a vida, também o contém para 
a morte. Heráclito (apud Hillman, 2013, p.219) “enxerga a morte na água como 
um modo de dissolver um tipo de terra enquanto outro tipo é gerado.” A alma 
anseia pelo fluir, nos sonhos com água faz o ego vígil estremecer, mas as águas 
para alma é um prazer. 

Já em: “É que os Muras, que então a habitavam, levavam a vida desorde-
nada e má, e nas festas, que em honra de Tupana celebravam, entregavam-se 
às danças tão lascivas e cantavam cantigas tão impuras, que faziam chorar de 
dor aos angaturamas, que eram os espíritos protetores, que por eles velavam”, 
o que se mostra aqui é a desonra aos ancestrais (angaturamas), deturpando a 
adoração ao deus Tupana. A imagem de morte aqui está contida no verbo “vela-
vam”, há de se observar que velar aqui tem a ideia de proteger, de cuidar, mas 
também traz a imagem do velório, do velar o morto, infere-se que talvez seja 
um presságio, um devir. Há ainda um viés de julgamento – o mundo das trevas é 
amoral – que se deve ao cristianismo que se mostram nas palavras: “desordenada 
e má”; “lascivas”; “impuras”. Também se pode falar de hybris, termo grego que 
significa descomedimento, referindo a presunção, arrogância contra os deuses 
que em geral eram punidos, nota-se que é muito semelhante ao que aconteceu 
na lenda. (WALCOT, 1993)

Nos trechos a seguir, observa-se que há uma ameaça por parte dos angatura-
mas, mas que esta ameaça traz consigo uma proteção como supracitado; ainda, 
infere-se que a “terra” tremer e se abrir denotam que o que é terreno, material 
se rescindiu. No que se refere às imagens de morte, novamente se observa o ele-
mento “água” e traz também a “profundidade” visto que para Hillman (2013) a 
morte é o aprofundar-se; “cegos e surdos” também remete ao que os Muras não 
viam e nem ouviam o mundo dos mortos (angaturamas) tendo em vista que para 
ouvir os mortos tem de estar em silêncio, pois os mortos murmuram, de acordo 
com Hillman (2013). No entanto, cabe notar que há, nesses trechos, certa seme-
lhança com a história bíblica de Sodoma e Gomorra, em Gênesis, em que Deus 
(Javé) estava sempre a alertar a população dos seus atos lascivos, sendo que Javé 
mandou Ló - podemos comparar com os pajés da lenda – avisar à população de 
seus pecados, chamando-os ao arrependimento. Como a população não se arre-
pendeu, Deus poupou a vida de Ló e de sua família, destruiu ambas as cidades, 
o que também traz a imagem de morte, morte como destruição, como um fim. 
Eis os trechos: “por vezes os velhos e inspirados pajés, sabedores dos segredos 
de Tupana, haviam-nos advertido de que tremendo castigo os ameaçava, se não 
rompessem com a prática de tão criminosas abominações. Mas cegos e surdos, 
os muras não os viam, nem os ouviam. E pois um dia, em meio das festas e das 
danças e quando mais quente fervia a orgia, tremeu de súbito a terra e na 
voragem das águas que se erguiam, desapareceu a povoação.” 

Os fragmentos: “As altas barrancas que ainda hoje ali se veem, atestam 
a profundidade do abismo em que foi arrojada a povoação e os réprobos… 
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Depois, muitos anos depois, foi que começou a surgir a atual povoação, que 
ainda não pôde atingir seu grau de esplendor da que fora submergida” apon-
tam que as “altas barrancas […] atestam a profundidade do abismo” o que se 
infere que seria como uma marca de um mundo, sendo que o mundo diurno é 
um reflexo do mundo noturno para Hillman (2013); o mundo das trevas, como 
já dito, é amoral, ou seja, não há uma dicotomia de bem e mal, quando a água 
lançou-os ao profundo, todos foram: “a povoação e os réprobos.”2 No que se 
tange ao “não pôde atingir seu grau de esplendor da que fora submergida”, 
traz-se dois modos de ver: que a morte traz uma consciência e que a atual 
população ainda não a tem; e que a morte, por ser um fim, modifica as pessoas, 
não podendo ser mais as mesmas, as de outrora. 

