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Capa

Escultura em relevo do deus egípcio Thoth do trono 
atrás de uma estátua sentada de Ramsés II (1279-
1213 aC), Luxor.
Thoth é o deus egípcio da sabedoria, da escrita, dos 
hieróglifos, da ciência, da magia, da arte, do julgamento 
e dos mortos, do conhecimento, da sabedoria, da escrita, 
da música e da magia, era geralmente retratado com 
a cabeça de íbis ou babuíno. É o equivalente grego de 
Hermes.

Foto:   Jon Bodsworth, “Thoth, Luxor Relief.”
Ancient History Encyclopedia.
https://www.ancient.eu/image/5403/. 

A Revista Hermes é uma publicação sem fins lucrativos dirigida ao 
meio acadêmico abordando técnicas corporais, pensamento junguia-
no, filosofia, artes, educação e religião.

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

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



Palavra da editora

Há uma antiga maldição chinesa que diz: Que você possa você viver em tempos 
interessantes! De fato, nunca pensei que viveríamos tempos tão “interessantes”: o 
ano de 2020 foi um divisor de águas e nada será como antes. O isolamento social 
imposto pela pandemia gerou conflitos e inseguranças, crises de ansiedade, pânico, 
mas também solidariedade, reaproximação de amigos e buscas de um centro inte-
rior capaz de encontrar um sentido, já que no mundo exterior reina o caos. Novas 
formas de aprendizagem à distância foram testadas, algumas com bons resultados, 
outras nem tanto...

O mundo de fora adoeceu e só pode ser alcançado com restrições. Talvez seja um 
bom momento para olharmos mesmo para dentro e descobrir, ou melhor, encarar 
face a face a nossa alma sempre relegada a segundo plano, esquecida ou misturada 
com as atividades e lidas do dia a dia.

Neste número da Hermes apresentamos três artigos sobre a pandemia, cada um 
sob uma perspectiva diferente. Uma análise do filme Jogos Vorazes, de um conto de 
Clarice Lispector, Perdoando Deus (como isto é necessário!), um artigo sobre o bem 
estar que a Calatonia produz em pacientes com câncer, outro sobre o sofrimento 
que gera a automutilação e uma contribuição generosa de James Hollis onde ele 
reflete sobre um tema que interessa a todo aquele que trabalha em relações de 
ajuda: Quem cura o curador? 

Introduzimos a partir deste ano no Conselho Editorial nossa correspondente no 
exterior, Anita Ribeiro-Blanchard, que muito tem contribuído com suas pesquisas 
sobre Calatonia e neurociência.

Na esperança de um ano melhor desejo a todos uma boa leitura!

Leda Maria Perillo Seixas
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Clarice Lispector

O presente artigo objetiva fazer uma leitura do conto Perdoando Deus, de 
Clarice Lispector, a partir da perspectiva junguiana. Os conceitos de símbolo, 
persona, sombra, individuação e Self foram apresentados e  relacionados 
com passagens do conto, estabelecendo um possível diálogo com a Psico-
logia Analítica.

Análise do Conto 
Perdoando Deus,
de Clarice Lispector

Victoria Diniz Hosni <victoriahosni98@gmail.com>
Graduanda no curso de psicologia da PUC-SP

Palavras-Chave:
➜Clarice Lispector

➜Conto
➜Diálogo

➜Psicologia Analítica
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Perdoando Deus é um dos contos que compõem o livro Felicidade Clandes-
tina, publicado em 1971. Assim como na maioria dos textos de Clarice Lispector, 
neste conto o leitor é levado a um mergulho profundo nas reflexões internas 
que a protagonista faz a respeito de si mesma. Andando na rua sem nenhum 
objetivo específico, a personagem percebe-se invadida por um sentimento muito 
intenso e diferente de tudo o que já havia sentido antes. Não sabemos como ela 
se chama, quem ela é nem quais são suas características  físicas. O texto é narra-
do em primeira pessoa e o leitor vê-se arrastado para o interior desta completa 
desconhecida, com quem é estabelecida, quase que de repente, uma relação de 
profunda intimidade. 

A personagem estava andando na rua e é invadida por uma sensação muito 
forte de carinho profundo e intenso por tudo que existe. Sente-se a mãe de Deus, 
a mãe do mundo, conectada com a vida que a cerca. Isso tudo, porém, desman-
cha-se drasticamente quando depara-se com um rato morto no meio na rua, que 
lhe provoca intenso asco. Ela revela ter um medo desmesurado de ratos e ver um 
ali, jogado à sua frente, põe abaixo todo o amor incondicional que apenas se-
gundos antes dispensava ao mundo. Seria uma mensagem de Deus, alertando-a 
sobre a ingenuidade de se entregar de forma desprevenida a um amor incon-
dicional pelo mundo? Fosse o que fosse, ela se sente insultada pela grosseria e 
crueza de Deus, capaz de esmagá-la com tão pouco. Ela se sente vulnerável, mas 
também com muita raiva. 

Da agitação e revolta, a protagonista passa então para outro estado. Começa 
a refletir que o rato também faz parte do mundo e ela, achando no início que 
estava pronta para abraçar toda a existência, percebe agora que talvez não esteja 
preparada para tudo. Como ser mãe de todas as coisas se não consegue pegar 
um rato na mão, este rato que existe tanto quanto ela? Este rato que provoca 
nela sentimentos horríveis, cuja morte ela aprecia e deseja, por mais difícil que 
seja admitir que existe esta espécie de desejo dentro de si mesma. O Deus pelo 
qual ela por um segundo de grandeza deixou-se amar, conclui, é um Deus por ela 
inventado. Ela não é de todo inocente, a brutalidade que há na imagem do rato 
morto também existe dentro dela e só quando conseguir abraçar também a isso 
poderá, enfim, amar o mundo por inteiro.

A partir da história apresentada acima, foram elencados cinco conceitos da 
Psicologia Analítica para nortear a análise do conto: símbolo, persona, sombra, 
individuação e Self. É importante, antes de partir para a análise em si, ter-se claro 
o conjunto de conteúdos que cada um destes conceitos engloba. Começando 
pelo símbolo, ele é a melhor forma encontrada pela psique para representar algo 
desconhecido, sendo inesgotável em significados e causando grande impacto na 
consciência para a qual se apresenta. A produção simbólica aparece como forma 
de conciliar conteúdos conscientes e inconscientes, tendo as funções de conectar 
estes conteúdos, revelar à consciência aspectos inconscientes da psique e trans-
formar a energia daquilo que está inconsciente de forma que possa ser acessado 
pela consciência. Os símbolos são construídos através da atuação da psique como 
um todo, construção esta que é operada pela função transcendente, que vai para 
além dos opostos, unindo no símbolo aspectos das duas polaridades (consciente e 
inconsciente). O desenvolvimento psíquico caminha no sentido de maior integra-
ção dos conteúdos inconscientes e conscientes, de forma que o símbolo é uma 
importante ferramenta neste processo.  

A elaboração simbólica, enquanto atividade da consciência, busca analisar e 
interpretar os símbolos que atravessam a parte consciente da psique. É impor-
tante pontuar que nos símbolos há elementos da consciência, do inconsciente 
pessoal e também do inconsciente coletivo. Através da elaboração simbólica, 
para a qual a disposição do ego é muito importante, são investigados a fundo os 
elementos constituintes do símbolo, cujas raízes são buscadas nas experiências 
pessoais do sujeito e também naquilo que é coletivo. Em relação ao coletivo, rea-
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liza-se um exercício de ampliação, buscando o que naquele símbolo ultrapassa 
o universo da pessoalidade. Os símbolos também carregam grande relação com 
o contexto social, histórico e pessoal (momento de vida) do sujeito. Todos estes 
aspectos são analisados na elaboração simbólica, a qual colabora, dessa forma, 
para a maior integração da psique.

Além do símbolo, também são importantes, para a análise do conto, os con-
ceitos de persona e sombra. Enquanto o ego é tudo aquilo que é reconhecido pelo 
sujeito como sendo ele mesmo, a persona é aquele aspecto da psique que é mos-
trado ao mundo, é uma espécie de máscara social. A persona é formada a partir 
dos anseios do próprio indivíduo (aquilo que espera dele mesmo) e das exigências 
e normas da sociedade. A persona é um complexo funcional ativo com núcleo 
arquetípico, sendo muito importante para a adaptação social, ou seja, para a 
adoção de atitudes congruentes com o contexto, ajudando no estabelecimento 
de relações adequadas com os objetos externos e servindo como proteção contra 
sensações de culpa e vergonha ao encobrir para a sociedade aspectos do sujeito 
que seriam mal recebidos e rechaçados. Stein (1998/2006) explicita que a persona 
“[...] significa a pessoa-tal-como-apresentada, não a pessoa-como-real. A perso-
na é um construto psicológico e social adotado para um fim específico” (p. 102).

Já a sombra, por outro lado, é constituída por tudo aquilo que o ego rejei-
ta. O não reconhecimento destes aspectos pelo ego, porém, não faz com que 
deixem de existir, eles ficam no inconsciente, ganhando mais força conforme 
mais intensamente forem reprimidos. Basta um gancho externo para que tais 
conteúdos sejam projetados sobre outras pessoas, ou seja, a consciência perce-
be-os no mundo externo, o que gera reações como raiva e irritação, sem haver o 
reconhecimento de que tais reações estão ligadas justamente ao fato de o sujeito 
ter estes conteúdos também dentro si mesmo. Nem tudo o que compõe a sombra 
é necessariamente ruim. Na verdade, estes conteúdos encontram-se indiferen-
ciados, podendo até mesmo serem construtivos caso a consciência consiga de 
alguma forma olhar para eles e integrá-los. Se forem consistentemente reprimi-
dos, porém, ganham mais e mais força e podem irromper de forma destrutiva, 
apossando-se de forma completa do ego, uma vez que a sombra é um complexo 
e, como todo complexo, pode ser constelada. Nesse sentido, a integração dos 
conteúdos da sombra à consciência é muito importante. 

A persona e a sombra constituem um par de opostos, duas polaridades da psi-
que, sendo a integração de aspectos dos dois lados é fundamental no processo de 
desenvolvimento psicológico. Stein (2006) expõe que “[...] a integração depende 
da aceitação pela pessoa de si mesmo, da plena aceitação daquelas áreas ou 
partes de nós mesmos que não pertencem à imagem da persona, a qual é usual-
mente a imagem de um ideal ou, pelo menos, de uma norma cultural” (p. 112).

Pensando neste processo de integração de opostos, é inevitável a descrição do 
conceito de individuação, que diz respeito ao processo através do qual a psique 
busca integrar da melhor forma possível conteúdos conscientes e inconscientes. 
Ele pode ser dividido em algumas etapas, as quais não se dão de forma totalmen-
te ordenada e delineada, mas no que pode ser colocado como movimento em 
espiral. A forma como cada sujeito passa por este processo é singular, as etapas 
não costumam ser todas cumpridas e aspectos de uma podem manifestar-se ao 
mesmo tempo que aspectos de outras. 

A primeira etapa é caracterizada pela participação mística: identificação total 
da consciência com o mundo circundante. A segunda está relacionada ao forta-
lecimento do ego. O sujeito é inserido na sociedade (aculturação) e passa a pro-
jetar seus conteúdos não mais de forma tão indiferenciada, mas sobretudo sobre 
outras pessoas, como pai, mãe, professores… que passam, através da introjeção, 
a modelar o sujeito. A terceira é a etapa na qual as projeções recaem sobre gran-
des ideias, símbolos e filosofias. As projeções são, então, transferidas de figuras 
concretas para conceitos que demandam maior abstração. A quarta é a etapa na 
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qual o próprio ego torna-se recipiente das projeções, deixando de conferir ao 
outro aquilo que lhe é mais significativo e passando a conferir tais qualidades a 
si mesmo, o que pode resultar em uma superinflação egóica. Na quinta etapa o 
sujeito começa a perceber a psique como independente, tomando consciência de 
que não é senhor de si mesmo, mas sim fortemente influenciado por tendências 
inconscientes sobre as quais não tem controle. Há então uma limitação do ego 
e grande integração entre consciente e inconsciente. Pode-se também falar de 
uma sexta  etapa, na qual consciente e inconsciente, sujeito e mundo, passam a 
integrar um todo unificado e indiviso. 

É importante apontar que a individuação é um processo que tem uma orien-
tação, uma finalidade,  buscando integrar aspectos inconscientes à consciência. 
A psique é palco de uma constante tensão de opostos e, quando há um desequi-
líbrio, é buscada uma compensação. É muito provável que conteúdos forte e sis-
tematicamente reprimidos pelo ego irrompam de forma intensa na consciência, 
irrupção esta que equilibra a energia gasta na repressão intensa. Há, dessa forma, 
a atuação de um mecanismo compensatório, que move a psique no sentido de 
encontrar o justo equilíbrio entre as polaridades. A integração consciente e in-
consciente é central nesta busca por equilíbrio.

Tendo em vista tudo isso, pode então ser apresentado um dos conceitos cen-
trais da Psicologia Analítica, o conceito de Self, elaborado por Jung em uma fase 
na qual mergulhou em um maior confronto com o inconsciente. O Self é definido 
como um todo integrado, como se fosse um organismo autogestor da psique. É 
colocada, então, a ideia de que a psique de alguma forma, gere a si mesma e de 
que, em todo movimento psíquico, há o envolvimento de todas as dinâmicas 
psíquicas, nada se dá de forma isolada. O Self transcende a própria psique, sendo, 
além de psíquico, também psicóide.  Sua potencialidade é arquetípica, todos os 
arquétipos derivam dele, que é o responsável por organizar as mensagens que 
vêm do inconsciente. Há um eixo de diálogo entre o Self e o ego. A fluidez deste 
diálogo depende de um ego fortalecido, que dê conta de integrar os conteúdos 
inconscientes à psique, não se deixando tomar completamente por eles, mas 
também, não os rechaçando desmedidamente. 

O si-mesmo gera símbolos compensatórios de integração quando o sistema 
psíquico corre o risco de se fragmentar. Esse é o ponto em que intervém o 
arquétipo do si-mesmo num esforço para unificá-lo. 
[...] A tarefa do si-mesmo parece ser a de manter o sistema psíquico unido e 
em equilíbrio. A sua meta é a unidade. Essa unidade não é estática mas dinâ-
mica. (STEIN, 1998/2006, p. 144).

Uma vez apresentados todos os cinco conceitos utilizados para a leitura jun-
guiana do conto de Clarice Lispector, pode-se então partir para a análise em si. 
Começando pelos dois primeiros parágrafos, nos quais a personagem descreve 
sua sensação de ternura imensa pelo mundo. Ela afirma sentir-se como a mãe de 
Deus, profundamente conectada com tudo que a cerca. Um pouco antes de ser 
invadida por essas sensações todas, ela afirma que passeava sem pensar em nada 
específico, sentindo-se totalmente livre. A existência humana é permeada por 
uma série de amarras pessoais e coletivas. Cada um de nós carrega consigo uma 
máscara social, que é como se apresenta ao mundo. Pode-se pensar que o estado 
de liberdade, no qual a personagem encontrava-se, ocorreu devido a um desven-
cilhamento momentâneo de todas estas amarras. Ela parece aberta ao mundo e 
sente-se integrada àquilo que a rodeia. Mesmo que por apenas um momento ín-
fimo, ela sente-se como a mãe de tudo o que existe, como se estivesse, de alguma, 
forma ligada a todas as coisas existentes. Ela desveste, por um segundo, a máscara 
social e, ao mesmo tempo desfaz-se da ideia de ser um sujeito isolado do mundo. É 
como se ela entrasse em contato com algo que transcende ela própria, saindo das 
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polaridades que constituem o mundo e inserindo-se dentro de um todo integrado. 
Pensando em termos junguianos, talvez ela tenha entrado em contato com 

a potencialidade arquetípica do Self. Este é o mais impessoal de todos os arqué-
tipos, sendo transcendente, até mesmo, à psique. Ao perceber o mundo unido a 
ela mesma, parece que a protagonista capta esta sensação interna de unidade e 
coesão e expande-a para o mundo externo. Alguns aspectos das etapas do pro-
cesso de individuação também aparecem nestas linhas iniciais do conto. Pode-se 
pensar em um estado de inflação do ego, uma vez que a personagem entra em 
contato com um dos conceitos que estruturam sua psique, a ideia de todo inte-
grado, e passa a projetar isso tudo em si mesma: ela é a mãe de Deus, a mãe do 
mundo. O ego, enquanto recipiente de projeções, é uma característica da quarta 
etapa da individuação. Conteúdos inconscientes começam a ser integrados, o 
que muitas vezes resulta em superinflação egóica. Poderia, até mesmo, pensar-se 
que, ao colocar a ideia de Deus como central em suas reflexões, a personagem 
demonstra também algumas características da terceira etapa, também projetan-
do conteúdos em figuras e ideias abstratas. Há, no texto, indícios de que Deus 
aparece como uma espécie de metáfora para tudo aquilo que transcende o pró-
prio sujeito, muito mais do que uma figura concreta, mas sim, algo que abarca 
absolutamente tudo o que existe. “Por puro carinho eu me senti a mãe de Deus, 
que era a Terra, o mundo.” (LISPECTOR, 1998, p. 41). Novamente aqui a ideia de 
um mundo estruturado de forma a compor um todo unificado. O arquétipo do 
Self mostrando-se como organizador não só da psique, mas também, como de 
todo o conto. 

Avançando um pouco no texto, as sensação de liberdade e amor absoluto 
são brutalmente afastadas pela presença de um rato morto na rua. A reação da 
personagem a esta figura é completamente desproporcional e irracional. 

Em menos de um segundo estava eu eriçada pelo terror de viver, em menos 
de um segundo estilhaçava-me toda em pânico, e controlava como podia o 
meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, 
terminei no outro quarteirão encostada a um poste, cerrando violentamente 
os olhos, que não queriam mais ver. [...] O meu medo desmesurado de ratos. 
(LISPECTOR, 1998, p. 42)

O que significa este rato para a personagem?  Por que esta reação tão exa-
gerada? Ela conta, ao leitor, que não é apenas aquele rato específico, mas todos 
os ratos que a deixam neste estado: ela tem um medo desmesurado de ratos, um 
“[...] pavor que desde pequena me alucina e persegue, os ratos já riram de mim, 
no passado do mundo os ratos já me devoraram com pressa e raiva” (LISPECTOR, 
1998, p. 43). Cabe, aqui, pensar na figura do rato como um símbolo para ela. 
Um amálgama de conteúdos conscientes, inconscientes pessoais e inconscientes 
coletivos; o símbolo tem este poder mobilizador intenso em relação ao sujeito.

Não conhecemos o bastante a respeito desta mulher para investigar por com-
pleto o papel dos ratos em sua história pessoal e suas possíveis associações com 
conteúdos de uma ordem mais ampla, coletivos, mas eles claramente são, para 
ela, carregados de numinosidade, mobilizando-a fortemente. Ao colocar que este 
medo já existia em sua infância, talvez, esteja referindo-se a eventos traumáticos 
de sua vida, ou então apenas a um medo que sempre a perseguiu, desconectado 
de eventos concretos. Não há como saber. Ela ainda diz já ter sido devorada por 
ratos no passado do mundo. Seria este passado do mundo uma referência a tem-
pos remotos de sua própria infância? Ou, por outro lado, uma forma de atribuir, 
ao seu pavor,  origens que extrapolam a pessoalidade, colocando-o como enrai-
zado nos medos mais profundos da própria humanidade, sendo, então, o passado 
do mundo uma referência ao arcabouço de conteúdos coletivos, com os quais 
todo ser humano nasce? Também não há uma resposta para isso, mas as duas al-
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ternativas podem ser consideradas como válidas e agregam mais força à ideia do 
rato como símbolo para a personagem. Além disso, os símbolos são considerados 
a melhor expressão possível de algo que está em processo na psique. Esta ideia 
será retomada mais à frente, ela vai sendo construída ao longo de todo o conto.

Depois do susto inicial com o rato, a personagem sente raiva, muita raiva. 
Ela estabelece uma conexão entre seu sentimento de abertura e conexão com o 
mundo e o aparecimento do rato morto. Ela coloca o rato como seu contraponto, 
um lembrete de Deus de que o mundo não é tão belo e inocente como ela pen-
sara, mas que também tem um lado bruto, selvagem, violento. Ela quer vingança. 
A imagem do rato desperta o que há de pior dentro dela. Ela acreditava estar 
em comunhão com tudo o que há no mundo, mas percebe que não, não estava. 
Sua percepção de integridade estava um tanto incompleta, ela havia excluído os 
aspectos do mundo que não lhe agradavam. Do mundo e dela mesma. A violência 
e brutalidade evidentes no rato morto estão, também, dentro dela. Se antes ela 
estava repleta de amor, vê-se, de repente, sentindo raiva e querendo vingar-se. 
Cai a máscara que protegia a ideia dela mesma como aquela que carrega apenas 
amor e bondade. Sua persona e seu ego sofrem um choque. 

Percebemos, então, junto com a protagonista, que, naqueles momentos ini-
ciais ela não estava realmente liberta de todas as amarras. Ela não estava englo-
bando tudo, integrada à completude do mundo, mas apenas a uma parte deste. 
Sua máscara não estava fora de jogo, mas sim firmemente pegada ao seu rosto. 
Ela incomoda-se tão profundamente com o rato porque ele a faz perceber carac-
terísticas dela mesma que a incomodam, que não encaixam-se em sua persona, 
que foram banidos por seu ego. E além disso tudo, ela admite sentir prazer na 
ideia de morte: o rato está morto e esta condição agrada-a. Percebe-se, aqui, a 
ideia de processo mencionada, processo de integração à, consciência, de porções 
de sua instância psíquica, até então, completamente reprimidas. O rato, enquan-
to símbolo, aparece, para ela como sinal deste processo e, até mesmo, como uma 
forma de compensação das polaridades. Ao ver-se tomada, diante do rato, por 
tais sensações fortes e violentas é como que obrigada a olhar para este seu lado 
bruto. É quase como se o seu próprio inconsciente tivesse materializado na rua 
o corpo morto do rato, buscando o devido equilíbrio psíquico entre o que ela 
aceita e o que ela reprime em si mesma. 

