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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… 

88 – Hermes21 Hermes21 – 89

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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Notas

1. O texto é baseado no trabalho de conclusão de curso de Rebeca Simão, orientado por 
Ivelise Fortim e coorientado na parte da psicologia arquetípica por Wládia Beatriz.

2. Condenados 
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