Nos excertos a seguir: “Foram de novo habitá-las os Muras; mas em breve, 
por entre a escuridão da noite começaram a ouvir, transidos de medo, como 
o cantar sonoros de galos, que incessante se erguia do fundo das águas. 
Consultados os pajés, que perscrutavam os segredos do destino, declararam 
estes que aquele cantar de galos, ouvido em horas mortas da noite, provinha 
daqueles mesmos angaturamas, que deploraram outrora a misérrima sorte da 
povoação submergida e que, sempre protetores dos filhos dos Muras, serviam-se 
do canto despertador dos galos da Sapucaia–Roca submergida, para recor-
darem o tremendo castigo por que passam seus maiores e desviarem a nova 
geração do perigo de sorte igual”, nota-se que o “como o cantar sonoro dos 
galos” é uma metáfora em que os galos despertam para a noite, para o mundo 
das trevas a fim de relembrar a ancestralidade do Muras “atuais”, para que a 
nova geração se lembre da geração passada. Tais galos são os mesmos angatu-
ramas que trazem na imagem do galo um despertar – “canto despertador”, um 
despertar que vem de baixo, um despertar da morte, para uma nova consciência. 
Da perspectiva do mundo das trevas, esse recordar do castigo que foi outrora 
para a população anterior, não seria para poupar a população da morte, mas 
para que não fosse do mesmo modo que a geração submergida. Ressalta-se que 
a população anterior estava “cega e surda” para os angaturamas, diferentemente 
desta que ouvia o canto dos galos que eram os espíritos protetores, ou seja, já 
houve certa conscientização, mudança. Do ponto de vista cristão, seria sim uma 
forma de mostrar que aqueles que se desviarem do caminho serão condenados, 
sendo que a condenação deste ponto de vista seria a morte como uma forma de 
pagar pelo mal que fizeram, seria um fim e não uma mudança. 

Por fim, no trecho final: “É este o fato que deu origem ao nome da povo-
ação: Sapucaia-Roca” aponta para um originar de um nome, uma nova iden-
tidade, inferindo que se algo nasce ou se transforma oriunda da morte, seria 
uma nova perspectiva.

CoNSIDERaçõES FINaIS
A realização do presente trabalho, que envolveu um levantamento bibliográ-

fico da literatura oral, passando por mitos e lendas, além das leituras da teoria 
arquetípica em James Hillman, foi, de certa forma, uma tentativa de olhar por 
meio de uma nova perspectiva: a da morte. 

 Tal perspectiva gera certa resistência, reprovação e medo de entrar no 
mundo das trevas. Assim, caminhar no vale da sombra da morte, como a bíblia 
aponta, é ir ao encontro do desconhecido, do mistério. O sofrimento, a dor, a 
perda fazem parte do pacote de seguir esse caminho. 

A morte na lenda trouxe a mudança de perspectiva, a primeira população dos 
Muras estava cega e surda, mas já a segunda conseguia ouvir o cantar dos galos 
nas horas mortas da noite, ou seja, a morte, os ínferos continua sendo um lugar 
temido, mas não inconsciente, desconhecido. 

Trazendo para a perspectiva da luz, do mundo em que vivemos, infere-se o 



quanto a população atual está cega e surda para a perspectiva da morte e do 
morrer. O quanto a morte é indesejada, é posta de lado. Os velórios e enterros 
são rápidos, as perdas e a dor são amortecidas com medicamentos, não há tempo 
para visitar nossos mortos e as nossas mortes.

Por fim, a morte, que pelo olhar da psicologia arquetípica é essencial para a 
alma, não necessariamente traz uma transformação. Algumas vezes sim precisa 
que algo morra para que nasça outro, entretanto, há a morte que só traz um fim, 
sem maiores explicações. Tal morte pode não trazer uma transformação, mas 
quem sente ou enfrenta essa morte nunca mais será o mesmo.
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Transcrição de conceitos do autor consultado, porém descritos com as próprias palavras do redator. 

Exemplo: Com um autor: 
Na abordagem junguiana, segundo Clarke (1993), pode–se provar empiricamente que há no inconsciente 
um arquétipo de integridade, isto é, uma imagem de Deus e que, por conseguinte, no âmago da busca 
religiosa existe uma necessidade que está implantada na própria psique. OU

Na abordagem junguiana, pode–se provar empiricamente que há no inconsciente um arquétipo de inte-
gridade, isto é, uma imagem de Deus e que, por conseguinte, no âmago da busca religiosa existe uma 
necessidade que está implantada na própria psique (CLARKE, 1993).