Deus poderia, então, ser aqui entendido como uma metáfora para a força 
organizadora da psique? Seria Deus o próprio Self, aquele que manda, à cons-
ciência, mensagens provindas do inconsciente? Talvez, esta seja uma interpreta-
ção um pouco exagerada, mas não de todo desconexa. Clarice Lispector é uma 
escritora um tanto complexa, seus textos abrem portas para uma infinidade de 
reflexões. Por mais que a personagem pareça tomar Deus como uma entidade 
concreta, a quem pode dirigir-se como se falasse com uma pessoa, ela mesma, 
conforme já mencionado, iguala esta entidade à Terra e ao mundo. Ao todo. 
Por que não, então, à totalidade psíquica? Pensando, então, neste sentido, cabe 
ressaltar outro sentimento incômodo que se revela à personagem, ao topar com 
o rato: a vulnerabilidade. 

Se antes ela sentia-se a mãe do mundo, senhora e irmã de todas as coisas; 
ela, agora, percebe o quão frágil é a sua condição, afinal, um simples corpo de 
rato morto na rua já a desestabiliza por completo. “Mas que vingança poderia eu 
contra um Deus Todo-Poderoso, contra um Deus que até com um rato esmagado 
podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só” (LISPECTOR, 1998, p. 
43). Lembrando que as etapas do processo de individuação não se dão de forma 
linear, aqui aparecem algumas características da quinta etapa. Cai a ilusão de 
que ela é senhora de si mesma. Há algo maior e mais forte que sobrepuja seu ego, 
que é, então,obrigado a desinflar-se. Ela não é mais a mãe de Deus, deste Deus 
que está em todos e em tudo, inclusive, no rato morto, mas não mais projetado 
nela mesma. 
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Na minha vontade de vingança nem ao menos eu podia encará-Lo, pois eu 
não sabia onde é que Ele mais estava, qual seria a coisa onde Ele mais estava 
e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu O visse? no rato? naquela janela? 
nas pedras do chão? Em mim é que Ele não estava mais. Em mim é que eu não 
O via mais. (LISPECTOR, 1998, p. 43)

Ela sai do centro de si mesma e percebe-se impotente diante deste Deus, que 
está em todo lugar. Submetida a forças maiores do que ela, vê que não pode ser a 
mãe do mundo, pois no mundo, há algo que se move independentemente do que 
ela entende por ela. Na quinta etapa, a psique é percebida como uma entidade 
independente. Parece que a protagonista do conto tem um relance desta ideia, 
ao perceber a própria vulnerabilidade.

Esta percepção, em um primeiro momento, revolta-a. Porém, pouco depois, 
ela começa a refletir sobre suas próprias reações frente ao rato. Ela olha para si 
mesma e se dá conta de que a impossibilidade de ser a mãe do mundo não é por-
que sente-se sobrepujada por este indolente Deus Todo-Poderoso, mas porque 
ela não é ainda capaz de abraçar tudo o que há no mundo. Ela não é capaz de 
abraçar os ratos esmagados do mundo. 

[...] mas quem sabe, foi porque o mundo também é rato, e eu tinha pensado 
que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte. 
[...] Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil.[...] É porque 
ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria - e 
não o que é. É porque ainda não sou eu mesma, (LISPECTOR, 1998, p. 43).

Ao olhar para tudo isso de forma crítica e reflexiva, a personagem engaja-se 
em um exercício de integração, à consciência, de alguns de seus aspectos incons-
cientes mais sombrios. Pode-se, até mesmo, pensar em um processo de elabora-
ção simbólica, já que ela, operando através da consciência e contando com um 
ego disposto a levantar as hipóteses transcritas no trecho acima, analisa a fundo 
o que o rato morto significa para ela. Ela percebe que ainda não é ela mesma: há 
muitos aspectos de sua identidade que estavam submersos, que ela se negava a 
aceitar. “É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na 
mão. Sei que nunca poderei pegar num rato sem morrer de minha pior morte.” 
(LISPECTOR, 1998, p. 44). Pegar o rato, seguindo a linha de análise aqui adotada, 
representa a integração de aspectos que, até então, estavam na sombra. Pegar o 
rato significa morrer de sua pior morte, pois não há como integrar estes aspectos 
à sua consciência, à ideia que faz de si mesma, à sua persona, sem desconstruir 
sua máscara  e ego anterior. A junção destes novos conteúdos àqueles que já eram 
conscientes forma uma identidade nova. A protagonista está em pleno processo 
de integração de conteúdos inconscientes à consciência; é a partir daquilo que 
o rato desperta nela que sua psique engaja-se em um movimento de superação 
dos opostos. A condição do rato, enquanto símbolo, torna-se ainda mais clara.

[...] se os dois pólos são mantidos em tensão, uma solução surgirá se o ego 
puder livrar-se de ambos e criar um vazio interior no qual o inconsciente pos-
sa oferecer uma solução criativa na forma de um novo símbolo. Esse símbolo 
apresentará uma opção de movimento para diante que incluirá algo de am-
bos - não simplesmente um meio-termo mas um amálgama que requer uma 
nova atitude por parte do ego e uma nova espécie de relação com o mundo. 
Esse processo pode ser observado quando [...] superam seus antigos conflitos, 
assumem novas personas e integram partes antes inaceitáveis de si mesmas. 
(STEIN, 1998/2006, p. 113)

A raiva, a violência, o prazer na morte, a vulnerabilidade. Todos estes são 
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aspectos que a personagem descobre em si mesma. “Talvez eu tenha que aceitar 
antes de mais nada esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu 
me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes. [...] Talvez 
eu tenha que chamar de “mundo” esse meu modo de ser um pouco de tudo” (LIS-
PECTOR, 1998, p. 44). Então, se antes seu ego e sua persona eram definidos por 
uma ideia de delicadeza, agora englobam também facetas mais obscuras, os cri-
mes que habitam o interior da personagem. Não apenas habitam, mas coabitam, 
uma vez que ela reconhece que olhar para as coisas como se elas fossem isoladas 
não é o melhor jeito. O delicado e o violento, o agradável e o grotesco são par-
tes de um todo. “Porque o rato existe tanto quanto eu, e talvez nem eu nem o 
rato sejamos para ser vistos por nós mesmos, a distância nos iguala” (LISPECTOR, 
1998, p. 44). Além disso, ela reconhece dentro de si a repressão do que não lhe 
agrada. Percebe que submetia-se a uma imagem incompleta de si. Sua persona e 
seu ego sofrem um choque violento. É como se, a partir do contato com o rato, 
a sombra enquanto complexo ativo tivesse constelado-se, sobrepondo-se ao ego 
e dominando, por um momento toda a consciência. 

Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo  não me 
escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim 
mesma, pois sou tão mais inexorável do que eu, eu estava querendo me com-
pensar de mim mesma com uma terra menos violenta que eu. (LISPECTOR, 
1998, p. 45).

Pode-se pensar, dessa forma, em um movimento de integração de opostos. 
Ela (aspectos conscientes sobre si mesma) e o rato (aspectos inconscientes, som-
bra). Opostos estes que são apenas uma porção ínfima de tudo o que há dentro 
dela. Há, ainda muito, a ser reconhecido e integrado; ela mesma admite que 
ainda não se percorreu por inteiro. “Eu, que sem nem ao menos ter me percorri-
do toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de 
Deus” (LISPECTOR, 1998, p. 45). O ego da personagem mostrou-se fortalecido o 
suficiente para elaborar as mensagens enviadas pelo inconsciente e integrá-las à 
percepção dela sobre ela mesma. 

A finalidade do processo de individuação da psique é a integração de conteú-
dos inconscientes à consciência. Isso é  muito bem retratado ao longo do conto, 
que mostra uma parte deste processo. O leitor depara-se, ao final do conto, com 
uma personagem transformada. O movimento do qual ela tornou-se consciente, 
porém, não termina com o conto. Ela mesma coloca a ideia da vida como um 
jogo, cuja continuidade depende do constante movimento de reconhecimento e 
integração dos contrários. “Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não 
me quero, serei um dado marcado, e o jogo de minha vida maior não se fará. 
Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe.” (LISPECTOR, 1998, p. 45). A unidade 
psíquica estabelece-se a partir do dinamismo, o movimento não cessa nunca.

Os conceitos da Psicologia Analítica, dessa forma, podem ser amplamente 
relacionados à escrita de Clarice Lispector. Vemos uma personagem que entra 
em contato com a ideia de totalidade, mas, neste contato, reprime o que lhe é 
incômodo. Depara-se, então, com algo que lhe é um símbolo, que mobiliza forças 
muito intensas dentro dela e a faz entrar em contato com aspectos submersos de 
sua psique. Integra, então, à ideia de totalidade, mais elementos do que, inicial-
mente, havia considerado. Percebe a unicidade dos contrários e passa por uma 
intensa transformação, desfazendo-se de sua persona e ego antigos e integrando 
a ela aspectos de sua sombra. A individuação continua, então, seu caminho. A 
percepção consciente da psique como dinâmica e integrada é um processo con-
tínuo, em constante transformação. A protagonista, provavelmente, ainda terá 
muitos ratos a encarar pela frente.
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O FILME
O filme Jogos Vorazes (2012) é baseado em um livro de mesmo nome escrito 

por Suzanne Collins, em 2008. Ele conta a história de Katniss Everdeen, uma 
garota de 16 anos, que vive em Panem. O país é controlado pela Capital, que 
realiza anualmente os Jogos Vorazes, onde um garoto e uma garota, entre doze e 
dezoito anos, de cada um dos doze distritos do país, são sorteados em um evento 
chamando Colheita. Os jovens, conhecidos como tributos, são colocados em uma 
arena para lutarem até a morte, existindo apenas um campeão. 

Os Jogos Vorazes surgiram como uma punição pela rebelião que aconteceu 
74 anos antes dos acontecimentos retratados no filme, e têm duas principais 
finalidades: reiterar o poder da Capital e servir de entretenimento. O evento é 
televisionado nacionalmente, como um reality show, em que existem os favori-
tos e os odiados pelos moradores da Capital. 

O filme começa com Katniss em seu distrito, em um dia de Colheita. A perso-
nagem tem uma irmã mais nova, Primrose, e mora com sua mãe. Como seu pai 
morreu em uma explosão na mina em que trabalhava, e sua mãe se desestabi-
lizou com tal acidente, Katniss, desde os 11 anos, aprendeu a cuidar da casa, da 
família e de si mesma. 

Os primeiros momentos do filme são marcados por uma forte tensão, visto 
que esse é o primeiro ano que Primrose está participando do sorteio. Katniss, 
extremamente preocupada e cuidadosa com sua irmã, tenta acalmá-la diante de 
toda a situação. Elas estão se preparando para o evento, quando Katniss ganha 
de uma senhora um broche com a imagem de um Tordo (Mockingjay), um pás-
saro característico dos distritos, que emite um som como um canto e que traz a 
Katniss as memórias de seu pai. 

Quando todos os jovens estão reunidos, uma moradora da Capital, Effie 
Trinket, surge para dar início ao processo. Ela começa pelo nome das garotas 
e, em meio a tantos papéis, anuncia que a escolhida foi Primrose Everdeen. A 
menina está caminhando em direção ao palco, quando Katniss, pela segurança 
de sua irmã, se voluntaria para ser um tributo. Seguindo, Effie sorteia o nome do 
garoto e anuncia Peeta Mellark, como o segundo tributo do Distrito 12. 

Os jovens despedem-se da família e são direcionados ao trem que os levará 
para a Capital. Nessa viagem, eles conhecem Haymitch, o único vencedor do 
Distrito 12 e seu mentor. Assim que chegam à Capital, deparam-se com uma rea-
lidade completamente diferente, caracterizada pelos excessos e extravagância.  

Na Capital, os adolescentes passam por um processo de transformação para 
se apresentarem no desfile dos tributos. Eles recebem maquiadores e estilistas, 
para que se tornem representações dos seus distritos. Esse é o momento em que 
Katniss é introduzida a seu estilista, Cinna, que tem uma grande importância 
em sua jornada. Nesse primeiro momento, o estilista diz ter se comovido com a 
coragem de Katniss em se voluntariar pela irmã, e afirma ter pensado em algo 
grandioso para eles vestirem. 

Então, Katniss e Peeta, representando o Distrito 12, conhecido pela minera-
ção e o carvão, entram de mãos dadas com roupas pretas em chamas. O desfile 
tem especial impacto na imagem de Katniss, que fica conhecida como a garota 
em chamas. 

Para a dupla de tributos, é de muita importância marcar presença e ganhar 
a simpatia da Capital, pois existem patrocinadores dos Jogos Vorazes que podem 
ajudá-los com reforços de fora, enquanto eles estiverem dentro da arena. Como 
eles são do Distrito 12, o esforço para serem favoritos é ainda maior, uma vez 
que seus tributos são conhecidos por serem os piores e os preferidos, normal-
mente, são dos dois primeiros distritos, conhecidos como carreiristas e treinados, 
desde pequenos, para se voluntariarem aos 18 anos.

Após um tempo de treinamento, junto aos demais tributos, os jovens passam 
por um processo de entrevista com o apresentador dos Jogos Vorazes, a fim de 
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que os moradores os conheçam melhor. Na entrevista, Katniss usa um vestido 
comprido que Cinna criou para pegar fogo novamente, enfatizando sua fama 
como a garota em chamas. Depois de todos encantarem-se com a performance 
de Katniss, Peeta é entrevistado e acaba confessando que, desde muito pequeno, 
é apaixonado por ela, fazendo todos os telespectadores da Capital se comoverem 
com a situação dos jovens. Diante desse cenário, Haymitch decide que, para 
ganhar patrocinadores, irá vender a imagem deles como os amantes desafortu-
nados do Distrito 12.

Enfim, chega o dia do início dos Jogos, e antes de entrar na arena, Katniss 
despede-se de Cinna e Haymitch. Os primeiros momentos são muito caóticos, 
com alguns tributos correndo para dentro da floresta e outros correndo em 
direção às armas. 

Nesse começo, Katniss, além de enfrentar o desafio de escapar de um 
incêndio, precisa fugir dos carreiristas. Para isso, ela sobe em uma árvore e se 
mantém fora de alcance. Enquanto os carreiristas estão dormindo embaixo da 
árvore esperando Katniss, Rue, uma garota do Distrito 11, começa a chamá-la 
para mostrar que, num galho da árvore, existe um ninho de teleguiadas - insetos 
criados pelos idealizadores que causam alucinações ou até, em casos extremos, 
a morte. Graças ao aviso da menina, Katniss consegue cortar o galho, espantar 
os carreiristas e escapar. Agora, Rue torna-se uma aliada. 

As garotas, que usam o canto do tordo para comunicarem-se, planejam 
destruir os suprimentos que estão sob controle dos carreiristas. Em meio a tudo 
isso, elas separam-se e Rue fica presa em uma armadilha. Katniss chega ao local 
exatamente quando um tributo mira para matar a menina. Num ato reflexo, 
ela atira uma flecha e mata o garoto. Enquanto Rue está morrendo, pede que 
Katniss cante uma música, algo que ela não fazia há muito tempo, pois lhe 
remetia às lembranças de seu pai. Depois de atender ao pedido de Rue, fecha os 
olhos da menina, se levanta e faz um gesto em apoio ao seu Distrito. 

Após mais da metade dos tributos serem mortos, o idealizador anuncia 
que dois jovens do mesmo distrito podem tornar-se vitoriosos juntos. Assim, 
Katniss caminha à procura de Peeta. Ela encontra seu companheiro de distrito, 
debilitado e fraco, camuflado perto de um lago. Em seguida, eles recebem dos 
patrocinadores um remédio para cuidar das feridas do garoto. Ao final dessa 
cena, os dois beijam-se. 

Enfim, mais pessoas são mortas até que restam eles e Cato, do Distrito 1. 
Depois de um conflito, o casal consegue matar o carreirista, mas recebem a 
notícia de que a regra anterior foi substituída e somente um sairá como ven-
cedor. Então, Katniss tem a ideia dos dois, juntos, comerem algumas amorosas 
venenosas. Em um ato de desespero, a voz do idealizador surge, anunciando a 
vitória de ambos os tributos. Contudo, essa situação toda desagrada fortemente 
o Presidente Snow, que vê a atitude de Katniss como um desafio e um ataque 
direto ao poder da Capital.

Ao final, Katniss e Peeta retornam para casa como os grandes vitoriosos, 
enfrentando obrigações e compromissos. Com todos os acontecimentos, o 
Presidente faz questão de explicitar à Katniss que não gostou de sua ousadia e 
que está de olho em todas as suas atitudes. 

PERSONA - A GAROTA EM CHAMAS E A GAROTA APAIXONADA
A persona é um arquétipo de adaptação, que possui tanto um aspecto cole-

tivo, quanto um aspecto individual. O aspecto coletivo diz respeito à adaptação 
à cultura em que a pessoa está inserida, abrangendo o que a sociedade espera. O 
aspecto individual diz respeito aos anseios da pessoa, o que ela quer ser. Por ser 
um arquétipo, a única forma de conhecer a persona é através das manifestações 
arquetípicas (STEIN, 2000). 
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Como Stein (2000) sintetiza, o desenvolvimento da persona se dá esponta-
neamente, quando: “O ego aprende [...] a manipular o meio ambiente para a 
sobrevivência individual na cultura dominante e para a realização de benefícios 
pessoais” (p. 155). 

Ademais, a persona é um papel social usado para nos relacionarmos com 
o mundo externo. Segundo Jung (1928/2014), a persona é uma máscara da 
psique coletiva, que procura convencer aos outros e a si mesma, de que é uma 
individualidade. Apesar de ser um papel pelo qual fala a psique coletiva, subjaz 
algo de individual na escolha e definição da persona, uma vez que o Si-mesmo 
inconsciente não pode ser reprimido a ponto de extinguir-se. Nesse sentido, a 
verdadeira individualidade, o Si-mesmo, sempre está presente e manifesta sua 
influência nos conteúdos do inconsciente e consciente. 

Dessa forma, a persona está entre o ego e o mundo, sendo um produto da 
interação com o meio. Contudo, vale ressaltar que, apesar do núcleo arquetípi-
co do ego não mudar, a persona é modificada, muitas vezes, ao longo da vida, 
devido à percepção do ego das mudanças ocorridas no meio e à sua capacidade 
para interagir e se adaptar. 

Além disso, num desenvolvimento psíquico saudável, há uma diferenciação 
entre o ego e a persona. Com isso, o indivíduo tem uma persona funcional, que 
ele usa e afasta facilmente. Porém, frequentemente, o ego pode identificar-se 
com uma persona e o indivíduo torna-se um papel social. Nesse caso, há um 
colamento entre o ego e a persona, fazendo com que a pessoa deixe de atuar nas 
outras possibilidades. Esse processo costuma ser motivado pela ambição e aspi-
ração social, sendo assim, quanto mais prestigioso é o papel, maior a tendência 
de haver uma identificação com ele (STEIN, 2000).

Em suma, a persona representa um compromisso entre o indivíduo e a socie-
dade, sendo a figura que apresentamos diante da coletividade. Existem duas 
fontes da persona, uma diz respeito às expectativas e demandas do meio e a 
outra está relacionada às ambições sociais do indivíduo. A persona é um arqué-
tipo de adaptação ao meio, que surge através de manifestações arquetípicas e 
não passa de uma máscara da psique coletiva. Sendo assim, ao analisar o filme, 
é possível notar que Katniss passa pelo desenvolvimento de novas personas. 

Para entender o que ocorre, é importante ter em mente que o desenvolvi-
mento de uma persona surge tanto como produto da manipulação do ego no 
meio ambiente para sobrevivência na cultura dominante, quanto para realiza-
ções de ambições. Nesse sentido, assim que Katniss chega à Capital, um lugar 
novo e desconhecido, passa a se relacionar com esse novo meio e tem de se 
adaptar a essa cultura e suas peculiaridades. Além disso, Katniss chega à Capital 
com muita vontade e preocupação com ganhar os Jogos Vorazes. 

Dito isso, duas personas desenvolvem-se no processo, trazendo benefícios 
para sua sobrevivência nessa sociedade e, consequentemente, nos Jogos Vorazes. 
A primeira persona surge graças à influência de Cinna. O estilista encantou-se 
por Katniss e decidiu que faria de tudo para as pessoas admirarem e quererem 
ser como ela. Para isso, constrói a imagem da garota como a garota em chamas 
e, aos poucos, Katniss vai desenvolvendo e se tornando essa persona, que repre-
senta força, coragem e ousadia. 

Ademais, Haymitch, o mentor dos tributos do Distrito 12, decide que irá 
vender, para os moradores da Capital, a imagem deles como os amantes desa-
fortunados do Distrito 12. Com isso, eles se mostrariam apaixonados e os patro-
cinadores poderiam ajudá-los, com o intuito de manter, no reality, o sofrimento 
dos jovens que, a qualquer momento, podem perder a pessoa amada - algo que 
o público adora. 

Sendo assim, Katniss, desde a chegada à Capital e a inserção numa nova cul-
tura até o final dos Jogos Vorazes, desenvolveu a persona da garota em chamas 
e da garota apaixonada, tanto como uma forma de adaptação na sociedade - 
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seguindo a cultura exagerada da Capital, que está sempre em busca de um show 
-, quanto uma forma de conseguir realizar sua ambição de ganhar os Jogos, já 
que ganhando patrocinadores, conseguiria ajuda em momentos importantes. 
Vale ressaltar que o ego não escolhe de forma arbitrária uma persona e, no 
caso de Katniss, existe, inclusive, uma recusa inicial em aceitar ser essa garo-
ta que querem que ela seja. No entanto, ao longo da história, seu ego acaba 
identificando-se com essas personas e ela vive momentos em que é a garota 
em chamas e momentos em que é a garota apaixonada. Por mais que essas 
duas personas tenham surgido como expectativas projetadas sobre ela, Katniss 
realmente desenvolveu-as sem desejar ou planejar isso. Durante os Jogos, ela 
vai habituando-se a essas personas, o público vai reconhecendo sua coragem e 
ousadia (a garota em chamas) e vibra com seu envolvimento amoroso (a garota 
apaixonada). 

A cena final dentro da arena deixa explícito como o ego de Katniss reconhe-
ceu essas duas personas. Ao se deparar com o fato de que ela e Peeta sobraram, 
mas somente um pode ser o vencedor, Katniss sugere que eles comam as amoras 
venenosas e morram juntos. Esse ato da garota é tanto uma forma de desafiar 
o poder da Capital, obrigando-os a escolher entre não ter um vencedor ou ter 
dois vencedores, quanto uma demonstração de amor a Peeta, pois ela não con-
seguiria matá-lo. 

Concluindo, Katniss foi sensível às demandas do meio e às influências das 
pessoas em que confiava - Cinna e Haymitch. Aos poucos, ela foi desenvolvendo 
essas duas personas e habituando-se a elas. Ao final, ela agia como a garota em 
chamas e se envolveu amorosamente com Peeta, sendo a garota apaixonada em 
diversos momentos. Graças à sua adaptação ao meio, às expectativas e à cultura, 
Katniss sobreviveu à sociedade, sendo adorada por todos os moradores, e aos 
Jogos, inclusive salvando Peeta. 

INDIVIDUAÇÃO E A JORNADA DA HEROÍNA
Jung definiu individuação como sendo a experiência total de integridade, ao 

longo de uma vida inteira, pelo qual você torna-se cada vez mais consciente, 
incorporando elementos inconscientes à consciência. É um processo que tem 
como fim uma personalidade integrada.

A individuação ocorre devido a um mecanismo de compensação, que consiste 
em introduzir equilíbrio no sistema psíquico. Assim, a relação fundamental entre 
consciente e inconsciente é compensatória e, através de manifestações de con-
teúdos inconscientes, o inconsciente compensa a consciência do ego. É por meio 
desse processo que se torna possível a integração de conteúdos inconscientes 
na consciência, pois ele abre espaço para que a consciência entre em contato, 
reconheça e, por fim, integre determinados conteúdos, antes desconhecidos 
(STEIN, 2000).

De acordo com Stein (2000), as pequenas compensações que ocorrem no 
sistema psíquico somam-se e convertem-se em padrões, que estabelecem a base 
espiral de desenvolvimento para a totalidade (individuação). Nesse sentido, é 
através do mecanismo de compensação que a consciência tem a possibilidade 
de integrar conteúdos inconscientes e caminhar para a meta da individuação. 

Ademais, é importante pontuar que a individuação é dividida em duas meta-
des. A 1ª metade da vida é marcada pelo desenvolvimento da personalidade, 
formação da persona, fortalecimento do ego e adaptação cultural (aculturação). 
Já na 2ª metade da vida, as conquistas da primeira metade começam a perder o 
sentido e os aspectos inconscientes começam a demandar mais atenção. Através 
de símbolos, ressignificações de conteúdos e revisão da vida, a pessoa torna-se 
o que já é potencialmente, mas de um modo mais profundo e consciente. Nessa 
segunda metade da vida, há maior unificação da personalidade total, graças ao 
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acesso aos conteúdos inconscientes, que foram deixados de lado na primeira 
metade da vida e que, agora, estão sendo integrados na consciência. Contudo, a 
capacidade de integrar esses conteúdos, sem cair em uma inflação ou depressão, 
é resultado do fortalecimento do ego, que ocorre na primeira metade da vida. 

Dentro do processo de individuação, existe uma possibilidade, conhecida 
como a jornada do herói ou jornada da heroína. Ela nasceu da obra de Joseph 
Campbell (2007), O Herói de Mil Faces, sendo uma estrutura para contar his-
tórias. A jornada do herói conta com as etapas separação-iniciação-retorno e 
cada uma delas possui diversas características que marcam as histórias de heróis 
e heroínas.

No primeiro momento, a personagem, que possui uma vida monótona e 
comum, com suas qualidades e defeitos, depara-se com o chamado à aventura. 
Ela está diante de um conflito, onde deve escolher seguir ou recusar o chamado. 
Normalmente, os heróis perseguem um objetivo intencional ou são lançados 
para a aventura. 

Em seguida, o herói vê-se diante do esforço de deixar tudo que conhece para 
trás e partir em direção ao imprevisível e desconhecido. Ele está no caminho 
para lidar com potenciais e possibilidades que poderão ser incorporados. Nesse 
sentido, o herói entra em uma jornada que pode lhe trazer diversas transforma-
ções e a ampliação da consciência, uma vez que terá que lidar com conteúdos 
desconhecidos ou ignorados, podendo integrá-los. Como Campbell evidencia: 

[...] a primeira tarefa do herói consiste em retirar-se da cena mundana dos 
efeitos secundários e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique, 
onde residem efetivamente as dificuldades, para torná-las claras, erradicá-las 
em favor de si mesmo [...] e penetrar no domínio da experiência e da assimi-
lação, diretas e sem distorções, daquilo que C. G. Jung denominou “imagens 
arquetípicas”. (CAMPBELL, 2007, p. 27). 

Assim, atender ao chamado abre a possibilidade do indivíduo integrar con-
teúdos e se transformar, alcançando a individuação. O herói carrega a possibili-
dade do desenvolvimento da individualidade, uma vez que atende ao chamado 
arquetípico pela busca de identidade única. Ele caminha no sentido de maior 
consciência de si. 

Ademais, existem analogias entre a dinâmica psíquica e a jornada do herói, 
sendo uma delas explicada por Jung na luta do herói contra o monstro marinho. 
O herói sendo engolido pela baleia pode ser interpretado como o ego submergi-
do nas forças do inconsciente. A baleia só é derrotada quando o herói assimila-a 
como sendo parte de si mesmo, ou seja, quando o ego assimila e integra conteú-
dos inconscientes. Esse episódio evidencia a retomada da consciência do herói 
e um avanço no processo de individuação, no sentido de que, cada vez mais, o 
indivíduo incorpora elementos a si (GUIMARÃES, 2010).

Além disso, a jornada do herói é marcada por diferentes encontros, sendo o 
primeiro deles com seu mentor, que lhe ajudará a enfrentar os desafios. O herói 
também conta com a figura protetora, que oferece amuletos e encantamentos, 
para seu fortalecimento. Essas figuras são essenciais para a autoconfiança e 
treinamento do indivíduo, guiando-o para seu primeiro limiar - para o mundo 
desconhecido. Ao ultrapassar o limiar, o herói completa a etapa da separação e 
entra na etapa da iniciação. 

Ainda no início, o herói pode ser considerado fraco diante de tudo que irá 
enfrentar. Sendo assim, aparecem figuras guardiãs que ajudam ele a realizar 
aquilo que não conseguiria sozinho. Essas personagens podem ser entendidas 
enquanto representações simbólicas da psique total, que suprem o ego da força 
que lhe falta. (GUIMARÃES, 2010). 

Outra etapa muito conhecida é atravessada pelo sacrifício do herói, que 
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renuncia suas conquistas, até então obtidas por um bem maior, passando a ser 
conduzido por forças superiores a ele. Para Jung (1973/1999, apud GUIMARÃES, 
2010), o sacrifício diz respeito à renúncia de posse e poder por parte do cons-
ciente, a favor do inconsciente, tornando possível uma união de opostos que 
resulta na liberação de energia.

Ainda, uma característica da jornada do herói é o reconhecimento do seu 
pai como parte de si. Isso se dá por um processo em que o herói ou a heroína 
introjeta o pai ou a mãe, respectivamente. 

Uma vez terminada a jornada, o herói deve retornar para casa. A ideia é que 
ele compartilhe seus aprendizados com os habitantes de sua sociedade, tornan-
do-se o meio para transformação e renovação. Essa passagem, conhecida como 
limiar do retorno, guarda inúmeras dificuldades para o indivíduo que, depois de 
todo caminho percorrido, volta para a banalidade de seu cotidiano. Após todas 
as experiências e transformações, o herói enfrenta o choque do retorno. 

Enfim, a jornada do herói pode ser compreendida como a busca de si mesmo. 
Durante a passagem pelas etapas e desafios, o herói consegue integrar conteú-
dos inconscientes e ampliar sua consciência, aproximando-se da meta da indivi-
duação e conhecendo melhor a si mesmo. A partir da constelação do arquétipo, 
da chamada para a aventura, o herói embarca num processo de transformação 
de consciência. 

Nesse sentido, é evidente a relação entre as vivências de Katniss e a jorna-
da heroica. O início do filme, como relatado anteriormente, mostra a vida de 
Katniss, em seu distrito, num dia de Colheita. Pela segurança e proteção da ino-
cência de Prim, Katniss voluntaria-se como tributo para os Jogos. Dessa forma, 
seu chamado para aventura foi o anúncio de que sua irmã havia sido sorteada. 
Em seguida, Katniss e Peeta - o outro tributo sorteado - são encaminhados para 
Capital, deixando o conhecido e indo em direção ao desconhecido e imprevisível. 
Ao chegarem, depararam-se com uma cultura e sociedade completamente 
diferente. 

Assim que embarca em direção à Capital, Katniss conhece Haymitch, seu 
mentor. Ele é responsável por aconselhar Katniss e conseguir patrocinadores que 
possam ajudá-la quando ela estiver dentro da arena. Outra figura muito impor-
tante para o processo é o Cinna. Ele é o estilista da garota e uma das figuras pro-
tetoras que irá apoiar Katniss até a passagem do primeiro limiar. Cinna consegue 
fazer com que a imagem de Katniss seja inesquecível, além de confortá-la e 
incentivá-la a ganhar os Jogos. Antes que a garota entre na arena, Cinna afirma 
que sempre acreditará nela e lhe entrega o broche do tordo. 

Agora, munida de conselhos e incentivo dados pelas suas figuras protetoras, 
Katniss atravessa o primeiro limiar, que é a entrada na arena dos Jogos Vorazes. 
Ela se depara com um mundo verdadeiramente desconhecido e imprevisível. 

Nos primeiros momentos, ela tem de enfrentar um incêndio e bolas de fogo 
que os idealizadores criaram. No meio de toda a confusão, apesar de ter sobre-
vivido, Katniss tem sua perna ferida. Nesse momento, sentada numa árvore, a 
menina recebe um presente do céu, um remédio enviado por Haymitch, através 
dos patrocinadores. Nesse sentido, ele aparece como uma figura guardiã, aju-
dando Katniss com algo que ela não conseguiria realizar sozinha. Mesmo estan-
do fora da arena, por meio dos patrocinadores, Haymitch possibilita os cuidados 
necessários para a garota sobreviver aos Jogos. 

Ademais, o primeiro limiar também conta com uma figura que mostra seu 
caráter protetor, ao avisar a heroína sobre os perigos, mas também, é essencial 
para a passagem a uma nova experiência. Sendo assim, Rue, a garota que se 
alia a Katniss, encaixa no propósito dessa figura. Num primeiro momento, é ela 
quem avisa Katniss sobre as teleguiadas, ajudando-a a escapar dos carreiristas e 
mostrando os perigos da arena. Porém a morte de Rue é o que incita Katniss a 
matar diretamente uma pessoa pela primeira vez. Dessa maneira, a menina do 
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Distrito 11 simboliza essa figura que alerta sobre os perigos, mas também se faz 
presente na passagem para uma nova experiência. Depois de atirar sua flecha 
em um dos carreiristas e matá-lo, Katniss atinge uma nova região e passa a se 
comportar de maneira diferente dentro dos Jogos. 

Após enfrentar as bolas de fogo, fugir dos carreiristas com a ajuda de Rue 
e perder essa aliada, Katniss encontra Peeta. Como a jornada heroica prevê, a 
heroína é misericordiosa e acolhe amorosamente aquele que não possui recursos 
e energia, exatamente o que acontece entre Katniss e Peeta. Ao encontrar seu 
companheiro de distrito no chão, cansado e com diversas feridas, a garota o 
acolhe.

Esse é um momento muito importante, pois além de ser o reencontro entre 
os jovens, é quando Katniss usa as lições de sua mãe, cuida das feridas de Peeta 
e passa por uma transformação. Nos momentos finais de sua iniciação, Katniss 
reintegra alguns de aspectos perdidos, retomando memórias, sentimentos e 
acontecimentos passados, relacionados aos seus pais. Toda a raiva que ela sentia 
por sua mãe ter se desestabilizado com a morte de seu pai e ter sido incapaz de 
cuidar dela e de sua irmã, transforma-se em empatia. Ela compreende a vulne-
rabilidade de sua mãe e consegue perdoá-la. 

Tudo isso possibilita a garota a lidar melhor com suas emoções e vulnerabili-
dades. É depois desse momento, em que cuida dos machucados e recorda de sua 
mãe, que Katniss beija o garoto, de forma natural e espontânea, fazendo jus à 
imagem de apaixonados. 

Além disso, usar o símbolo e o canto do tordo na arena fez com que Katniss 
passasse por um processo de retomada das lembranças de seu pai. O tordo, além 
de conectar a garota com sua aliada, evoca seu pai, como cantor e protetor. 
Rue foi muito importante para o processo de Katniss de se conectar com seus 
pensamentos, sentimentos e experiências reprimidas. A menina do Distrito 11, 
além de se comunicar com Katniss pelo canto do tordo, enquanto morria, pediu 
para que ela cantasse uma música. A escolhida por Katniss foi uma canção que 
ela e seu pai criaram juntos. Ela percebeu que essa foi a primeira vez, desde que 
seu pai morreu, que cantou. 

Nesse sentido, durante os Jogos, Katniss recordou aspectos centrais de seus 
pais que foram internalizados. Ao se lembrar de seu pai, como cantor, e incor-
porar sua mãe, como cuidadora, Katniss acessou sua empatia e compaixão inata, 
passando a agir de forma autêntica. 

O momento final dos Jogos retrata Katniss enfrentando mais um desafio, o 
de salvar Peeta e se livrar de Cato. Quando os dois jovens do Distrito 12 veem-se 
como os últimos sobreviventes, tendo que matar um ao outro, Katniss sugere 
que eles comam algumas amoras venenosas. Com isso, ela revela seu Self autên-
tico e passa por uma transformação de consciência verdadeiramente heroica, 
uma vez que deixa de pensar propriamente em si mesma e na sua autopreser-
vação. Graças a seu ato, Katniss consegue salvar si mesma e Peeta. Com todos 
os desafios e experiências vividas, ela conseguiu conhecer melhor a si mesma e 
ampliar sua consciência. O final dos Jogos pode ser entendido como uma refe-
rência à analogia da baleia, já que Katniss termina reconhecendo seus monstros 
internos, suas forças e fraquezas. 

Concluindo, encarar e vencer os Jogos foi uma experiência que expandiu 
e solidificou o senso de Self de Katniss. Ela integrou conteúdos inconscientes 
e enfrentou aquilo que estava reprimido dentro de si. Sua jornada heroica foi 
um passo adiante no processo de individuação. Vale ressaltar que, até o final do 
primeiro filme, em linhas gerais, Katniss ainda está na etapa de iniciação. Nos 
próximos filmes ela terminará essa etapa e enfrentará o retorno, concluindo sua 
jornada.  
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O presente artigo trata das motivações que levam um adolescente a auto-
mutilar-se. Observou-se que o comportamento de automutilação é recor-
rente em pacientes que sofrem do Transtorno de Personalidade Borderline, 
mas nem toda pessoa que se automutila tem o transtorno.
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A partir do referencial teórico da Psicologia Analítica são apresentadas neste 
artigo reflexões a respeito do ato de cortar-se e ferir-se intencionalmente com 
lâminas dos apontadores escolares, brincos ou objetos que perfuram a pele para 
aliviar a ansiedade e a tensão por meio da experiência da intensificação dos limi-
tes corporais. O método de pesquisa utilizado foi o bibliográfico, com o estudo de 
livros e artigos acadêmicos da Psicologia Analítica e da Antropologia.

O comportamento de automutilação, também conhecido como cutting, é 
o ato de agredir o próprio corpo, tal como cortar a própria pele, bater em si 
mesmo ou, ainda, queimar-se. Entretanto, a pessoa que pratica a automutilação 
geralmente tem vergonha das suas cicatrizes e costuma escondê-las, fazendo 
tatuagens para encobri-la ou usando roupas compridas, mesmo em dias de mui-
to calor. Muitas vezes, quando as marcas são mostradas, podem representar um 
pedido de socorro.

Ao longo da História, a literatura deixou o registro de comportamentos autodes-
trutivos relacionados ao corpo, como na história de vida do pintor Van Gogh, que 
cortou a sua própria orelha e a eternizou em seu quadro Autorretrato com a orelha 
cortada (VAN GOGH, 1889); na tragédia de Édipo Rei, de Sófocles, dentre outros.

Neste estudo, observou-se que o comportamento de automutilação não é pre-
meditado e a intenção não é necessariamente se agredir ou se suicidar, mas sim 
aliviar a dor insuportável da alma um vazio psíquico e um sofrimento profundo. 
Portanto, pode-se entender também como um alívio da ansiedade e uma busca 
de sentir o contorno corporal, ou seja, de se sentir inserido no próprio corpo. 

A prática de cutting pode surgir na adolescência por volta dos 13 ou 14 anos 
e perdurar por muitos anos se não houver o tratamento adequado.

O comportamento de automutilação geralmente está relacionado ao de-
senvolvimento da personalidade que foi vítima de trauma, tanto agudo quanto 
crônico, em geral, com a experiência de falência biparental. Tal trauma pode 
adquirir diferentes aspectos psicológicos: físico e/ou emocional; e individual e/
ou coletivo.

O adolescente que vivencia as mudanças corporais em plena época da di-
tadura da beleza, da magreza e da busca pela perfeição se torna vulnerável ao 
comportamento de automutilação. Ao entrar em contato com o universo da 
internet e das redes sociais, ele pode identificar-se com os outros adolescentes 
em sofrimento psíquico, sendo nesse mesmo espaço de identificação que ele 
encontra depoimentos e estratégias de automutilação. Muitos jovens se reúnem 
e fazem tutoriais que ensinam técnicas de automutilação com objetos cortantes, 
como apontadores, estiletes, brincos e outros. 

Por trás das cortinas atrativas do universo tecnológico, na internet, que re-
presenta um ganho para a humanidade, paradoxalmente, há um vazio no campo 
afetivo. Com o advento da internet e do celular, há uma imersão em um universo 
cada vez mais solitário e vazio. Dessa forma, não se pode descartar a influência 
do cyberbullying e do bullying no comportamento de automutilação.

Nesse contexto, a automutilação poderá surgir como um símbolo de proteção 
para esse sofrimento insuportável de uma psique que sangra, para mostrar que 
o adolescente ainda está vivo. A prática de cutting pode ser encarada como um 
ato desesperado de aliviar a ansiedade e sentir-se vivo. O sangue carrega o sím-
bolo da vida e, em um pico de ansiedade, muitas vezes é preciso automutilar o 
próprio corpo para sentir os limites corporais e o alívio da dor da psique. Porém, 

“Quando a inocência é privada do seu direito,
ela se torna um espírito diabólico.”

(Grotstein, 1981, p. 211)

Nota: Este texto é parte da pesquisa de Monografia de Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Psico-
terapia Corporal Junguiana da Universidade Paulista (Unip), sob orientação da Dra. Ana Maria Galrão Rios. 
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há também um Self que precisa ser contido e coagulado.
Neste trabalho, foi realizado um breve estudo a respeito do diagnóstico do 

transtorno de personalidade borderline, suas comorbidades associadas e a sua 
relação com o comportamento de cutting da população adolescente. 

Partindo do aporte teórico que consta nas referências bibliográficas, foi reali-
zado um estudo do comportamento borderline a partir do olhar mitológico refe-
rente a Dionísio, em relação aos aspectos borderline, e da mutilação relacionada 
ao Édipo Rei, peça de Sófocles (1998). No presente artigo, foi realizado também 
um estudo do trauma e da possibilidade de tratamento de tais comportamentos 
autodestrutivos.

1. DEFINIÇÃO DO TRANSTORNO BORDERLINE
E DIAGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO DE AUTOMUTILAÇÃO

O diagnóstico isolado do comportamento de automutilação se torna difícil, 
pois está associado a outras doenças associadas ao quadro. É caracterizado pela 
DSM-5 (APA, 2014) como transtorno de personalidade borderline pela APA como 
Autolesão suicida. 