Dois ou três autores: 
Fávero e Salim (1995) colheram 852 desenhos junto a uma amostra de sujeitos de ambos os sexos, fora da 
situação clínica, de três faixas etárias diferentes. OU

Foram colhidos 852 desenhos junto a uma amostra de sujeitos de ambos os sexos, fora da situação clínica, 
de três faixas etárias diferentes (FÁVERO; SALIM, 1995)

Com mais de três autores: Indica–se apenas o primeiro autor, seguido da expressão “et al. Exemplo: 
Dickie et al. (1997) estudaram duas amostras de crianças de 4 a 11 anos, buscando relacionar as ima-
gens parentais e Deus quanto à acolhida e o poder.

■ Citação de citação
É a transcrição direta ou indireta de um texto ao qual não se teve acesso. Nesse caso, emprega–se a 
expressão latina “apud” (junto a), ou o equivalente em português “citado por”, para identificar a fonte 
secundária que foi efetivamente consultada. Nas referências, citar apenas a obra consultada e a sua data. 

Exemplos: 
Lowenfeld e Brittain (1970, apud ALMEIDA, 1999), afirmam que… OU
Lowenfeld e Brittain (1970, citados por ALMEIDA, 1999), afirmam que… OU
Lowenfeld e Brittain (1970), apud Almeida (1999) afirmam que… OU
Lowenfeld e Brittain (1970) citados por Almeida (1999), afirmam que… 

■ Citação de obras antigas e reeditadas
Cita–se primeiro a data da publicação original, separada por barra da data da edição consultada.

Exemplos:
autor como parte do texto
Já Groddeck, (1913/1984) afirmava que o sofrimento psíquico muitas vezes está relacionado à impos-
sibilidade de se representar ou expressar aquilo que está cravado nas raízes do ser, carregado de maior 
intensidade

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

As referências devem ser indicadas em ordem do último sobrenome do autor principal. Trabalhos de au-
toria única ou do mesmo autor devem ser ordenados ordem alfabética do título.



ExEMPloS DE REFERêNCIaS
■  artigo de revista científica: deve conter: nome do(s) autor(es) em letras maiúsculas, nome do artigo 
em letras minúsculas, nome do periódico destacado em itálico (caso haja subtítulo, este não é destacado), 
seguidos por volume, número, paginação e ano de publicação:

RIOS, A. M. G.; RIBEIRO, A. J. Rituais sagrados de cura. Hermes, v. 8, n.1, p. 40–49, 2005.

■ artigo de revista científica no prelo
SAMPAIO, M. I. C.; PEIXOTO, M. L. Periódicos brasileiros de psicologia indexados nas bases de dados LILACS 
e PsycInfo. Boletim de Psicologia. No prelo.

■ livros: nome do(s) autor(es) em letras maiúsculas, nome do livro em itálico (caso haja subtítulo, este 
não deve estar em itálico), cidade, editora, ano de publicação.
FORDHAM, M. A Criança como Indivíduo. São Paulo: Ed Cultrix, 1994.

■ Capítulos de livros
TÓTORA, S. Ética da vida e o envelhecimento. In: CÔRTE, B.; MERCADANTE, E. F.; ARCURI, I. G. (Orgs.). 
Envelhecimento e velhice: um guia para a vida. São Paulo: Vetor, 2006. p. 157–164.

■ obra antiga e reeditada em data muito posterior
GRODDECK, G. (1913). O Livro Disso. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1984.

■ Teses ou dissertações 
ALMEIDA, L.H.H. Danças Circulares Sagradas. Imagem corporal, qualidade de vida e religiosidade segun-
do uma abordagem junguiana. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) – Faculdade de Ciências Médicas, 
UNICAMP, Campinas, 2005.

■ Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em anais
AMARAL, L. A. Atividade física e diferença significativa/deficiência: algumas questões psicossociais reme-
tidas à inclusão/convívio pelo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA, 4., 2001, 
Curitiba. Anais… Curitiba: SOBAMA 2001. p. 30–31.

■ Documento publicado na Internet
FACULDADE DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Manual de referências 
bibliográficas. Disponível em:
<http://www.ufrgs.br/manualcap1.htm>. Acesso em: 20 de ago. 2002.

■ Comunicação pessoal (carta, e–mail, conversa)
Citar apenas no texto, dando as iniciais e o sobrenome da fonte e a data. Não incluir nas referências.

■ anexos
Anexos só poderão ser introduzidos quando contiverem informação indispensável para a compreensão 
dos textos.
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