O DSM-5 (APA, 2014) traz algumas características do Transtorno Borderline. 
O transtorno de personalidade borderline é um padrão de instabilidade nas rela-
ções interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada, 
presentes no início da vida adulta, e é indicado por cinco ou mais critérios. Trata-
-se de um transtorno de personalidade do grupo B com os seguintes critérios 
diagnósticos:

1. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. (Nota: Não 
incluir comportamento suicida ou de automutilação coberto pelo Critério 5.)
2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos caracteri-
zados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização.
3. Perturbação da identidade: instabilidade acentuada e persistente da autoi-
magem ou da percepção de si mesmo.
4. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas 
(p. ex., gastos, sexo, abuso de substâncias, direção irresponsável, compulsão 
alimentar). (Nota: Não incluir comportamento suicida ou de automutilação 
coberto pelo Critério 5.)
5. Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de com-
portamento automutilante.
6. Instabilidade afetiva devida a uma acentuada reatividade de humor (p.ex., 
disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa com duração geral-
mente de poucas horas e apenas raramente de mais de alguns dias).
7. Sentimentos crônicos de vazio.
8. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la (p. ex., mostras 
frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas recorrentes).
9. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociati-
vos intensos. (APA, 2014, p. 663)Características diagnósticas

Algumas características principais diagnósticas apresentadas pelo DSM-5 são: 

A característica essencial do transtorno da personalidade borderline é um 
padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e 
de afetos e de impulsividade acentuada que surge no começo da vida adulta 
e está presente em vários contextos.
Indivíduos com transtorno da Personalidade Borderline tentam de tudo para 
evitar abandono real ou imaginado (Critério 1). A percepção de uma sepa-
ração ou rejeição iminente ou a perda de estrutura externa podem levar a 
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mudanças profundas na autoimagem, no afeto, na cognição e no compor-
tamento. Esses indivíduos são muito sensíveis às circunstâncias ambientais. 
Vivenciam medos intensos de abandono e experimentam raiva inadequada 
mesmo diante de uma separação de curto prazo realística ou quando ocor-
rem mudanças inevitáveis de planos (p. ex., desespero repentino em reação 
ao aviso do clínico que a consulta acabou; pânico ou fúria quando alguém 
importante para eles se atrasa alguns minutos ou precisa cancelar um com-
promisso). Esses indivíduos podem achar que esse “abandono” implica que 
eles são “maus”. Tais medos de abandono têm relação com intolerância a ficar 
só e necessidade de ter outras pessoas ao redor. Os esforços desesperados para 
evitar o abandono podem incluir ações impulsivas como automutilação ou 
comportamentos suicidas, os quais são descritos separadamente no Critério 5.
Indivíduos com transtorno de personalidade borderline mostram impulsivi-
dade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas (Critério 4). 
Podem apostar, gastar dinheiro de forma irresponsável, comer compulsiva-
mente, abusar de substâncias, envolver-se em sexo desprotegido ou dirigir 
de forma imprudente. Apresentam recorrência de comportamento, gestos, 
ou ameaças suicidas ou de comportamento de automutilação (Critério 5). 
Suicídio ocorre em 8 a 10% de tais indivíduos, sendo que atos de automu-
tilação (p. ex., cortes, queimaduras) e ameaças e tentativas de suicídio são 
muito comuns. A ideação suicida recorrente é com frequência a razão pela 
qual essas pessoas buscam ajuda. Esses atos autodestrutivos são geralmente 
precipitados por ameaças de separação ou rejeição ou por expectativas de 
que o indivíduo assuma maiores responsabilidades. A automutilação pode 
ocorrer durante experiências dissociativas e com frequência traz alívio por 
reafirmar a capacidade do indivíduo de sentir ou por expiar a sensação de ser 
uma má pessoa. DSM 

Características associadas que apoiam o diagnóstico
As características que apoiam o diagnóstico são:

Indivíduos com transtorno de personalidade borderline podem ter um padrão 
de sabotagem pessoal no momento em que uma meta está para ser atingida 
(p. ex., abandono da escola logo antes da formatura; regressão grave após 
conversa sobre bons rumos da terapia; destruição de um relacionamento bom 
exatamente quando está claro que ele pode durar). Alguns indivíduos desen-
volvem sintomas semelhantes a psicose (p. ex: alucinações, distorções da ima-
gem corporal, ideias de referência, fenômenos hipnagógicos) em momentos 
de estresse. Indivíduos com esse transtorno podem se sentir mais protegidos 
junto a objetos transicionais (i.e., animal de estimação ou objeto inanimado) 
do que em relacionamentos interpessoais. Pode ocorrer morte prematura por 
suicídio. Perdas de emprego recorrentes, interrupção da educação ou separa-
ção ou divórcio são comuns. Abuso físico ou sexual, negligência, conflito hos-
til, perda parental prematura são mais comuns em história de infância daque-
les com o transtorno da personalidade borderline. Transtornos comuns de ser 
observar concomitante incluem transtornos depressivo e bipolar, transtorno 
por uso de substância, transtornos alimentares (sobretudo bulimia nervosa), 
transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de déficit de atenção/
hiperatividade. O transtorno de personalidade borderline também ocorre fre-
quentemente com outros transtornos de personalidade. (APA, 2014, p. 665)

Prevalência 
A prevalência média do Transtorno da Personalidade Borderline na popula-

ção, segundo o DSM-5, é:
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[…] estimada em 1,6% embora possa chegar a 5,9. Essa prevalência é de apro-
ximadamente 6% em contextos de atenção primária, de cerca de 10% entre 
pacientes de ambulatórios de saúde mental e de por volta de 20% entre pa-
cientes psiquiátricos internados. A prevalência do transtorno pode diminuir 
nas faixas etárias mais altas. (APA, 2014, p. 665)

Desenvolvimento e curso
Sobre este aspecto, o DSM-5 traz:

Há considerável variação no curso do transtorno de personalidade borderline. 
O padrão mais comum é o de instabilidade crônica no início da vida adulta, 
com episódios graves de descontrole afetivo e impulsivo e níveis altos de uso 
dos recursos de saúde e saúde mental. O prejuízo decorrente do transtorno 
e risco de suicídio são maiores entre adultos jovens e desaparecem gradual-
mente com o avançar da idade. Embora a tendência para emoções intensas, 
impulsividade e intensidade nos relacionamentos costume perdurar a vida 
toda, indivíduos que e se engajam em intervenções terapêuticas frequente-
mente demonstram melhoras que iniciam em algum momento no primeiro 
ano. Dos 30 aos 50 anos, a maioria dos indivíduos com o transtorno alcança 
estabilidade maior nos seus relacionamentos e no seu funcionamento profis-
sional. Estudos de seguimento de indivíduos identificados por meio de ambu-
latórios de saúde mental indicam que após cerca de 10 anos, até metade deles 
não mais apresenta um padrão de comportamento que atenda aos critérios 
para o transtorno da personalidade borderline. (APA, 2014, p. 665)

Para Hegenberg (2016), o sofrimento pode ser tão intenso e insuportável que 
às vezes o suicídio se torna atraente. 

Nesse sentido, para os pacientes diagnosticados com Transtorno de Perso-
nalidade Borderline, o suicídio pode representar o alívio da dor da alma e não 
deverá ser descartado. Por isso, é necessário que os pacientes diagnosticados 
estejam em acompanhamento médico psiquiátrico para a correta administração 
da medicação.

Para Fernandes (2017), o abismo narcísico é uma sensação vertiginosa de 
desamparo e abandono diante de uma ameaça do eu. 

Pode-se também fazer uma analogia com a sensação de abismo narcísico que 
o paciente com Transtorno de Personalidade Borderline vivencia, muitas vezes 
relatado pelos pacientes como um sentimento relacionado a um vazio crônico 
existencial.

Conforme Faria (2003), é possível pensar que o paciente borderline está situ-
ado em uma fronteira entre a neurose e a psicose. Sua relação com o mundo é 
cindida entre o bem e o mal; por isso, apresentam instabilidade afetiva.

Em geral, no histórico de vida dessas pessoas, encontram-se histórias ou fan-
tasias ligadas ao abandono, abuso sexual ou psicológico e traumas de infância. 
O mundo torna-se sombrio e as noites são companheiras de insônias e crises. A 
compulsão, entre outros sintomas, também poderá aparecer – como a compulsão 
sexual e o uso abusivo de drogas, bebidas e dinheiro – assim como a automuti-
lação como alívio da ansiedade.

A maioria dos pacientes borderline vive de maneira a evitar o intenso sofri-
mento psíquico do abandono e, para isso, se serve de mecanismos psicóticos 
de defesa, tais como a idealização, a cisão, a negação e de comportamentos 
obsessivo-compulsivos de fazer, ou o oposto, a inércia. Estes mecanismos psí-
quicos existem no lugar de um Self funcionando sadio, que é organizador 
básico da vida psíquica. (SCHWARTZ-SALANT, 1989, p. 263)
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O Self na personalidade borderline está encapsulado em um processo psicó-
tico. Self é o órgão regulador da psique e harmoniza opostos como ordem X de-
sordem, fusão X separação, progressão X regressão, amor X ódio e mente X corpo 
(SCHWARTZ-SALANT, 1989, p. 14-15).

Para Hegenberg (2016), ao se referir ao paciente borderline:

[…] em geral se corre o risco de desconsiderar cada sujeito em sua singulari-
dade, como se todos os pacientes fossem iguais, o que não é de fato. Quando 
se teoriza sobre pessoas com um diagnóstico, no caso borderline, as genera-
lizações são inevitáveis. O mal-estar causado por frases como “o borderline, 
ou o border; assim, o Transtorno de Personalidade Borderline é de tal ou qual 
maneira” pode ser amenizado pelo leitor ao procurar abstrair os conceitos 
gerais e tentar particularizar para o seu paciente sujeito único, pleno de vida 
e humanidade. (HEGENBERG, 2016, p. 21)

O autor ensina que, embora o paciente vá à clínica com um diagnóstico, não 
se pode perder de vista a individualidade e a alma do paciente. Nunca se deve 
generalizar os pacientes com rótulos, mas sim respeitar as suas características 
individuais frente ao diagnóstico.

Uma característica central do Transtorno de Personalidade Borderline asso-
ciada ao abuso sexual infantil é a automutilação. Esta, estando no nível bio-
lógico correlacionada às alterações dos níveis de serotonina e dopamina, e à 
atividade elétrica anormal a nível cerebral, como relatado por Teicher e ou-
tros autores, tem paralelamente uma relação com a história de abuso infantil 
e negligência por parte dos cuidadores durante a infância; ainda, segundo 
Teicher, esta relação se construiria através dos efeitos negativos no desen-
volvimento neurobiológico pós-natal, da experiência psicológica do estresse 
e traumas infantis, resultado das vivências de abuso e negligência. (TEICHER, 
2002 apud FARIA, 2006, p. 173)

O paciente com Transtorno de Personalidade Borderline vive vazios crônicos e 
profundos e, por isso, seria de fato alguém corajoso que sabe o que é “Um abismo 
de nada. Só essa coisa grande e vazia” (LISPECTOR, 1979, p. 30 apud HEGENBERG, 
2016, p. 109).

A escritora ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector escreveu:

Eu chegara ao nada, e o nada era vivo e úmido. Uma paciente do autor, disse 
que o Nada “é como o fundo de um poço profundo e escuro e a terapia é a 
saída, com espinhos cortantes que se tem de agarrar para tentar sair desse 
poço. (LISPECTOR, 1979, p. 65 apud HEGENBERG, 2016, p. 132)

Lembrando que, para Hegenberg (2016), a impulsividade no paciente border-
line está ligada à desesperança e ao vazio de sentido na vida. Quando ele acredita 
estar sem apoio, a falta de esperança no futuro leva ao desespero e a atos impul-
sivos, colocando-o em situações de risco.

2. A PRÁTICA DO CUTTING
Segundo Faria (2003), a automutilação reveste-se de um aspecto ritualístico, 

sendo muito comum o relato de pacientes associados a um estado de transe no 
qual a dor fica amortecida. 

A prática de cutting ou automutilação é uma prática de agressão física ao 
próprio corpo. A agressão à pele pode ocorrer de diferentes formas, com a uti-
lização de material escolar como estiletes, apontadores desmontados, lâminas, 
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compassos, etc. Outros comportamentos relacionados ao cutting são se bater; 
enforcar-se; arrancar os cabelos; morder o lábio, língua, mãos e braços; queimar-
-se; furar-se; apertar feridas; engolir objetos perfurantes; e passar cola no corpo 
e depois arrancar pedaços da pele (TAVARES, 2019).

Aratangy (2017) comenta que a automutilação se diferencia dos procedimen-
tos estéticos, pois é um comportamento que não é aceito socialmente. 

A prática tem se tornado frequente entre os adolescentes a partir dos 13 anos 
de idade e, com o advento da internet, vem ganhando espaço entre os jovens. 
Devido à gravidade dos casos e prognósticos, não se pode tratar o assunto como 
um fenômeno passageiro e de pouca importância – contexto conhecido entre 
os adolescentes como “modinha” – mas sim olhar para a prática com o cuidado 
especial.

Com dificuldades para lidar com as mudanças físicas e psicológicas da ado-
lescência e com a cobrança social referente ao culto ao corpo perfeito, ao aluno 
perfeito e ao filho perfeito, muitos jovens têm se entregue à prática compulsiva 
de cortar-se para obter um alívio momentâneo.

As áreas afetadas em geral são os pulsos, as pernas e, em casos mais extremos, 
o próprio rosto. Em geral, tal ato se liga a um comportamento impulsivo e incon-
trolável. É um alívio que se relaciona ao prazer ligado ao processo de liberação 
de endorfinas. É também uma forma de vício, assim como uma droga; por isso, é 
difícil conter o comportamento. 

Muitos adolescentes escodem as feridas e marcas da automutilação por meio 
de pulseiras, blusas compridas e outras roupas que escondem tais feridas.

Quando a dor da alma torna-se insuportável, torna-se necessário sentir os 
limites do corpo. A psique traumatizada sangra, e é por meio do corpo que ela 
pode ser contida.

Encontramos uma relação importante do fenômeno da automutilação com 
o Transtorno de Personalidade Borderline que ocorre em 70-80% destes pa-
cientes, e se caracteriza por autolesões na pele, especialmente o cortar-se, 
queimar-se ou ferir-se com objetivos pontiagudos. (BOHUS, 2000 apud FA-
RIA, 2006, p. 168).

Uma característica frequentemente presente nos pacientes borderline é uma 
indiscriminação na relação soma/psique, de maneira que estas estão pratica-
mente fundidas, acarretando uma indiferenciação entre as duas instâncias. 
Este estado de fusão corpo/psique pode ser melhor compreendido com um 
estado onde ocorre um fenômeno de corporificação de um complexo que 
permanece com as polaridades arquetípicas em seu núcleo fundidas, levando 
a este estado de indiferenciação onde as polaridades soma-psique ainda não 
se diferenciaram. (FARIA, 2006, p. 174-175).

A esses aspectos relaciona-se a ocorrência da automutilação na patologia 
borderline. Para Faria (2006), os limites do corpo parecem ser o único continente 
possível para uma ansiedade persecutória que busca, em uma linguagem alquí-
mica, coagular sua existência, 

A automutilação não é uma prática exclusiva da humanidade. Muitos animais 
domésticos ou em cativeiros – como aves, coelhos, gatos e cães – praticam o cutting, 
ferindo-se. Arrancar as penas ou lamber-se compulsivamente até ferir-se e dila-
cerar a cauda também são formas de demonstrar desconforto e ansiedade animal.

Muitas vezes, o paciente recorre à prática do cutting para controlar a ansie-
dade, diminuindo o risco de se matar em um primeiro momento. De qualquer 
forma, é uma prática que coloca em risco a vida do adolescente, por isso este 
deve ter atendimento psiquiátrico, psicológico e acompanhamento familiar. 

Schuartz-Salant (1989) lembra que a mutilação coloca o paciente com Trans-
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torno de Personalidade Borderline em um estado extremo no espectro de com-
portamentos de tal patologia. Muito mais comum é a paixão pela união, pela co-
niunctio. O nível de paixão que se fixa em padrões sadomasoquistas e se associa a 
energias pessoais e arquetípicas é com certeza um dos aspectos da personalidade 
de Lúcius. A dimensão religiosa pode ser encontrada na paixão de Lúcius por uma 
união que é mais que carnal. Na antiguidade, a coniuntcio era considerada um 
mistério; ela conserva esta característica nos nossos dias, mesmo que seja sentida 
por muitas pessoas. 

Nesse contexto, Lúcius é um personagem central do livro Asno de Ouro, cita-
do por Schuartz-Salant (1989, p. 242-269), que traz os tormentos e conflitos do 
herói Lúcius transformado em asno. 

A prática do cutting também é conhecida popularmente com a síndrome do 
corte. 

Para Le Breton (2010), nas sociedades primitivas, os ritos de passagem ocu-
pam um lugar que pode ser pensado como um correlato ao que a adolescên-
cia ocupa na nossa sociedade: o da resposta à puberdade, tempo de elabora-
ção simbólica do real do corpo e de preparação para a entrada na vida adulta. 
A invasão do corpo pela puberdade é apaziguada pelo saber da comunidade, 
materializada no rito.

3. ANTROPOLOGIA DO CORPO E DA PELE
A pele é uma roupagem que nos envolve por completo. É o maior órgão do 

nosso corpo e possui elementos estruturais complexos. Montagu (1988) afirma 
que a pele é o mais antigo e sensível de nossos órgãos, nosso primeiro meio co-
municação e mais eficiente protetor. 

Durante toda a vida do ser humano, o tecido da pele encontra-se em estado 
de contínua renovação: a cada quatro horas, aproximadamente, a pele forma 
duas novas camadas de células; as células da pele caem a uma razão de mais de 
um milhão por hora (MONTAGU, 1988).

Estima-se que existam certa de 50 receptores por 100 milímetros quadrados, 
em um total de 640.000 receptores sensoriais. Pontos táteis variam de 7 a 135 
centímetros quadrados (MONTAGU, 1988).

O número de fibras sensoriais oriundas da pele que entram na medula espi-
nhal por via das raízes posteriores é muito superior a meio milhão (MONTAGU, 
1988).

Para o célebre psicanalista francês Anzieu (1985), há um conceito de eu-pele 
que é a representação de que se serve o Eu da criança, durante as fases preco-
ces de seu desenvolvimento, para se representar enquanto um Eu que contém 
os conteúdos psíquicos a partir de sua experiência da superfície do corpo. Isso 
corresponde ao momento em que o Eu psíquico se diferencia do Eu corporal no 
plano operativo e permanece confundido no plano figurativo.

A pele, como limite entre o dentro e o fora/o intra e o extra, talvez funcione 
como a possibilidade de uma interface entre dois meios diferentes, com uma 
função eminentemente simbólica, promovendo a mediação entre dois mundos.

4. AMPLIFICAÇÕES MITOLÓGICAS
Os mitos fornecem aos seres humanos um corpo de conhecimentos e méto-

dos para lidar com a natureza e construir modos comunitários de vida produtivos 
e criativos. São resultantes da compilação do conhecimento acumulado sobre a 
constituição do mundo e dos seres vivos, sobre seu funcionamento e integração. 
A mitologia é uma produção coletiva anônima e espontânea de conhecimento 
que brota do inconsciente coletivo e constrói consciência coletiva. Podemos in-
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discutivelmente considerar os mitos como uma forma de conhecimento produzi-
do e acumulado pela humanidade desde seus primórdios. Assim sendo, a mitolo-
gia constitui uma das primeiras formas de produção de conhecimento registrado 
e compilado (PENNA, 2013).

O mito grego de Dionísio é associado à impulsividade e à vida sem regras do 
paciente com Transtorno de Personalidade Borderline.

Dionísio é tido como protetor de todos os alijados da sociedade convencional 
e simboliza tudo o que é caótico, perigoso, inesperado e que escapa à razão hu-
mana. Congrega os fiéis a uma recusa de tudo o que configura atuação política; 
ambições de poder; e riquezas e extravagâncias da vida socializada; e fatos de-
terminantes de experiências perturbadoras da ordenação da vida material. Tais 
características o tornam o oposto de Hera, sua perseguidora (DANIÉLOU, 1989 
apud SOUZA, 2007).

5. ADOLESCÊNCIA, OS ANOS DIFÍCEIS

No estágio infantil da consciência, ainda não há problemas; nada depende do sujeito, 
porque a própria criança ainda depende inteiramente dos pais. É como se não tivesse 
nascido ainda inteiramente, mas se achasse mergulhada na atmosfera dos pais. O nas-
cimento psíquico e, com ele a diferenciação consciente em relação aos pais só ocorrem 
na puberdade, com a irrupção da sexualidade. A mudança fisiológica é acompanhada 
também de uma revolução espiritual. Isto é, as várias manifestações corporais acentuam 
de tal maneira o eu, que este frequentemente se impõe desmedidamente. Daí o nome que 
se dá a esta fase. “os anos difíceis da adolescência”.
(JUNG, 1916, p. 756)

Para Le Breton (2017), a adolescência não é um acontecimento, mas uma 
questão que atravessa o tempo e o espaço das sociedades humanas. Segundo o 
autor, a palavra “adolescência” vem do latim “adolescens”, particípio presente 
de “adolescere”, que significa “crescer” – diferentemente do particípio passado 
“adults”, que marca o fato de ter parado de crescer. Tornar-se um homem ou 
mulher não é mais ritualizado, mas se dá por um percurso pessoal. A adolescência 
é antes de tudo um sentimento.

Já para Eisenstein (2005), a adolescência é o período de transição entre a 
infância e a vida adulta caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, 
mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os 
objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. A ado-
lescência se inicia com as mudanças corporais da puberdade e termina quando o 
indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressiva-
mente sua independência econômica, além da integração em seu grupo social. 

Na maioria dos países, o conceito de maioridade do ponto de vista legal é 
estabelecido aos 18 anos, mas outros critérios existem e permanecem flexíveis e 
confusos, de acordo com os costumes e culturas locais.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 8.069 (BRASIL, 
1990) – considera criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e 
define a adolescência como o período entre 12 e 18 anos de idade (artigo 2o) 
e, em casos excepcionais e quando disposto na Lei, o estatuto é aplicável até os 
21 anos de idade (artigos 121 e 142). O adolescente pode ter o voto opcional 
como eleitor e cidadão a partir dos 16 anos. O conceito de “menor” refere-se aos 
menores de 18 anos.

6. TRAUMA
Quando a inocência é privada do seu direito,
ela se torna um espírito diabólico.
(GROTSTEIN, 1904, p. 211)
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Para Kalsched (2013), a pessoa que vivenciou a dor insuportável da alma rela-
cionada a um trauma, que se caracteriza pela exposição da psique a um nível de 
ansiedade maior do que aquele com o qual os mecanismos de defesa conseguem 
lidar, as defesas psicológicas que se constelam para defender o sistema psíquico 
são as defesas do Self, entre elas, a dissociação. A dissociação permite que a vida 
exterior prossiga, porém, a um grande custo interior. O trauma externo termina, 
mas as sequelas continuam a aterrorizar o mundo interior.

A dissociação é uma das defesas da psique contra o impacto nocivo do trau-
ma (KALSCHED, 2013). Podemos compreender esta dinâmica por meio do seguin-
te esquema: 

Um complexo traumático causa a dissociação da psique. O complexo não está 
sob o controle da vontade e, por essa razão, possui a qualidade da autonomia 
psíquica. Sua autonomia consiste no poder de se manifestar independente-
mente da vontade e, até mesmo, em oposição direta às tendências conscien-
tes: ele se impõe tiranicamente à mente consciente. A explosão de afeto é 
uma completa invasão do indivíduo, ela arremete contra ele com um inimigo 
animal selvagem. Observei com frequência que o afeto traumático típico é 
representado nos sonhos com um animal selvagem e perigoso, uma ilustração 
notável da sua natureza autônoma quando separado da consciência” (JUNG, 
1928, p. 266-7).

Vários estudos indicam que o abuso sexual infantil é o fator de risco mais 
específico para adultos borderline; embora não seja condição nem necessário 
e nem suficiente para a apresentação da patologia, está presente como um 
fator que indica um risco particularmente alto. É importante notar que este 
“raramente ocorre isoladamente, mas sim num contexto de outros fatores de 
risco, como o abuso físico, verbal e negligência. (GUZDER, 1996 apud FARIA, 
2008, pag. 172).

Especialmente no que tange os vínculos, encontramos na história destes pa-
cientes o relato de uma “falência bi parental”. Zanarini (1997;2000) sugere 
que, ao lado do abuso sexual infantil, outras experiências na infância, como 
diferentes tipos de abuso e negligência por parte dos cuidadores de ambos 
os sexos, representam um fator de risco significante. (ZANARINI, 1997;2000 
apud FARIA, 2008, p. 174).

7. TERAPIA DO TRAUMA
Todo psicoterapeuta não só tem o seu método:

Ele próprio é esse método. 
(Jung, 1985, p. 84)

Para Penna (2005), o modelo de psiquiatria dinâmica proposto por Jung res-
gata concepções de saúde, doença e cura, vigentes na antiguidade, atualizando-

Figura 1 – Fluxo do processo de trauma 
Fonte: Imagem elaborada pela autora.

Trauma Divisão da Psiquê
Ativação do sistema de

autocuidado contra o impacto
nocivo do trauma

Imagens Daimônicas de
proteção da psique
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-os para o panorama científico atual. A psicoterapia como tratamento da alma é 
uma atividade da qual já se ocuparam nossos antepassados, em consonância com 
as circunstâncias culturais de cada período da História.

Os cuidados com a alma estiveram historicamente a cargo das religiões e 
somente há cerca de 300 anos é que essa situação vem sofrendo mudanças (DE 
MARCO, 2003, p. 19 apud PENNA, 2005).

O trabalho clínico realizado com os pacientes à luz da Psicologia Analítica 
envolve o trabalho com os sonhos, o trabalho corporal para a definição de limites 
e contornos e a arteterapia como recursos expressivos. 

Penna (2005) comenta:

Todos os procedimentos metodológicos propostos por Jung são aplicáveis aos 
sonhos e aos outros produtos psíquicos de cunho individual, como fantasias, 
imaginação e imaginação ativa, sendo então recomendável que sejam inter-
pretados pelos mesmos procedimentos: 
É sobre este processo natural de amplificação que eu baseio meu método de 
determinação do significado dos sonhos, pois os sonhos se comportam exa-
tamente da mesma maneira como a imaginação ativa. (PENNA, 2005, p. 404)

O correlato coletivo dos sonhos são os mitos. Os sonhos são os mitos indivi-
duais, os mitos são os sonhos da humanidade (PENNA, 1994).

Para Kalsched (2017), os sobreviventes do trauma lamentam a perda da sua 
inocência e da sua alma. Porém, quando a relação psicoterapêutica inicia, o ma-
terial simbólico trazido dos sonhos revela que um núcleo da inocência e vitali-
dade não foram totalmente perdidos. Eles foram “encapsulados” pelo sistema de 
dissociação, ou seja, a criança ferida é separada da psique. Dessa forma, o mundo 
se torna perverso e destrutivo. Porém, quando novas experiências são permitidas, 
por meio do espaço seguro e confiável da transferência, a parte ferida e inocente 
da personalidade poderá ser resgatada por meio da experiência numinosa de 
cura e integridade.

O traumatizado sente-se “quebrado” em sua inocência roubada pela violência 
ou pelo abuso sexual. O ego frágil não consegue mais protegê-lo, então o sistema 
de dissociação poderá preservar um vulto da sua inocência e da sua alma, algo 
inerente à natureza humana.

O sistema de autocuidado protege o que o ego fragilizado pelo trauma não 
consegue. Jung, ao relatar o trauma proveniente do rompimento com Freud, 
encontra a resposta em sua criança divina:

Quem é seu filho?”, Perguntou Jung… “Meus sonhos representaram você como 
uma criança… Que estranho soar para mim chamar você de criança, você que 
ainda segura o tudo sem fim em sua mão. Eu fui no caminho do dia, e você 
foi invisível comigo… Você manteve minha crença, quando eu estava sozinho 
e quase desesperado. Em cada momento decisivo, você me deixa acreditar em 
mim mesmo. (JUNG, 1998, p. 233)

Dessa forma, o terapeuta tem a oportunidade de “resgatar a criança ferida” 
pelo trauma, cujo espectro encontra-se encapsulado pelo Self. Por meio desse 
trabalho guiado pelo análise dos sonhos do paciente, é possível acessar a criança 
ferida, resgatando parte da sua inocência perdida.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRATAMENTO
É necessário a utilização de um questionário para a investigação do Trans-

torno de Personalidade Borderline, pois o diagnóstico torna-se difícil devido às 
comorbidades associadas.
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Pode-se observar que o comportamento da automutilação na adolescência 
surge como uma forma de proteção do Self, em uma tentativa de aliviar a dor 
psíquica da alma por meio da automutilação, que também pode simbolizar a 
expressão da dor e sofrimento da alma, externalizados e aliviados nos ferimentos 
do corpo.

Para Schwartz-Salant (1989, p. 263), a automutilação pode ser considerada 
uma forma de proteção da psique, para que o paciente não se perca nos ermos 
da solidão esquizoide. É um meio para não perder o contato com o corpo e con-
tinuar a viver. 

Outra hipótese possível de ser levantada é que automutilação surge como um 
símbolo da coniunctio entre o corpo e a psique. São as fendas da alma fazendo 
a coniunctio com o corpo.

A sugestão de tratamento é a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico 
para a administração correta das medicações. Observa-se que o tratamento com 
a orientação junguiana guiado pelo trabalho curativo dos sonhos, práticas cor-
porais e arteterapia poderá trazer excelentes resultados na redução ou erradica-
ção da prática de cutting, melhorando a qualidade de vida do paciente.

O envolvimento da família no tratamento do adolescente que se automutila 
é fundamental. Valorizar o atendimento psiquiátrico e psicológico, participar da 
sua vida sem ser demasiadamente invasivo, interessar-se pelas suas pequenas 
conquistas ou recaídas diárias e ter paciência é a chave-mestra para a evolução 
do tratamento. 

Afinal, como diz Hillman (1999), entre dois picos há sempre um vale.
O tema deste estudo é amplo e ainda há muito a ser explorado em suas 

vertentes da Psicologia e Psiquiatria. Porém, deixo esta reflexão para o leitor: 
estamos vivendo entre os picos e vales da alma?

A alma acha-se em casa
nos vales profundos e sombrios.

Pesadas flores entorpecidas,
saturadas de negro, crescem ali.

Os rios fluem como xarope quente. 
Desembocam em enormes oceanos de alma.

Hillman (1998)  –
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Do diagnóstico de câncer até o seu desfecho, existe um percurso que requer, 
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fortitude, seja para encontrar a recuperação completa, a sobrevida ou a 
transição pela morte física. Nessa trajetória, a Calatonia se insere como uma 
técnica de apoio aos tratamentos, por mobilizar recursos internos para au-
mentar a resiliência, a capacidade de autoentendimento e transformação. 
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Ao deparar-se com um apelo angustiado vindo de uma paciente de 31 anos 
de idade que pediu ajuda para curar-se de um câncer de seio muito agressivo, 
Turner (2015), que na época era uma assistente social, prometeu a essa paciente 
que buscaria respostas. Para isso, resolveu investigar as histórias de milhares de 
sobreviventes de câncer, pessoas que haviam desafiado a medicina tradicional, 
substituindo esse tratamento por métodos alternativos. Ela encontrou vários 
denominadores comuns entre esses sobreviventes, que fizeram da enfermidade 
um caminho para encontrar a si mesmos e a restauração da saúde, e publicou os 
resultados dessa pesquisa em um livro.

Seus entrevistados relataram terem passado por um momento de crise após 
o diagnóstico de câncer, em que resolveram assumir o próprio caminho de cura 
e arcar com a responsabilidade dessa escolha. Turner identificou nove príncipios 
básicos que todos esses sobreviventes puseram em ação, sem uma ordem de 
prioridade entre eles, na busca da recuperação. Esses sobreviventes, alguns em 
remissão de câncer terminal há mais de 20 anos até a data de publicação do 
livro, implementaram as seguintes estratégias nos seus processos de autocura:

1. Mudar radicalmente a dieta
2. Tomar o controle da própria saúde
3. Seguir a intuição
4. Usar ervas e suplementos
5. Liberar emoções suprimidas ou negadas
6. Aumentar emoções positivas
7. Aceitar apoio social
8. Encontrar uma razão forte para viver
9. Aprofundar uma conexão espiritual

Neste capítulo, a intenção não é encorajar pacientes de câncer a abandona-
rem um tratamento da medicina tradicional que potencialmente pode curar um 
câncer, mas sim ampliar a visão dos vários elementos que estão envolvidos no 
tratamento dessa enfermidade, tanto na aceitação quanto na resiliência, para 
conseguirem se recuperar. É, portanto, um convite para que se explore o poten-
cial de empoderamento que existe nesse percurso entre a doença e o seu desfe-
cho, seja esse desfecho a recuperação completa, a sobrevida ou a transição pela 
morte física. Esse caminho requer, entre outras qualidades, autoentendimento, 
amor próprio, autocuidado e fortitude. 

Nesse sentido, é necessário explicar que a expressão “cuidados paliativos” às 
vezes é vinculada exclusivamente à assistência ao paciente terminal, o que não 
representa o amplo espectro desse termo como está sendo usado na atualidade. 
A ciência médica migrou desse sentido restrito de apoio ao paciente terminal 
para incluir cuidados paliativos também na intervenção precoce (em inglês, 
upstream intervention), ou seja, uniu o cuidado paliativo com o início do trata-
mento médico do câncer (RYAN et al., 2020). Nos Estados Unidos, as pesquisas 
revelaram que a inclusão de terapias complementares a partir do diagnóstico 
de câncer potencialmente melhora a qualidade de vida, diminui a depressão, 
aumenta o ânimo, diminui o custo do atendimento e aumenta a sobrevida em 
pacientes com câncer metastático (JANAH et al., 2019; MAZANEC; PRINCE-

A morte é psicologicamente tão importante quanto o nascimento e, como 
ela, é parte integrante da vida. (…) Como médico, faço todos os esforços 

para fortalecer a crença na imortalidade, especialmente com pacientes mais 
velhos, quando essas questões se aproximam ameaçadoramente. Pois, vista na 

perspectiva psicológica correta, a morte não é um fim, mas um objetivo, e a 
inclinação da vida para a morte começa assim que o meridiano é passado. 

C. G. Jung (1983, p. 46)
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PAUL, 2014; NICKOLICH et al., 2016; SMITH et al., 2012). É nesse contexto mais 
amplo da intervenção com cuidados paliativos que a Calatonia se insere como 
uma técnica que mobiliza recursos internos para aumentar a resiliência e a capa-
cidade de autoentendimento e transformação. 

A proposta deste artigo é explicar como a técnica da Calatonia (BLANCHARD; 
COMFORT, 2020) facilita uma interiorização segura e necessária para mobilizar 
alguns dos príncipios da resiliência específica para os casos de câncer, conforme 
foram identificados na pesquisa de Turner (2015). Por meio da Calatonia, cria-se 
uma canal de comunicação mais profundo com o próprio ser, que potencial-
mente leva ao contato com a intuição; com as emoções suprimidas, negadas ou 
nunca experimentadas; com o bem-estar físico e emocional; com a recuperação 
da motivação; e com a vivência da dimensão espiritual (ARMANDO, 2006, 2019).

Pethö Sándor (1916-1992), criador da Calatonia, dizia em suas aulas que a 
morte não existia, apenas a transformação de consciência, e propôs a psicologia 
de Jung para o entendimento da transformação de nossa consciência ao longo 
da vida (BLANCHARD, 2019b). Jung (OSTROWSKI-SACHS, 1977) afirmava que 
todos temos um desejo de sair desta vida em um nível mais alto de consciência 
em comparação àquele em que entramos. Jung também via a morte não como 
um fim, mas como a junção de dois mundos no qual nós (ou seja, nossas cons-
ciências) somos a ponte entre eles (JENSEN; MULLEN, 1982). Ao unir a Calatonia 
e a psicologia no tratamento do câncer, pode-se facilitar a expansão da consci-
ência para viver mais plenamente e, quando for o caso, para encontrar a morte 
dignificada pelo entendimento do sentido e propósito de nossas vidas. 

O EQUILÍBRIO DO CORPO E DA PSIQUE 
Toda enfermidade, até mesmo uma simples gripe, produz um desequilíbrio no 

organismo – isso quando essa enfermidade não é, em si mesma, o resultado de 
um desequilíbrio anterior, involuntariamente causado por nós mesmos. 

O equilibrio do organismo, chamado de homeostase ou de estado autorregu-
lado, tornou-se muito frágil e volátil dentro do turbilhão das atuais circunstân-
cias políticas, sociais e econômicas sobre as quais individualmente não se tem o 
menor controle. 

Por essa razão, um número incontável de pessoas vive em constante estado 
de desregulação física e psicológica, sem poder administrar as próprias neces-
sidades físicas e emocionais, ao mesmo tempo em que empurra seu organismo 
ao limite para gerenciar os desafios da vida. Toleram-se altos níveis de estresse, 
dor física e emocional, frustração, perdas e traumas, situação agravada por con-
textos de desigualdades sociais e econômicas, racismo, exclusão social, privação 
de acesso à cultura e, em muitos casos, incertezas inerentes a todos os aspectos 
do viver. Essas condições são obviamente prejudiciais ao funcionamento do 
organismo e impõem um esforço e energia constantes para equilibrar as nossas 
necessidades com as demandas da vida e conseguir desfrutar de bem-estar. 

As autorregulações alostática (elegida) e homeostática (espontânea) referem-
-se aos ajustes constantes entre o nosso corpo e a psique (emoções, pensamen-
tos e espiritualidade) como reação às mudanças externas e internas que ocor-
rem a cada momento (DAMASIO; DAMASIO, 2016; PEZZULO; RIGOLI; FRISTON, 
2015). Um exemplo da regulação alostática seria a iniciativa de um indivíduo 
de descansar e dormir o suficiente para evitar o cansaço e estresse, antes que a 
necessidade de descanso e sono se torne tão crítica que desencadeie uma regu-
lação homeostática por feedback negativo, que fará com que o indivíduo acabe 
por cochilar contra sua vontade em local e hora inadequados (CLARK; WATSON; 
FRISTON, 2018; MODELL et al., 2015). Ou seja, uma parte da manutenção do 
equilíbrio do organismo requer nossa atenção consciente e tomada de iniciativa 
(alostática), e a outra parte ocorre naturalmente como resposta a mundanças 



44 - Hermes25

no ambiente interno ou externo (homeostática), como suar quando está muito 
calor para manter a temperatura do corpo a níveis saudáveis. 

Quando deixamos de perceber ou negligenciamos as necessidades de regu-
lação alostática e contrariamos por decisão própria as direções da regulação 
homeostática (tomar café para ficar desperto à noite é um exemplo), nosso 
corpo se habitua a viver em estado precário, nossas necessidades afetivas e 
emocionais entram em estado de carência e nossos impulsos em busca de cul-
tura e espiritualidade definham. Com isso, o funcionamento global passa a estar 
abaixo de níveis adequados, dando lugar a vulnerabilidades e/ou desregulação 
crônica. Nesses casos, para recuperar o equilíbrio homeostático e restaurar a 
capacidade espontânea de autorregulação do corpo e da psique, será preciso a 
“desmontagem” desse padrão desajustado que se tornou prevalente (DAMASIO; 
DAMASIO, 2016). 

A técnica da Calatonia é um tratamento eficaz para dissolver gradativamente 
os padrões mal-adaptativos, tanto do corpo quanto da psique, e encorajar a 
restauração dos mecanismos de autorregulação para valores saudáveis (SÁNDOR, 
1974; FARAH, 1996). Os valores homeostáticos ideais variam em cada indivíduo 
porque se referem tanto à regulação de variáveis preestabelecidas, como pres-
são arterial e temperatura (para as quais o corpo possui sensores de controle), 
quanto a variáveis flexíveis, ou seja, os batimentos cardíacos que são altera-
dos pelo sistema nervoso autônomo (SNA) ou modificados pelo estilo de vida 
(BLANCHARD, 2019a; COOPER, 2008; KRINGELBACH; BERRIDGE, 2017; MODELL 
et al., 2015). Por exemplo, atletas têm um número de batimentos cardíacos que 
é considerado mais próximo do ideal para o grupo humano em geral, e que é 
diferente da média de batimentos cardíacos do grupo sedentário. 

Portanto, quando a Calatonia atua, seus resultados são diferentes para cada 
indivíduo porque essa configuração homeostática ideal é, até certo ponto, única. 
O padrão homeostático de cada indivíduo é influenciado não apenas pela fase 
do desenvolvimento (criança, adolescente, adulto ou idade avançada) e pelas 
circunstâncias do momento em que o indivíduo busca o tratamento, mas tam-
bém pelas predisposições biogenéticas, epigenéticas, de personalidade ou tem-
peramento, de história familiar, dos padrões de apego criados desde a infância, 
entre outros elementos (BEATY et al., 2016; BLANCHARD, 2019a, 2019b; NOSTRO 
et al., 2018). 

AS BASES NEUROPSICOLÓGICAS DA CALATONIA
A Calatonia consiste em uma série de dez toques delicados nos dedos dos pés, 

solas, calcanhares, panturrilhas e cabeça (opcional) do paciente por um a três 
minutos cada, aplicados em silêncio pelo terapeuta, podendo ser aplicada nas 
mãos em vez dos pés, se for preferível ao paciente. Antes de tocar o paciente, 
o terapeuta projeta mentalmente um ponto de luz entre o dois (o paciente e 
o terapeuta), como um recurso para tornar-se ciente de uma instância trans-
pessoal durante a Calatonia, aqui chamado de “terceiro ponto” (BLANCHARD, 
2019b; FARAH, 1996; SÁNDOR, 1974). O paciente não precisa se despir, mas 
simplesmente remover sapatos e meias, deitar-se em uma cama de massagem 
na posição supina, manter os olhos fechados e observar de forma neutra as suas 
reações aos estímulos táteis (FARAH, 1996; DELMANTO, 2008; SÁNDOR, 1974). 

Sándor (1974) levantou a hipótese de que a regulação fisiológica, a estabili-
zação do humor, o influxo de processos cognitivos adaptativos e o relaxamento 
neuromuscular induzido pela Calatonia estavam ligados à ativação associativa 
de representações somatossensoriais no córtex frontotemporal, ao envolvimen-
to de fibras nervosas proprioceptivas periféricas, particularmente na pele, e à 
mediação cortical pelo sistema de ativação reticular ascendente. Além disso, ele 
associou os efeitos da Calatonia aos elementos psicoafetivos mobilizados pela 



Hermes25 - 45 

configuração de regulação diádica (terapeuta-paciente) mediada pela terapia 
por toque (BLANCHARD; COMFORT, 2020).

Existem vários achados recentes da neurociência que validam as hipóteses 
iniciais de Sándor acerca dos substratos neurais e neurobiológicos por meio dos 
quais a Calatonia opera para facilitar a autorregulação da psique e do corpo; 
e gerar bem-estar (BLANCHARD, 2019a; BLANCHARD; COMFORT, 2020). Dentro 
do escopo desta publicação, essas hipóteses serão brevemente apresentadas em 
paralelo com os princípios identificados por Turner (2015) para demonstrar a 
possível utilidade dessa técnica no fortalecimento do bem-estar psicofísico dos 
pacientes com câncer. Dos nove princípios que são postos em prática por pacien-
tes em remissão (TURNER, 2015), podemos relacionar pelo menos seis como 
passíveis de serem reorganizados pela aplicação regular da Calatonia, a saber:

1. O apoio interpessoal
2. Vivenciar as emoções positivas
3. Resignificar as emoções negativas
4. Ouvir a intuição
5. Vivenciar a dimensão espiritual
6. Recuperar a motivação para viver

APOIO INTERPESSOAL
A acolhida humana no contexto de uma comunidade de apoio e de encoraja-

mento por parte das pessoas próximas, é essencial na jornada de tratamento do 
câncer. Até hoje, o diagnóstico de câncer, por se tratar de uma enfermidade que 
oferece risco de vida, vem geralmente coberto de vergonha social, como uma 
derrota que se fará pública ou uma culpa pela doença que será julgada. Por essa 
razão, é necessário o apoio e aceitação irrestrita da comunidade mais próxima do 
paciente, pois até mesmo nas famílias existe uma tendência ao segredo, à piedade, 
e às vezes, uma crítica quanto às decisões sobre o tratamento, que isola o paciente. 

Nesse sentido, a Calatonia oferece uma experiência de estar apoiado tera-
peuticamente de uma forma muito concreta por meio do toque, a base do con-
tato humano. O terapeuta se propõe a entrar em sintonia com o paciente por 
meio do toque sincronizado, conduzido em silêncio e em intervalos de tempo (de 
três minutos), em um ritual de respeito, delicadeza e acolhida psíquica e física 
(RIOS, 2019). Essa característica básica da Calatonia se relaciona ao príncipio 
do apoio interpessoal, que, embora circunscrito ao contexto terapêutico e não 
social, oferece o contato positivo e acolhedor, abrigado em um espaço de tran-
quilidade e segurança, que reassegura o paciente no enfrentamento dos escuros 
de seus medos e incertezas. 

A existência da sincronização intercerebral (entre os cérebros de duas pes-
soas) já foi identificada como uma ocorrência natural entre duas pessoas que 
estão frente a frente conversando – em pouco mais de alguns minutos, ambas 
estarão exibindo a mesma frequência de ondas cerebrais (CACIOPPO et al., 2014; 
HOVE; RISEN, 2009; HU et al., 2017; MU; GUO; HAN, 2016). Como o estímulo 
tátil é sempre recíproco, os toques da Calatonia permitem uma sincronização 
intercerebral especialmente bem ajustada por meio da duração do toque, do 
silêncio e do estado de observação das reações mútuas, tanto pelo terapeuta 
quanto pelo paciente.

Essa sincronização interpessoal também permite que o paciente experi-
mente a regulação diádica (ou corregulação), em que o centramento e estado 
autorregulado do terapeuta (mantido em foco por meio da projeção mental do 
terceiro ponto) oferece a frequência apropriada e segura para que os processos 
neurobiológicos do paciente entrem também em um estado de autorregulação 
(ARMANDO; OLIVEIRA, 2002; BLANCHARD, 2020; RIOS, 2019). Esse processo se 
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assemelha à corregulação oferecida pelo cuidador adequado quando o bebê ou 
a criança ainda não consegue se consolar e regular sozinha (FOSHA, 2001). 

VIVENCIAR AS EMOÇÕES POSITIVAS, RESIGNIFICAR AS EMOÇÕES NEGATIVAS
O toque é o “primeiro sentido” (FULKERSON, 2014) e, como tal, o mais intrin-

secamente envolvido com mecanismos para salvaguardar a sobrevivência e a 
integridade do organismo; uma causa primária para a evolução da epiderme. A 
estimulação tátil informa diretamente as características de um objeto (ou estí-
mulo) ou o estado atual do nosso corpo (FULKERSON, 2014), gerando a imediata 
percepção a respeito dos estímulos presentes dentro e fora dos limites do corpo, 
ligada a um instinto vital para garantir o bem-estar do organismo (DAMASIO; 
CARVALHO, 2013). 

O toque permite também o surgimento de uma ressonância somática visceral 
entre indivíduos em interação, que provavelmente forma a base da comunicação 
emocional e da empatia (CHATEL-GOLDMAN et al., 2014) e, por essa razão, o 
desenvolvimento humano é baseado primariamente na experiência somatossen-
sorial, desde o útero. O toque produz uma sincronia (ou dessincronia, quando o 
toque é áspero) não verbal, o que nos leva diretamente às nossas memórias de 
eventos afetivos de cuidado, maltrato, rejeição, acolhida, carências e encontros, 
entre as muitas possibilidades. As necessidades tão pungentes do bebê, como 
a sensação de frio ou calor, fome, desconforto intestinal, sede, irritações da 
pele e dores são experiências vividas na mucosa, vísceras, na pele e no contato, 
que produzem uma referência da hostilidade ou acolhida do ambiente. Nesse 
ambiente, a qualidade do apego do cuidador também se revela no toque e no 
estímulo tátil recíproco, que forma os registros da memória implícita durante 
os primeiros anos de vida (GONÇALVES, 2019; RIOS, 2019; RIOS; ARMANDO; 
REGINA, 2012). 

Perceber o toque como agradável, suave ou não ameaçador e ao mesmo 
tempo ter lembranças de vivências passadas são experiências associativas 
comuns na Calatonia. Por meio da conexão com o terapeuta, o contato tátil 
da Calatonia ajuda a revisitar essas lembranças na segurança do toque que 
apóia, acolhe, e acompanha, permitindo que ocorra uma revisão das narrativas 
anteriores à luz de um ambiente regulador, que facilita a aceitação e integração 
dessas emoções (ALMEIDA, 1999; ARMANDO, 2006, 2019; DE SANTIS, 1976; 
FARAH, 1996; GABRIEL, 2001; GONÇALVES et al., 2007; LORTHIOIS, 2012; RIOS; 
ARMANDO; REGINA, 2012; RIOS; SEIXAS; BLANCHARD, 2010). 

Como os toques da Calatonia acionam duas categorias distintas do sistema 
somatossensorial, a categoria que registra e analisa as qualidades afetiva e 
afiliativa do toque (OLAUSSON et al., 2016), e também a categoria que registra 
e interpreta suas qualidades discriminativa e espacial (MCGLONE et al., 2014), 
essa técnica permite a integração das emoções mobilizadas com a compreen-
são cognitiva das mesmas – e vice-versa. Esse processamento integrativo de 
afeto (nesse caso, redes que avaliam a experiência emocional com o toque) à 
cognição (redes que identificam a localização do toque, pressão, temperatura e 
duração) vai mais além, integrando também a memória, tanto implícita quanto 
explícita, por meio da comunicação do sistema somatossensorial com as redes 
hipocampais que comparam esse novo registro sensorial com eventos anteriores 
(BLANCHARD, 2019a). 

Portanto, o toque sutil aparece como um meio eficaz de ajuda nos tratamen-
tos de câncer, pois põe o paciente em contato imediato com emoções positivas 
de acolhida, ao mesmo tempo que redimensiona no presente as emoções nega-
das, reprimidas, esquecidas ou evitadas no passado, tanto aquelas dos registros 
implícitos como explícitos, fortalecendo o paciente de câncer em sua resiliência, 
coragem e positividade (ARMANDO, 2019). 
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OUVIR A INTUIÇÃO 
A Calatonia é feita na posição supina em estado de repouso desperto, no 

qual ocorre um tipo muito específico de conectividade neural. Essa conectivida-
de neural é chamada de “rede do estado de repouso”, ou resting state network 
(RSN) (DECO et al., 2017). Na conectividade da RSN, o cérebro estabelece um 
equilíbrio dinâmico alternando entre fases de ativação das redes de macroes-
cala (globais), que se conectam funcionalmente, e fases de redes neurais regio-
nais ou locais, que se conectam estruturalmente (ZIMMERMANN; GRIFFITHS; 
MCINTOSH, 2018).

É quando o cérebro está em repouso desperto que suas redes de macroescala 
têm a oportunidade de se recalibrarem por meio desse ritmo de sincronização 
(entram em comunicação) e segregação (se isolam e ativam individualmente), 
como se estivem em um estado de “prontidão-inativa”, chamado de oscilações 
cerebrais, ou atividade oscilatória. Semelhante às medidas de pressão arterial 
e batimento cardíaco, o cérebro parece ter uma determinada pulsação, que é 
ajustada por meio desse diálogo entre as redes globais e regionais (BELL; SHINE, 
2016; GOLDBERG; HAREL; MALACH, 2006; GOLLO et al., 2015; SANTANGELO, 
2018). Essa atividade oscilatória intracérebro foi identificada como um aspecto 
da autorregulação do cérebro e proposta como um neuromarcador de saúde psi-
cológica, pois aparece perturbada em casos de transtorno depressivo, TEPT (trans-
torno de estresse pós-traumático), esquizofrenia e outros distúrbios psicológicos 
(GOLDBERG; HAREL; MALACH, 2006; KAISER et al., 2015; SANTANGELO, 2018). 

Uma das redes de macroescala mais prevalentes durante a conectividade RSN 
em estado desperto é a rede de modo padrão, ou default mode network (DMN), 
de acordo com Smallwood e Schooler (2015). A DMN está implicada no apare-
cimento de vários processos mentais espontâneos, como as operações autorre-
flexivas, criativas, as relacionadas à tomada de perspectiva sobre fatos e pessoas 
(ou seja, imaginar como o outro pensa, admitir diferenças e formular hipóteses 
sobre a mente do outro), as relacionadas ao planejamento e à concepção de 
futuro e várias outras produções mentais reflexivas e subjetivas. 

Especialmente durante a DMN, emerge a divagação mental (mind wande-
ring), que, como em um fluxo de consciência (stream of consciousness), produz 
narrativas espontâneas, que são diferentes dos monólogos internos relacionados 
a processos executivos do dia a dia ou do pensamento obsessivo. Esses processos 
da DMN são altamente valiosos psicologicamente e não devem ser descartados 
como insignificantes, pois é nesse momento de instropecção que os pacientes se 
permitem ouvir sua voz mais íntima, que quase sempre está perdida no excessivo 
foco na vida objetiva. 

É nessa observação da produção mental produzida durante a DMN que as 
intuições, na forma de planos para o futuro, criatividade e soluções para pro-
blemas, podem emergir espontaneamente. Esse material tem valor por si só, e 
não necessariamente requer a interpretação do terapeuta, pois tem um efeito 
de mobilização inerente na psique do paciente. Essa habilidade de se conectar 
com o interior, de observar atentamente os processos internos e de permitir que 
ocorram, reorganizem-se e produzam sua “filosofia” espontânea é um processo 
saudável e necessário para o cérebro e a mente. O corpo inativo, sem tarefas 
executivas, permite que a mente “repouse” nele – é nesse processo que a intui-
ção pode se manifestar e ser ouvida durante a Calatonia. A intuição, portanto, 
pode resultar de uma introspeção promovida pela quietude e na contemplação 
proposta pela Calatonia. 

VIVENCIAR A DIMENSÃO ESPIRITUAL 
A Calatonia é uma experiência lenta e estável, com três minutos de contato 

em cada um dos dez toques, e por isso permite diferentes níveis de aprofun-
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damento, se for necessário para o processo terapêutico, e se o paciente estiver 
pronto para tal. O paciente não é levado a processos mais profundos à revelia; 
esses processos são permitidos a partir do nível de conforto e segurança que 
o paciente experimenta durante a aplicação. É comum ver o paciente fazer 
ajustes com seu corpo por meio de pequenos movimentos voluntários, ou como 
relatam depois, por meio de refocalizar a mente voluntariamente, quando estão 
intimidados ou incomodados com os processos espontâneos que emergem. Dessa 
maneira, mesmo deitado e passivo, o paciente retém o controle – embora nem 
sempre consciente de que o exerce – da profundidade e intensidade dos pro-
cessos que podem ser desencadeados pela Calatonia. Nesse prisma, a intuição 
mencionada seria um dos níveis de aprofundamento, um nível mais próximo da 
consciência habitual quando ela se expressa por ideias, palavras, música e outras 
formas de expressão cujo significado pode ser facilmente reconhecido pela 
consciência. É relevante frisar que não existe uma “hierarquia de importância” 
nesses níveis de intensidade e profundidade do processo, mas sim de completude 
à atitude cotidiana do paciente – muitos pacientes já têm uma conexão espiritu-
al, e precisam por exemplo, estabilizar aspectos mais imediatos do dia-a-dia, em 
cujo caso talvez experimentem processos de ordem mais emocional e/ou física 
durante a Calatonia. 

A partir das repetições, o processo passa gradativamente a ser sentido 
como seguro, apaziguador e relaxante, desativando as redes neurais ligadas à 
conectividade de vigilância e favorecendo mais frequentemente o aparecimento 
da DMN com sua divagação mental. Consequentemente, o engajamento do 
indivíduo com a Calatonia tende a se aprofundar em seus possíveis níveis de 
relaxamento físico, de regulação emocional e das operações cognitivas durante 
a conectividade da DMN, de acordo com a necessidade do indivíduo naquele 
momento. Com isso, atenua-se o medo do desconhecido, já que o paciente 
passa a confiar nos processos subjetivos e apreciá-los, pois não está sózinho para 
deparar-se com esse fluxo espontâneo do inconsciente (BLANCHARD, 2020). 

Nesse fluxo de consciência ou divagação mental que ocorre no estado de 
conectividade DMN os processos cognitivos se tornam mais fluidos e pertinen-
tes ao momento atual do paciente, porém, de uma perspectiva interna e não 
habitual. Por exemplo, as considerações objetivas com tratamentos, custos, dor, 
perdas e outras pendências da realidade cotidiana se diluem nesse fluxo interno, 
que não tem um foco conscientemente escolhido (BLANCHARD, 2020). Nesse 
processo, parece que o mundo interno não contatado habitualmente acaba por 
predominar, de forma espontânea. 

É comum nesse nível mais aprofundado que o paciente permite, que imagens 
do inconsciente emerjam espontaneamente, como as imagens oníricas durante 
o sono, porém, aqui ocorrem em estado de repouso desperto (ARCURI, 2005; 
ARMANDO, 2006, 2019). 

Muitas vezes, durante a Calatonia, esse fluxo traz à tona símbolos, formas, 
imagens e cores referentes a conteúdos internos que apenas dessa maneira con-
seguem se expressar no momento, mas que estão plenos da força arquetípica 
que emana dessas imagens internas, talvez primordiais. É nesse contato com 
esses conteúdos que pode acontecer experiências de uma dimensão espiritual, 
um transcender dos problemas cotidianos, um mergulho em um mundo mais 
abrangente, que existe e existirá sempre e que contribui para a consciência 
do paciente com a certeza de que a morte física não é um atestado do fim 
da existência em outros níveis (ARCURI, 2005; ARMANDO, 2006, 2019). Essa 
experiência de transcendência pode ter um efeito apaziguador, expansivo de 
horizontes existenciais e confortador – dizem que oramos para buscar a Deus, 
mas meditamos para ouvir a Deus. 

Nas palavras de Jung, o inconsciente tem uma visão da morte diferente 
daquela apresentada pela consciência mundana, e muitos sonhos antecipam a 
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morte, mas não a representam com o peso e desfecho final da consciência mun-
dana objetiva (JUNG, 2008). Von Franz (1999), que também analisou e escreveu 
sobre os sonhos de pessoas idosas e terminais, explica que existe nesses sonhos 
uma riqueza de símbolos que nos prepara psiquicamente para a morte. A autora 
afirma que o inconsciente certamente “acredita” em uma vida após a morte e 
confirma a ênfase de Jung de que a psique inconsciente presta pouca atenção ao 
fim abrupto da vida corporal e se comporta como se a vida psíquica do indivíduo 
simplesmente continuasse. É nessa perspectiva e dentro desse aprofundamento 
que a Calatonia facilita que imagens ou símbolos possam emergir, provendo uma 
experiência com o numinoso, que contrabalança o medo da morte ou da vida, 
reformula preconceitos e reorganiza a visão de uma possível transição física. 

ENCONTRAR UMA RAZÃO FORTE PARA VIVER
Lembro com carinho de uma grande amiga, mentora e ex-supervisora no 

meu primeiro trabalho clínico na Flórida com maus-tratos na infância, que, aos 
57 anos de idade, foi diagnosticada com câncer de fígado, já em estágio quatro. 
Em virtude da distância geográfica entre nós naquele momento, só pudemos 
nos encontrar seis meses após o diagnóstico e o começo do seu tratamento. 
Nessa ocasião, ela já apresentava os efeitos colaterais da quimoterapia, estando 
bastante emaciada, sem apetite e com poucos resultados positivos do tratamen-
to. Perguntei a ela se não seria melhor tirar um tempo para si, já que ela era 
divorciada e sua única filha estava distante na universidade, para que pudesse 
refletir, recarregar-se na natureza, com os amigos e com atividades prazerosas. 
Seu trabalho como diretora de uma clínica para mulheres com histórico de 
trauma sexual era uma vocação, mas também a causa de muito estresse com a 
política envolvida na organização, com conflitos de arrecadação de verbas, entre 
outros empecilhos. Ela me respondeu que não queria se afastar do trabalho por 
um período de tempo muito grande, pois temia perder seu cargo de diretora, e 
também não gostaria de ter tempo livre porque seria certamente assediada por 
pensamentos sobre a morte. Ela veio a falecer seis meses após nosso encontro, 
sem nunca ter se permitido repensar sua razão para viver, nem redefinir suas 
prioridades, necessidades e desejos mais profundos, tendo permanecido na 
mesma estrutura interna e externa na qual a doença se desenvolveu. 

Diante de crises profundas, algumas pessoas naturalmente revisam suas prio-
ridades e reorganizam seus interesses, fazendo ajustes existenciais significativos, 
enquanto outras se paralizam ou negam a nova realidade e não conseguem fazer 
ajustes mais adaptativos e saudáveis. As reações psíquicas à ameaça de morte 
por enfermidade estão bem descritas por Kübler-Ross (1985) nos cinco estágios 
do processo de luto e aceitação da perda. Essas reações psíquicas são passíveis de 
infinitas variações na intensidade e no tempo de duração, de acordo com vários 
aspectos como história de vida, crenças espirituais, estilo de personalidade de 
cada indivíduo e proximidade emocional do sistema de apoio. 

Encontrar uma razão forte para viver após o impacto do diagnóstico de 
câncer ou de uma doença agressiva pode implicar na revisão de motivações e 
interesses, fazendo um indivíduo se deparar com emoções desestabilizadoras 
como medo, raiva, frustação, ressentimento, culpa e remorso. Outro empecilho 
para tal revisão é a comparação com níveis de atividade, capacidade e potencial 
anteriores à enfermidade, que geram uma desmotivação frente ao presente e 
aprisionam o paciente no passado ou em uma fantasia no futuro. 

Os sistemas biológicos motivacional e de apetite constituem a base da nossa 
sobrevivência, porque nos fazem buscar aquilo que é do nosso interesse, aquilo 
que nos apetece – física, emocional e mentalmente – ou aquilo que tem valor 
para a nossa sobrevivência. Esses sistemas são, portanto, ancorados em reflexos 
biológicos que se relacionam, por exemplo, à busca do predador pela presa, ou à 
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escolha da presa por um lugar seguro para dormir e comer. Essas ações exploram 
o ambiente e nos orientam na direção de estímulos sensoriais atraentes e inte-
ressantes, com o objetivo de encontrar a satisfação da fome, sede, sexo e sono, 
se falamos dos níveis mais básicos da existência. 

Toda estimulação sensorial que é experimentada como nova e não ameaça-
dora, ativa uma resposta espontânea do organismo conhecida como reflexo de 
orientação (PAVLOV, 1927). Esse é o reflexo de busca do novo que atrai e inte-
ressa por seu potencial de gratificação e apelo ao instinto de sobrevivência, e é 
com base nesse instinto, presente também nos animais, que nos aproximamos 
do mundo com curiosidade. 

O reflexo de orientação está na base da motivação humana (BLANCHARD; 
COMFORT, 2020), indo desde o apetite por provar uma comida nova, apetite 
por conhecer novos lugares, ou a motivação para aprender coisas novas, até a 
mudança de hábitos por causa de um novo interesse. Nos seres humanos, a moti-
vação biológica pode espiralar em direção aos centros superiores, na forma de 
curiosidade, de exploração e de interesse por algum objetivo relacionado à neces-
sidade biólogica, tornando-se um alicerce para o desenvolvimento da cultura, 
ciência, atividade social e outras áreas da experiência humana (PAVLOV, 1927). 

Na psicologia clínica, a motivação deveria ser vista como um conceito tão 
importante quanto o conceito de resiliência, pois a disfunção dos processos 
motivacionais e apetitivos está presente na depressão, no trauma, na ansieda-
de e em vários outros transtornos (BERNSTEIN, 1979; BLACKFORD et al., 2010; 
BLANCHARD; COMFORT, 2020; BLOCK et al., 2017; BRADLEY, 2009; BRADLEY; 
KEIL; LANG, 2012). Apesar dessa importância na saúde mental, poucas aborda-
gens de tratamento psicológico levam em consideração o fato de que a moti-
vação é de natureza biológica, autônoma e instintiva, com base no corpo físico. 
Como o toque da Calatonia é inusitado, neutro e agradável, além de acionar 
e integrar as várias redes neurais já mencionadas, esse tipo de novidade tátil 
aciona de imediato um reflexo de orientação (BLANCHARD; COMFORT, 2020). 

As técnicas criadas por Sándor (1974) combinam duas qualidades essenciais: 
a não invasividade, pois não atacam as defesas e resistências do paciente, e a 
novidade dos estímulos para o sistema nervoso. Tanto a Calatonia quanto as 
demais técnicas criadas por Sándor, agrupadas dentro do termo “toques sutis” 
(DELMANTO, 2008), têm essa base não invasiva e o elemento surpresa. Os toques 
sutis envolvem toques suaves aplicados em diferentes partes do corpo, tam-
bém o “toque sem toque”, que se baseiam no calor das mãos, sopro, sons e/ou 
movimentos passivos executados pelo terapeuta nas pernas, braços e cabeça do 
paciente. Estímulos sensoriais inusitados que têm um elemento surpresa e são 
de interesse para o organismo, como aqueles que oferecem uma sensação agra-
dável ou de relaxamento, podem gerar um reflexo de orientação (BLANCHARD; 
COMFORT, 2020). 

Ao sermos confrontados com a possibilidade da morte física, certamente 
ocorre um impacto na motivação, desde as camadas instintivas básicas (sono, 
apetite alimentar e apetite sexual) até níveis psíquicos, o que pode gerar 
depressão e ansiedade. Nesse cenário, encontrar uma razão para viver estando 
diante da possibilidade relativamente iminente de uma morte significa ter que 
reestruturar o sistema motivational no nível psíquico contando com uma base 
instintual enfraquecida pela enfermidade. 

O caso de uma paciente de 62 anos, casada, com filhos adultos, sobrevivente 
por dez anos de câncer de mama com mastectomia lateral, e com cirurgias de 
reconstrução de ambos quadris, pescoço, um joelho e um ombro, buscou terapia 
para ataques de ansiedade. Ela também queixava-se de dor constante, medo de 
uma recidiva de câncer, e devido a isso tudo, uma perda da alegria e da capa-
cidade de divertir-se com seus pequenos prazeres, nadar, velejar, passear com 
seu cachorro, e brincar com sua neta. Para receber a Calatonia, ela precisava 
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de almofadas de apoio nos dois joelhos, braços, e pescoço, mas invariavelmente 
levantava da cama de massagem com um olhar de felicidade – nunca sentia 
suas dores habituais durante a técnica, e conseguia estender essa sensação por 
vários dias depois da mesma. Meses depois de terminar o tratamento, após fazer 
uma série de ajustes em sua rotina profissional e marital que para ela parecia 
impossível, enviou-me uma foto, em que estava velejando com seu cão no colo 
e um sorriso de alegria. 

No paciente de câncer, mobilizar o reflexo de orientação pode produzir uma 
nova fase de interesse pelos processos saudáveis do corpo, e não apenas relacio-
nados à dor e doença. Essa motivação reinstaurada a partir do corpo pode trazer 
junto consigo uma abertura na forma de curiosidade, interesse e vontade; e, com 
isso, despertar novas sensações, emoções e pensamentos. Nessa visão, o processo 
terapêutico apoiado nessas técnicas pode facilitar um novo interesse pela vida 
para além da enfermidade, com o retorno da curiosidade pelo que é saudável, e, 
dessa maneira, criar uma abertura mental que leva em consideração as neces-
sidades que podem ter sido negligenciadas, restaurando um autocuidado mais 
saudável (BLANCHARD; COMFORT, 2020). 

TUDO VALE A PENA
Na primeira infância, a individualidade é construída com base no contato 

físico e trocas proximais com os outros por meio de interações pele a pele, antes 
que se desenvolva a capacidade de compartilhar estados mentais em interações 
distais face a face (BLANCHARD, 2019). Assim, indo além das terapias verbais, 
a Calatonia recupera a nossa própria identidade primordial, por meio do toque 
terapêutico. Ao propor uma abordagem silenciosa, com ausência de tarefa para 
o paciente, na conectividade funcional em estado de repouso, juntamente com 
um influxo estável, lento e rítmico de toques suaves pelo terapeuta, a confiança 
no outro e nas relações de apoio nos reafirma a acolhida e o bem-estar. Essa 
confiança nos remete à nossa entrega às interações pele a pele na vulnerabili-
dade do início da vida, semelhante à vulnerabilidade trazida pela enfermidade. 

É necessário pensar nas enfermidades como oportunidades aceleradas de 
transformação e valorizá-las como parte de um processo de expansão da cons-
ciência a respeito de nós mesmos e nossos relacionamentos, do sentido da vida, 
da finitude física e das prioridades que precisamos retomar. Dessa maneira, se 
essa transformação nos permite viver uma nova vida mais genuína ou nos leva 
a uma transformação maior pela morte física, tudo o que a enfermidade nos 
trouxe terá valido a pena. Na nossa trajetória heróica do nascimento à morte, 
não existem fracassos, mas apenas experiências, aprendizagens, crescimento e 
transformação.

Uma descrição mais completa dos processos neurobiológicos, neuro-cogni-
tivos e neuro-psicológicos da Calatonia foram descritos em Blanchard (2020). 
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Este artigo trata da vida em suspensão mediante a crise sanitária da 
Covid-19. A rede sistêmica das relações se afeta e é afetada por hábitos da 
cultura em transição, do sistema patriarcal à alteridade. Propõe um diálo-
go entre as ciências: psicologia, meio ambiente, política, saúde, sociedade, 
educação e cultura, onde a convergência verte na direção de uma educa-
ção viva, proposta pela pedagogia simbólica de Carlos Amadeu Byington.
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“Ao cair um fio de cabelo no Oriente,
faz-se ouvir um estrondo no Ocidente.” 

koan de sabedoria Zen.

Estamos vivendo tempos difíceis, adoecidos, insanos…1 O contexto é inusita-
do e o inimigo Covid-19 (coronavírus), intensamente contagioso. A caraterística 
epidêmica, neste caso, soma-se ao fator de alta transmissibilidade, o que gera 
o quadro de pandemia, ou seja, condição que se estende a todos. A Covid-19 
desconhece fronteiras, do Oriente ao Ocidente, atravessa continentes, países, 
estados, cidades, esquinas. Desloca-se tão ou mais rapidamente que a nossa 
capacidade de percepção ou administração. Estamos sendo todos “pegos”, de 
uma forma ou de outra, na contramão das rotinas da vida, e sem repertório 
para o enfrentamento. São tempos de incertezas generalizadas. As medidas pre-
ventivas, do Ministério da Saúde, seguem recomendações da OMS, que alinha 
orientações da quase totalidade dos países. As orientações vão das práticas de 
higiene a medidas extremas de isolamento social, em caráter de urgência! Ao 
toque da Covid-19, o mundo se retrai e paralisa, causando mal-estares, mortes e 
mudanças estruturais, em potência devastadora aos quatro cantos do mundo… 
Essa gama de reverberação remete à teoria do Efeito Borboleta, de acordo com 
Lorenz (cf. “Efeito Borboleta” nas Referências): “…O bater de asas de uma bor-
boleta pode influenciar o curso natural das coisas e, assim, talvez provocar 
um tufão do outro lado do mundo.” Fenômeno claramente demonstrável pela 
Covid-19, em que as relações de dependência e interdependência sistêmicas 
causam mudanças estruturais e profundas, a partir das condições sensíveis, de 
estímulos invisíveis advindos da China…

Nunca foi tão fácil compreender os efeitos causados por um vírus invisível 
vindo do Oriente, e os estrondos que se espraiam pelo Ocidente. As ondas de 
desafios, em estrondos de tsunami global, sem precedentes, desencadeiam a 
maior mudança da história contemporânea mundial. O impacto está sendo per-
cebido internacionalmente como um big-crush, uma quebra descomunal, que 
desconfigura a vida estabelecida, o establishment na dimensão de uma “terceira 
guerra mundial”, como afirmou o presidente da França, Emmanuel Macron.

O isolamento se apresenta como a forma mais eficiente de prevenção, evi-
tando o perigo da contaminação simultânea. Achatar a curva da manifestação 
da doença, diminuir o ritmo da propagação e evitar o colapso dos sistemas de 
saúde se alinham à medida fundamental. Estamos aprendendo com experiências 
de maior ou menor sofrimento e êxito de países como a China, Itália, Inglaterra, 
EUA, etc. No Brasil cada região, cidade, situação, comunidade tem suas peculia-
ridades e indicadores de conduta; mas a restrição de mobilidade e a indicação de 
isolamento é algo unânime para todos. Medidas de higiene, alimentação, exercí-
cios físicos (em casa), complementam as recomendações. Somos seres gregários 
e a vida em modos de convivência “normal” deixou de existir…. Encontramo-nos 
literalmente deslocados, sem lugar nem condição de opção. Temos de inventar 
outras rotinas e formas de exercer a escola, o trabalho, a academia, lazer, com-
pras, viagens… Como viver em isolamento social? Jacob Levy Moreno, criador do 
psicodrama, denominou “Placenta Social” as relações humanas vitais e mais pró-
ximas que nos alimentam, protegem e referenciam. Como o próprio nome diz, a 
placenta social é fundamental na manutenção da nossa saúde e viabilização das 
condições da saúde integral. Em tempos de pandemia as “relações virtuais” são 
uma forma de amenizar o isolamento e viabilizar afetos. Esses novos modelos e 
redes sociais consolidam a “placenta social-virtual” como manutenção e socia-
bilização da espécie em redes de amigos, familiares e grupos de apoio. A vida em 

1. Artigo publicado pela primeira vez pela Revista A Escola Legal (https://aescolalegal.com.br), em maio 
de 2020. Disponível em: <https://aescolalegal.com.br/2020/05/12/o-coronavirus-e-o-mundo-em-sus-
pensao/>. Acesso em: novembro de 2020. 
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conexão precisa continuar, ainda que por outros caminhos e endereços. As plata-
formas digitais são caminhos alternativos, que vieram para ficar, e têm ajudado 
a reconfigurar a nova “ordem mundial”. Na área afetiva, as carências se somam 
aos conflitos… Se por um lado abraços e beijos ocasionais se tornaram ameaça-
dores e fora do contexto, em outro extremo, situações de convívio forçado, em 
regime de confinamento, podem acentuar as contingências de violência domés-
tica. Permanecer em casa traz questões paradoxais para quem não tem casa. 
Orientações confusas sobre como evitar aglomerações e como manter a distân-
cia, para quem mora em comunidades, com espaço restrito e sem condições de 
salubridade. Para outras pessoas pode ser sufocante e até mesmo desesperador 
permanecer em casa, como prisão domiciliar. Estamos destituídos, perdidos, 
soltos, sem ação, confusos, atônitos e, literal ou simbolicamente, sem chão… É 
preciso parar e acionar o breque da engrenagem do “sistema”, e isso não é qual-
quer coisa! Abrange uma gama incomensurável de fatores, com complexidade 
e consequências sem precedentes. O isolamento acionado como medida para 
salvar vidas inviabiliza muitas condições de manutenção da própria vida… que, 
atônita, encontra-se, sem condições. Desinstalados e/ou confinados, comunga-
mos de um mesmo processo de aprendizagem, na condição de aluno sem escola.

“O nosso dever é dar ordem ao caos
e ao pandemônio social do nosso tempo.” 

Viana Moog

Nas últimas semanas recolhi alguns comentários sobre este momento, no con-
sultório, via internet: “‘Este momento não me parece real’- ‘Tenho a sensação de 
estar vivendo um pesadelo’- ‘Perdi o chão, e estou com medo generalizado’, ‘Fui 
dormir e acordei em outro mundo… quero acordar’- ‘Deve ser exagero da mídia, 
isso não pode estar acontecendo… ’ - ‘Sinto como se a Terra tivesse posto todos 
os seus filhos no quarto, para pensar…' - ‘Perdi as minhas referências, mas preciso 
confessar que uma parte em mim está gostando da experiência…' - ‘Sinto uma 
tempestade desabando, e uma nuvem escura e imensa se aproximando…'” sic.

Atônitos, observamos a relação sistêmica dos efeitos do coronavírus; e pre-
senciamos, incrédulos, o desenrolar da trama, o pesadelo se instalando na vida 
real, o caos como ameaça, e a chegada de uma gigantesca sombra que ameaça 
desabar… Provoca medos e inquietudes, em meio a instigantes e desafiadoras 
sensações ambíguas. A conduta é parar, observar, silenciar e começar a escutar: 
o inimigo é invisível, está no comando, retirou as “certezas”, nos enquadrou em 
quarentena indeterminada. Revelou impotências, desmantelou planos, trouxe 
inseguranças, revelou medos, embaralhou todos em nós… Às consequentes rup-
turas do coronavírus somam-se vetores e potências para além de fronteiras, e 
previsões, em desdobramentos inimagináveis… Da noite para o dia, de maneira 
implacável, estamos vivendo a desconstrução da complexa teia da civilização 
capitalista patriarcal. A estrutura do Dinamismo Patriarcal, segundo Byington 
(2002, p. 24), contempla: “hierarquia, dominância, obrigação, ordem, perfeição, 
culpa e poder (…) Fomenta o culto à tradição, aos valores dogmáticos e à cau-
salidade racional”. Essas posições de consciência privilegiam valores impotentes 
e insuficientes à crise em questão.

Em estado de desorientação e caos, percebemos o fio que nos interliga a 
todos. Estamos vivendo tempos de estresse agudo, crônico, sistêmico, global, 
e sem data para terminar… Fomos parados e aqui estamos, à parte, apátridas, 
confinados, circunscritos a nós mesmos, às nossas escolhas ou à falta delas. Essas 
condições reunidas podem nos levar a um agravo da situação de pandemia para 
outra ainda pior, a de pandemônio. O prefixo (pan significa todos mas também 
faz referência a Pan, deus da Arcádia. Segundo o mito, ele surgia assustado-
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ramente, e com seu berro, gelava de terror, medo, (pânico) aos desavisados. O 
fato é que Pan não é tão feio como pintam… Ele representa o campo agreste 
da natureza e suas forças autônomas, em estado puro, selvagem, livre, solto, 
nos cortejos dionisíacos. Se a natureza selvagem assusta o homem civilizado, o 
pretenso domínio e repressão da natureza asfixia, esteriliza e adoece o mundo. A 
palavra daimonio vem do grego, daimon, relativo a entes ou forças de natureza 
supra-humanas. A união de pan + daimonio remete ao neologismo pandemônio: 
“Abrir a capital imaginária do Inferno”, de acordo com o dicionário Novo Aurélio 
Século XXI. O perigo que se apresenta mediante a Covid-19 vai além da crise 
sanitária, com agravos em desencadeamento de tsunami sanitário-psico-socio-
-econômicos-políticos simultâneos e globais.

De acordo com o sociólogo Bauman (2005, p. 64), em tempos de crises 
sociais, indivíduos assustados se arrebanham e se tornam turba.

A turba procura a ação autômata, em bloco, mas não pode produzir efeito 
sobre as causas naturais da [crise]. Assim sendo, busca uma causa acessível e 
fora de si, que possa aplacar o seu apetite por violência. O restante é muito 
confuso, mas fácil de imaginar.

Não interessa abrir as portas à violência e inferno, muito menos fazer disso, 
do nosso território, a sua capital. Mas talvez não tenhamos repertórios, recursos 
para lidar adequadamente com os paradoxos que se nos impõe. Estamos imersos 
em uma das maiores crises sanitárias, atravessada por desequilíbrios políticos, 
psicossociais, com desigualdades econômicas abissais… Vivemos uma fase insa-
na da vida, e este enfrentamento pressupõe uma luta, que exige que estejamos 
todos do mesmo lado; unidos contra a Covid-19. Social e economicamente 
interligados em empatia e solidariedade. 

 

“Ou viveremos todos juntos como irmãos,
ou morreremos todos juntos como idiotas.” 

Martin Luther King

Estamos vivendo a pandemia por seu lado do avesso, em disputas, desalinha-
dos, na contramão da vida. A condução política do governo Bolsonaro fabrica 
e propaga mensagens dúbias e contraditórias… Em psicologia chamamos dupla 
mensagem as falácias ditas e desditas, em medidas e desmedidas, que confun-
dem, desorientam e levam à desorientação psíquica. Convocam, confrontam e 
negam as próprias falas, arrebatam a turba em coletivos e carreatas insanas, 
favorecendo contágios, disputas e o agravo das crises. Seguimos na direção do 
pandemônio, rumo ao caos sanitário e à esquizofrenia social. Quando falamos do 
perigo de abrir a porta da capital do inferno, estas seriam algumas das chaves… 

Como “bem parar” na pandemia e evitar o pandemônio? Temos inúmeras 
perguntas sem respostas, e precisamos continuar a inventar a vida em estado 
de “suspensão”. Esta condição é o próprio desafio e se estende majoritariamen-
te às áreas da sobrevivência, saúde, ciência, educação. Para nós, educadores, a 
situação de escola fora da escola traz a convocação de 24h/dia na direção de 
superações… Aos que anseiam acabar a quarentena para voltar à vida normal, 
o virologista brasileiro Atila Iamarino, em entrevista para o programa Roda Viva 
(2020), comenta: “Não temos como voltar a um mundo que não existe mais”. Se 
não podemos voltar, temos que seguir. Neste momento, seguir sem ter para onde 
ir é suportar a vida em estado de “suspensão” … E isso pode ativar, no campo 
psíquico, desafios surpreendentes.

A cultura grega, a mitologia órfica, ensina que Caos é a possibilidade de 
Tudo, Pai e Mãe do Cosmo. Dar ordem ao caos é conspirar na direção de um 
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“outro” cosmo possível… Parafraseando o lema do Fórum Social Mundial: “Um 
outro Mundo possível”. Mas estes são tempos de desafios: “Ação, pela não ação”, 
segundo o taoísmo de Lao Tsé. – Ou por “outras” formas de ação, como a imagi-
nação. De qualquer forma, a suspensão da vida conhecida, consciente, nos sub-
mete à sombra do desconhecido, da escuridão, do inconsciente. Desinstalados, 
vivemos condições múltiplas de estresse sistêmico, que assombram e desafiam. 
Podemos afirmar que a nova escola começa aqui: fomos dormir numa noite, 
como adultos, pais, educadores e acordamos todos como alunos sem escola… 
Sabemos apenas que precisamos reinventar outros modos de ser e estar escola, 
cultura, mundo.

 A psicologia bioenergética constata, observando a nossa natureza bioló-
gica, que em situações de perigo temos, comumente, três opções instintivas: 
lutar, fugir ou paralisar. Neste caso não temos ciência, conhecimento para lutar. 
Também não temos para onde fugir, nenhum lugar é seguro. Além disso, não 
sabemos “como parar”, nem como lutar. A incerteza generalizada é a própria 
sombra desconhecida, avançando… A saída é para dentro, adentrar, ficar em casa.

TUDO É PSIQUE, MUNDO E COSMO
Etimologicamente, a palavra psicologia significa psique, alma, e logos, estu-

do, alma em estudo, ou estudo da alma. A psicanálise e a psicologia analítica 
entendem psique como a totalidade das instâncias consciente e inconsciente, 
que se estende para muito além da soma de suas partes… A psicologia analítica, 
de Carl Gustav Jung, nos demonstra que é natural, em tempos catastróficos, 
transitar por estados sintomáticos, em diferentes graus de psicopatologia. 
Quando não temos repertório que expresse o sofrimento, podemos extravasá-
-lo através de sintomas. Neurose é “o sofrimento que ainda não encontrou o 
seu significado” (JUNG, 1981, p. 240). No caso da pandemia, como responder 
às questões postas como angústias, medos, fobias etc…? As fronteiras do real 
e imaginário podem se fundir em estados de confusão mental, como águas de 
um mesmo mar, e se misturar em inevitáveis ondas de estresse, e assim como 
o coronavírus, nos submete a todos. Na psicopatologia, comportamentos antes 
classificados como transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), ou persecutórios 
paranoides, em tempos de pandemia, são apenas sinais de “cuidados”. É possí-
vel reativar velhos sintomas ou “visitar” o manual de classificação das doenças 
internacionais (CID-10). Podemos também inaugurar e desenvolver sintomas 
inéditos, próprios destes tempos desconhecidos… É importante desenvolver o 
autoconhecimento e saber identificar “quando” procurar a ajuda profissional. 
Mas tempos de desequilíbrio geram sintomas equivalentes e devem ser recebidos 
como frutos da ocasião. Aceitar, observar e aprender com os “incômodos visitan-
tes” é um bom jeito de começar a lidar com o desconhecido em si mesmo… Os 
sintomas devem ser vistos como sinais, insights, senhas, pistas das questões que 
nos inquietam e clamam por respostas. 

 A psicologia é parte das ciências da natureza e está inserida em suas leis. 
Jung afirma que as pessoas que nada sabem da natureza têm mais chance de se 
tornar neuróticas, uma vez que se posicionam à parte: “A nossa psique é estru-
turada à imagem do mundo, e o que ocorre num plano maior se produz também 
no quadro mais ínfimo e subjetivo da alma” (JUNG, 1981 [1975], p. 240). Sob 
o modelo desenvolvimentista exploratório, a história da civilização patriar-
cal, especialmente a partir do séc. XVIII, levou a psique, ou a alma do mundo, 
“anima mundi”, a adoecer. Jung retoma esta expressão, da alma neoplatônica 
do mundo, como uma das tarefas da psicologia. Em suas memórias, afirmou 
que dentre os assim “chamados neuróticos”, um bom número não o seria, se o 
homem não tivesse se dissociado da natureza. Vivendo a natureza e não apenas a 
vendo de fora: a desunião consigo mesmo teria sido poupada. O escritor e poeta 
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Lawrence constatou no início do séc. passado que “A anima mundi está afun-
dando, como uma barcaça lotada de lixo.” (HILMAN, 1992, p. 37). O ser humano 
como parte inerente da natureza está afundando junto, como causa e consequ-
ência. Consciência e cosmos, mente e natureza são partes de uma e da mesma 
representação do todo. Segundo Grof (1984, p. 35): “Cada partícula de energia e 
matéria representa um microcosmo que envolve o todo e transmite informações 
sobre as mesmas”. Em tempos de pandemia experimentamos o mundo sintomá-
tico que somos, que por sua vez espelha nossas ações, e nos reflete de volta… 
Psique, corpo, mundo, cosmo são extensão e parte do mesmo território.

"O mistério da Esfinge: Decifra-me ou devoro-te” 
Édipo Rei, Sófocles 

A COVID-19 faz desafios inusitados e assustadores. Estamos vivendo literal 
e simbolicamente sob a égide de um monstro invisível e contemporâneo. E 
assim como a Esfinge que se apresentou a Édipo nas estradas do caminho, ela 
(Covid-19) se apresenta a nós, nas esquinas do mundo, em equivalente desafio: 
“Decifra-me ou devoro-te”. A etimologia da palavra esfinge vem da mesma raiz, 
esficter, relativo à tensão visceral e muscular que o desafio evoca e estamos 
todos à mercê de suas questões: A que vem? O que quer? Como parar? Como 
mudar? Como sobreviver? Qual o sentido desse desafio? Enfim, como respon-
der assertivamente à errância desses mistérios? Talvez o novo corona seja: um 
“daimônio apocalíptico” ou um “sábio daimon” sistêmico, mestre do inter-ser? 
- Quem sabe um “alquimista ao revés”, trans-formador do ouro ao pó… - Uma 
“entidade marxista”, no ensino prático do “Capital”. Talvez seja “Kairos”, senhor 
do tempo oportuno, a destronar “Cronos”, por nossa falta de tempo… Quiçá 
uma molécula de “morcego raivoso”, em resposta ambiental. Talvez apenas o 
“ativamento do sistema imunológico da Terra”… Uma coisa já sabemos: essa 
esfinge nos quer conectados, interdependentes, em estado comum. Uma dessas 
hipóteses pareceu literal ao deputado Carlos Bolsonaro, ao declarar: “O desenho 
é claro: partimos para o socialismo” (Revista ISTO É, abril 2020). O pensamento 
cartesiano nos leva a literalizações reducionistas e causais. Mas também revela a 
própria condição de “insalubridade” que somos ou estamos. Os testes de “huma-
nidade” têm sido diários. A pandemia, como parte da tarefa, destituiu e ainda 
irá destituir certezas, domínios, arrogâncias (hybris, em grego). Traz o homem 
de volta a sua dimensão de húmus – lama fértil, estado básico da matéria – em 
condição de reciclagem, compostagem, ressignificação da vida e suas instâncias 
como: educação, cultura, consumo, rumos civilizatórios… 

 A escola está fechada, mas finalmente se abriu ao “não saber”… Nesse estado 
de suspensão temos a oportunidade de revisar os saberes em questionamentos 
necessários e urgentes, sobre caminhos e descaminhos civilizatórios, nas interfa-
ces do conhecimento. Fique em casa com-ciência. O desenvolvimento da cons-
ciência não é um fenômeno simples; não se ensina, se apreende… pois é fruto 
maduro do conhecimento vivencial, crítico.

“O que ocorrer com a Terra recairá sobre os filhos
da Terra… há uma ligação em tudo (…) A Terra não

pertence ao homem, é o homem que pertence à Terra.”
Chefe indígena (Seattle, 1854)

A cultura tradicional dos povos originais vive em harmonia com todos os 
elementos da natureza, desde os princípios… A percepção do ser humano, como 
causa e consequência dessa cadeia sistêmica interdependente, vem se conso-
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lidando principalmente a partir dos desequilíbrios ecológicos provocados pelo 
homem. Estudos sobre a Teoria Gaia compreende o planeta Terra como um ser 
vivo, uma entidade planetária, dotada de corpo, órgãos, circulação, tempera-
tura, respiração, pulsação… As florestas, a vegetação, assim como os animais, 
dos quais somos parte, coabitamos o campo epidérmico de Gaia. Todos estamos 
inseridos na biosfera, como parte da pele do planeta… Podemos conspirar com a 
homeostase, em atitudes cooperativas, integrados como parceiros do sistema, ou 
na direção contrária, como exploradores, predadores, inimigos da “Grande Mãe”, 
como era chamada, desde a antiguidade. Saúde ou adoecimento são consequ-
ência da qualidade relacional e interdependente de nossas ações: O que ocorrer 
com a Terra recairá sobre os filhos da Terra…

 A coisificação da natureza, assim como a exploração mercantil de seus 
recursos, como se fossem infinitos, traduz resultados desastrosos, da produção 
ao descarte de resíduos, em desastres ambientais generalizados e recorrentes. 
As contas, literalmente, não fecham: A Terra impõe seus limites… Recuperar a 
capacidade de escuta à Terra é recuperar a nossa relação de ser alma no mundo. 
O coronavírus como fruto da natureza “toca a todos”. Essa é a sua natureza 
de ser: pan… É o equilíbrio sistêmico de Gaia que nos permite existir, ou não. 
Quando envenenamos a Terra, envenenamos toda a cadeia da vida. Somos causa 
e consequência de tudo o que acontece. Sobre a pandemia o ecopsicólogo Merrit 
afirma: “A psicologia ecológica compreende a proliferação do coronavírus, 
como algo que se manifesta globalmente, diante de um profundo desequilíbrio 
ambiental” (IES - Sociedade Internacional de Ecopsicologia disponível em http://
www.ies.bioz-ecopsycology, acesso de abril, 2020). As forças da natureza não 
estão contra nós, são apenas indicadores dos desequilíbrios gerados. Os desafios 
destes tempos se acumulam em necessidade de reinvenção dos sistemas civili-
zatórios. Nossos hábitos e ações automatizados estão interrompidos, o mundo 
estabelecido, em suspensão. Os saberes impotentes, rendidos às crises. A vida se 
apresenta inteiramente oportuna a reflexões e reciclagens. Não é exagero afir-
mar que cada fato é uma oportunidade pedagógica… um desafio a ser estudado. 
Se entendemos escola como a casa do conhecimento, podemos redimensionar, 
agora, a casa como território da escola, em íntima interconexão. E aqui casa, 
escola, psique e mundo são apenas instâncias do mesmo Cosmo. Somos natureza 
e precisamos encontrar respostas para as questões que nos assombram. Este é 
um momento oportuno para repensar a teia sistêmica da vida. Não sabemos o 
que fazer, nem por onde começar. A psicologia analítica propõe que: comecemos 
por nós mesmos… 

A EDUCAÇÃO COMO PRINCÍPIO
O mundo grego não é só espelho, onde se reflete o mundo moderno na sua 

dimensão cultural e histórica. É também símbolo da nossa consciência racional 
civilizatória. Somos filhos da Paideia, a mãe grega da pedagogia, da educação e 
civilização ocidental, que, por sua vez, nasceu da efervescência dos mitos, poe-
mas, música, canto, dança, artes dramáticas entre outras formas de expressão. 
Platão é citado pelo historiador grego Jaeger ao afirmar que os primeiros fios da 
“ação educadora” é fruto do campo dos mistérios e deslumbramentos dos povos 
originários. “A ‘teoria’ da filosofia grega está intimamente ligada à sua arte e 
poesia, originais. Não contém só o elemento racional” (JAEGER, 1995, p. 19). 
Diferentemente do nosso modus operandi em que o pensamento vem em pri-
meiro lugar. Os gregos relevaram o senso inerente do significado da “natureza”, 
de modo que nenhuma parte das manifestações humanas poderia estar isolada 
da matriz, e continua: “Chamamos orgânica a esta concepção, porque nela todas 
as partes são consideradas membros de um todo: pensamento, linguagem, ação 
e todas as formas de arte” (JAEGER, 1995, p. 11). Essa é a base e o manancial da 
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educação e cultura; em estado de latência em cada um de nós, pronta a irromper 
sempre que as “condições” sejam dadas. Nesse sentido o autor afirma: 

Quanto maior o perigo de degradação sociocultural (…) maior o profundo 
valor das forças conscientes do espírito, que se destacam na obscuridade do 
coração humano e estrutura, no frescor matinal, o gênio criador dos povos 
jovens, as mais altas formas de cultura. (JAEGER, 1995, p. 13) 

Estamos vivendo um grande impacto civilizatório, pelas vias de um vírus 
disruptivo, onde o perigo e a degradação são eminentes. No entanto, parece 
que a COVID-19 é apenas “uma gota d´água”que faz transbordar o caldeirão 
do planeta. Perspectivas distópicas se apresentam, em regime de urgência. Mas 
a pausa, para a diminuição do contágio, pode ser a oportunidade para que se 
constelem no consciente coletivo do planeta as condições de um novo e ressig-
nificativo ciclo da paideia.

A EDUCAÇÃO COMO RE-INVERSÃO E RE-INVENÇÃO DO MUNDO
Estamos na transição de um mundo extrovertido, para outro intro-vertido, 

vertido para dentro, em casa, como território do saber, de volta a si. A re-
-inversão da libido nos convida a adentrar, e é nesse campo, de introversão, que 
a pesquisa, a nova investigação começa. De fato, não há dentro, nem fora, tudo 
é psique e mundo. Mas, há sim diferentes ângulos e perspectivas que refletem 
distintos pontos de vista. O psicodrama reconhece a importância da tarefa da 
introspecção na técnica do solilóquio, chamada de: “psicodrama interno”, como 
oportunidade de dialogar com as instâncias que nos habitam. A que a psicologia 
analítica de Jung chama de Imaginação Ativa. A psicanálise também reconhece, 
nesse território, o berço e a base do saber. A oportunidade de re-inversão da 
libido não deixa de ser um privilégio… Como estranhos nos ninhos, temos a 
oportunidade de ficar mais tempo em casa e realmente conhecer o território. A 
convivência é uma oportunidade de re-conhecimentos: Como estamos vivendo 
este período de confinamento em família? Diálogo? Briga? Distanciamento? 
Aproximação? Violência? Contradição? Inovação? Colaboração? Como estamos 
vivendo as condições de escola a distância? Repetindo e reeditando o modelo 
desvitalizado e usual de ensino, com a diferença de ser pelas vias do EAD, via 
internet. Ou nos abrindo a novas formas e conteúdos de questionamentos? 
Nessa perspectiva, não existe um fato que não seja pedagógico. Esta é uma 
oportunidade educativa ímpar… Afinal, como diz o escritor e poeta Rubem 
Alves: “A primeira função da educação é ensinar a ver.” (2002, p. 68).

 Onde estamos e para onde vamos? A vida em suspensão exige matrículas em 
outras condições de ser escola. A educação como perspectiva pedagógica tradi-
cional é meramente racional e limitada. A exclusão da inteireza, dissociada da 
natureza, faz com que os próprios educadores repitam modelos des-animados, 
sem alma, como um reflexo do modelo de sociedade adoecida que construímos e 
a que pertencemos. Sobre isso, o médico, analista e educador Byington afirmou:

Alunos (…) geralmente imobilizados em cadeiras (…) ouvindo frases lógicas, 
desvitalizadas da emoção, do prazer, do lúdico, e da dramatização existencial 
da vida, (…) longe da natureza (…) quase sem corpo, sem sociedade, sem 
imagens, sem emoção. (BYINGTON,1996, p. 29)

Nessas condições a libido (energia vital) fica aprisionada, represada e cobra 
seu preço; geralmente em intercorrências de violência nas salas de aula e fora 
delas. Medidas punitivas e mecanismos de repressão se retroalimentam em mui-
tas faltas. Esta é uma oportunidade para refletir o mundo e o papel da educação 
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como matriz criadora entre o mundo que temos e o mundo que queremos. 
Estamos vivendo um paradoxo: De um lado, o modo de vida conhecido, de 

outro por conhecer, desconhecido, sombrio, inconsciente. Segundo Jung, essa 
tensão entre os contrários pode nos fazer “(…) chegar ao limite do suportável, 
quando levado a sério” (1981 [1975], p. 49). Mas ao mesmo tempo é nessa inter-
secção de mundos que “(…) as soluções se apresentam de maneira espontânea” 
(1981 [1975], p. 62). Esse é um fenômeno enantiodrômico, uma inversão de sen-
tidos, e se dá através da “emergência do ‘símbolo’, que é o elemento de sentido 
que jaz oculto provavelmente em todo aparato biológico” (JUNG, 1981 [1975], 
p. 89) O símbolo é o denominador comum, o intermediário entre as instâncias 
conscientes e inconscientes. É a linguagem original e universal da humanida-
de, dos povos tradicionais, dos artistas, dos poetas, dos cientistas, dos sonhos; 
dormindo ou acordado. É a potência criativa das artes, matriz da paideia, da 
pedagogia, da educação e cultura, de que falava Platão. Esse saber se esconde 
e se revela no campo imagético. Podemos entender este como um dos maiores 
desafios à missão de educador. Tudo o que acontece no mundo externo tem 
origem no nosso interior… A esfinge coronavírus demanda, e podemos começar 
a responder pelas vias lúdicas, imagéticas, científicas, poéticas, orgânicas, inte-
gradas, sistêmicas… Estamos todos nivelados à condição de pan-aprendizes, em 
estado comum de não-saber. A dimensão simbólica nos atravessa em sonhos, 
diurnos e noturnos. Podem se espraiar em fixações e retrocessos, ou em re-
-evoluções inovadoras. O medo do novo, do desconhecido, misoneísmo, pode 
nos induzir a repetir os mesmos padrões, incorrendo nos mesmos resultados. Ou 
podemos responder com símbolos estruturantes criativos, ousando ir além… O 
sistema educacional, como base da cultura de nosso tempo, clama por refor-
mas. As condições e falta de condições, destes tempos em suspensão, evocam 
e instigam a imaginação… Reúne o mundo objetivo e subjetivo, consciente e 
inconsciente, extrovertido e introvertido à dimensão simbólica… que remete a 
totalidade, de acordo com Byington: “O novo nasce, na interface dos opostos, 
do absurdo” (1996, p. 29). O que incomoda também instiga e as inquietudes não 
são apenas fatores de estresse e sintomas. São também capacidade e potência 
criativa, do vir a ser, do devir.

A PEDAGOGIA SIMBÓLICA
É um método criado por Byington, nos anos 1970/80. Essa pedagogia é 

baseada no desenvolvimento da personalidade como um todo e inclui todas 
as dimensões da vida: corpo, natureza, sociedade, política, atravessada pelas 
dimensões da emoção e imagens. É um método construtivista, que privilegia 
experiências, não se reduz à abstração. Baseado nas obras de Piaget, Heidegger, 
Freud, Jung, Teilhard de Chardin, Vigotsky, Paulo Freire; traz o propósito de uma 
educação viva. 

A pedagogia simbólica baliza o ensino e aprendizado com o funcionamento 
histórico da vida individual e cultural, integrado à vivência objetiva, emo-
cional-social do corpo bio-fisico-químico do ecossistema planetário, do qual 
somos parte” (BYINGTON, 1996, p. 46)

Esse método traz a dimensão dos afetos e diálogos. “O desenvolvimento 
simbólico da psique, dentro do vínculo transferencial amoroso professor-aluno” 
(BYINGTON, 1996, p.49). É a qualidade da relação que intermedia a saúde da 
educação. Os lugares abandonados pelo amor são ocupados pelo poder, diz Jung. 
Esta é uma pedagogia centrada no processo emocional, cognitivo e existencial 
do indivíduo, da escola, do planeta e do cosmo. A humanidade, assim como o 
mundo, está mudando de pele, de formato, de meta e conteúdo. Vivemos tem-
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pos confusos e ao mesmo tempo oportunos, para nos tornarmos a escola que 
queremos. 

A pedagogia simbólica almeja a contemplação da consciência sistêmica, na 
teia da vida, que prima na direção do diálogo, cooperação, respeito às diferen-
ças e inclusão democrática. Byington fala que esta é uma pedagogia do “Self, 
porque é a soma de todos os conteúdos psíquicos incluindo a identidade do Eu 
e do Outro, no consciente e no inconsciente (sombra), aquela parte do Eu que 
foi alijada para o Inconsciente”. (1996, p. 50).

Uma nova ordem civilizatória clama na direção do dinamismo da alteridade: 
(alter – outro), implicado na interação-natureza, em condição de equivalência e 
igualdade, na interligação de tudo e todos (pan). Estamos vivendo, assombrados, 
o lusco-fusco destes processos, em transição…
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A pandemia provocada pelo coronavírus COVID-19, que se iniciou em Wuhan, 
na China, no final de 2019, chegou ao Brasil nos primeiros meses de 2020, mas 
de forma mais contundente em março deste mesmo ano, quando começaram 
a aumentar o número de contágios e de mortes. Como primeira medida de 
proteção da população, foi proposto, em meio a muita polêmica, o isolamento 
social coercitivo, que no Estado de São Paulo iniciou-se, oficialmente, no dia 24 
de março, isolamento que, no momento em que redijo este artigo, já completou 
quatro meses e começa gradativamente a flexibilizar-se.

Como consequência do isolamento, observou-se, a princípio, um esvaziamen-
to quase total das ruas da cidade; um grande silêncio tomou conta de São Paulo, 
cidade que normalmente é freneticamente agitada, e houve, como resultado, 
uma significativa melhora no ar que respiramos. À noite, as estrelas no céu tor-
naram-se mais visíveis, e o rumor da cidade trepidante foi substituído pelo som 
difuso de algumas vozes de crianças, de pessoas falando um pouco mais alto ou 
dos latidos dispersos de alguns cães da vizinhança. Como no dia seguinte não se 
iria sair de casa para trabalhar, modificou-se a apercepção do tempo, que se tor-
nou estranho, como se estivesse paralisado, e, a princípio, ninguém sabia ainda 
como se construiria a nova rotina e nem até quando prosseguiria o isolamento.

Mas, em meio às observações acima, começou a notar-se também um medo 
indefinido entre as pessoas; cruzar com alguém, quando havia a necessidade de 
sair à rua, tornou-se temeroso. Surgiram preocupações com os mais idosos ou 
com aqueles considerados mais vulneráveis à doença do coronavírus, assim como 
com a solidão daqueles que viviam sós. Muitas pessoas começaram a se mostrar 
mais tensas e angustiadas: queixavam-se de aperto no peito ou na garganta, 
relatavam dores imprecisas pelo corpo, outras tiveram crises de ansiedade ou 
de pânico. As notícias preocupantes sobre a pandemia e com o caos político, 
estas denotando incompetência, desacertos e até perversidade dos governantes, 
tornaram-se tóxicas e aumentaram a insegurança e angústia da população. 
Paralelamente, a mídia começou a divulgar informações sobre casos de abuso 
de vulneráveis e de violência doméstica contra mulheres e crianças. O isolamen-
to social, cuja função principal foi controlar a evolução da pandemia, em um 
primeiro momento se apresentou, também, como sendo uma oportunidade de 
reflexão para toda a humanidade e de repouso para o planeta, mas, por outro 
lado, permitiu que se revelassem, infelizmente, outros aspectos da coletividade, 
estes mais sombrios e até malévolos. 

Os recursos tecnológicos foram muito úteis nessa etapa da pandemia: permi-
tiram que muitas pessoas retomassem suas atividades trabalhando em casa, de 
modo remoto, e sustentassem seus empregos; as aulas dos estudantes, pouco a 
pouco, também foram se adaptando ao modelo online, através de plataformas 
que foram gradativamente se aperfeiçoando. Entraram em cena as palestras, 
espetáculos musicais e debates através das lives ou de webinars, que também 
viriam a favorecer, mais tarde, os encontros familiares, e a ocorrer difusão de 
filmes e espetáculos musicais e esportivos por streaming, expressões que come-
çaram a se integrar ao uso comum, e aumentando muito, em consequência, o 
tempo gasto diante das telas dos smartfones, notebooks e videogames. Mas, 
simultaneamente, passou a existir uma grande preocupação com outras pessoas 
que perderam seus empregos e com os pequenos empresários, que não tiveram 
como continuar seus negócios. As previsões, na área econômica, tornaram-se 
imprecisas e temerárias.

A PANDEMIA COVID-19
O COVID-19 é a terceira onda da doença causada por coronavírus. A primeira 

onda, a Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), iniciou-se no sul da China, 
em 2003; sua letalidade, conforme Araújo (2020), foi de 10 % das pessoas e 
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chegou a 29 países. Esta doença teria sido originada dos gatos-da-algália, infec-
tados por morcegos e posteriormente transmitida a seres humanos. Em 2012, 
conforme a mesma autora, surgiu, na Arábia Saudita, a Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus (MERS), originada de dromedários, com letalidade de 30 
% e afetando 27 países. Em 2019, um surto de pneumonia viral iniciou-se em 
Wuhan, na China, e o vírus foi identificado em janeiro de 2020 como sendo um 
novo coronavírus, que foi denominado SARS-CoV-2. Ele também foi originado 
de animais silvestres, não se sabendo ainda ao certo se de pangolins, tartarugas 
ou cobras (hospedeiros intermediários), igualmente infectados por morcegos. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) denominou essa doença como “doença 
do coronavírus-19” (em inglês, COVID-19). Como consequência de seu eleva-
do índice de disseminação (capacidade de contágio – RO, de 2,79, e no Brasil, 
chegou a 2,9; a da H1N1, por exemplo, tem RO de 1,2), a OMS declarou oficial-
mente, em 11 de março, estado de pandemia, e “instituiu o isolamento social e 
o afastamento compulsório de indivíduos com quaisquer sintomas respiratórios” 
(MENDES, BAIMA e POLLA, 2020, p. 23). O nosso país, infelizmente, foi alcançado 
pela pandemia de forma devastadora.

A principal porta de entrada deste vírus em seres humanos são as vias respi-
ratórias; ele se replica no epitélio alveolar e progride posteriormente para uma 
pneumonia viral, podendo produzir, na sequência, uma cascata inflamatória que 
pode também atingir outros órgãos, como o coração, o cérebro e o aparelho 
digestório. As pessoas portadoras de doenças crônicas, os obesos e os idosos são 
mais vulneráveis à doença, estes últimos devido à imunossenescência, às inte-
rações medicamentosas ocasionadas pelo uso de muitos medicamentos e a um 
estado inflamatório de baixo grau (inflamming), que é comum na senescência 
(ARAÚJO, 2020).

Os principais sintomas da infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) são 
a febre, tosse seca, mialgia e dispneia (falta de ar), podendo também ocorrer 
dor de garganta, cefaleia, coriza, diarreia, hipogeusia (diminuição do paladar) e 
hiposmia (diminuição olfativa). Outros sintomas neurológicos também têm sido 
relatados, como vertigem, tontura, alteração de consciência e ataxia (MENDES, 
BAINA e POLLA, 2020).

 Atualmente, a comunidade científica, no mundo inteiro, está envolvida na 
busca da vacina ou de outros tratamentos para a doença do COVID-19. Mas, 
enquanto não se alcança esse objetivo, verifica-se o surgimento de propostas de 
tratamento sem validade científica, às quais, setores médicos ou grupos de inte-
resses políticos, de modo semelhante ao que ocorria no passado com as “pana-
ceias milagrosas”, apegam-se de modo dogmático e quase criminoso, como está 
acontecendo, no Brasil, com a cloroquina, a hidroxicloroquina e com o antipara-
sitário ivermectina. Estes medicamentos, por não terem validade científica para 
o tratamento da doença do novo coronavírus, não são recomendados pela OMS, 
observando-se que o uso dos dois primeiros pode, inclusive, desencadear graves 
efeitos colaterais, como arritmia cardíaca severa e indução de sintomas psicó-
ticos, principalmente em idosos. As redes sociais, que poderiam ser importante 
instrumento de apoio no combate à pandemia, também fizeram e prosseguem 
fazendo circular muita desinformação sobre estas e outras condutas bizarras de 
tratamentos. Na realidade, enquanto não se descobrir a vacina contra o novo 
coronavírus, o uso de máscaras, a higiene cuidadosa das mãos e o isolamento 
social continuam sendo os melhores procedimentos para se evitar o contágio e 
a propagação da doença.

O TEMPO NA QUARENTENA
Quando a pandemia do COVID-19, que se iniciou na Ásia, alcançou a Europa, 

e de modo mais contundente a Itália, ainda invadida por milhões de turistas do 
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mundo inteiro, intensificaram-se as informações impactantes, através das várias 
mídias, sobre a rapidez crescente e exponencial do número de contágios e de 
mortes. Nesse momento, o recurso ao confinamento coercitivo, estimulado pela 
OMS e pela experiência empírica dos povos que já enfrentaram outros surtos 
epidêmicos ou pandêmicos, tornou-se praticamente universal, e fomos tomados 
pela sensação de que o mundo parou. Circularam, pouco tempo depois, imagens 
das cidades vazias e das águas dos canais de Veneza ou da atmosfera das grandes 
metrópoles chinesas completamente despoluídas, como há muito tempo não se 
via. Nesse momento, começou a refletir-se se essa pausa não era justamente o 
que o mundo estava mais necessitando.

O nosso tempo, até então, caracterizava-se por uma vertiginosa aceleração e 
grande exigência produtiva nas frentes de trabalho; paralelamente, uma intensa 
circulação de informações e mensagens tomava o restante do tempo livre das 
pessoas, em um mundo onde “tudo está conectado a tudo”. Sobre essa questão, 
o filósofo coreano Byung-Chul-Han (2005) considera que o indivíduo conecta-
do deste tempo se vê emaranhado em uma rede de possibilidades que nunca o 
sacia, e que, em seu empenho de informar-se e produzir, acaba por tornar-se 
algoz de si próprio; ele “surfa” incessantemente através de infinitas “janelas” do 
espaço virtual, o que não quer dizer agregando a totalidade das mensagens e 
informações. Han é explícito e mordaz sobre essa condição: O ser se dispersa 
em um hiperespaço de possibilidades e acontecimentos que, ao invés de gravi-
tarem, apenas, por assim dizer, zumbem (p. 94).

 Para o filósofo coreano, a aceleração temporal desse momento não significa 
vivência intensa e adequada do presente, quando a “fragmentação, pontualiza-
ção e pluralização são sintomas do presente”, o que, para ele, traduz a caracte-
rística da experiência temporal de hoje. Na sequência, encontramos:

Não há mais um tempo que seja cumprido por uma bela tessitura de passado, 
presente e futuro, ou seja, pela história, por um arco de suspensão narrativo. 
O tempo fica nu, ou seja, despe-se de narrativa. Surge um tempo pontual ou 
um tempo-acontecimento que não pode conter muito sentido devido à sua 
falta de horizonte (Ibidem p. 92).

Mas esse tempo pontual a que se refere Han, “devido à sua falta de horizon-
te”, certamente não é o mesmo tempo correspondente ao “pontinho” deixado 
por Deus, referido por Eckhart, e que Suzuki afirma corresponder ao que os 
budistas chamam de satori (SUZUKI, 1957). O “pontinho”, de que fala Eckhart, é 
o ponto sutil, inacessível à consciência, onde o finito encontra-se com o infinito, 
ou, conforme Suzuki, “o infinito torna-se finito e o finito, infinito” (Ibidem p.80); 
corresponde àquele instante hipotético, sutil e fugaz, entre o futuro e o passado, 
ou seja, o presente, cuja subjetividade, se alcançada, nos deslocaria para o portal 
da eternidade.

Esse tempo pontual também não é o tempo do filho mais jovem de Zeus 
celebrado por Íon de Quios, Kairós, o deus do “tempo oportuno”, nem o tempo 
da vivência plena, que celebra o Amor fati, de que fala Nietzsche (1882). Ele 
(o tempo-acontecimento de Han) é um aspecto do tempo profano de nossa 
vivência empírica, que foi abruptamente paralisado pela pandemia do COVID-
19.  Este trágico acontecimento nos revelou, paradoxalmente, a possibilidade de 
uma outra experiência temporal. A própria expressão “quarentena”, derivada de 
“quaranta giorni” (quarenta dias), período de tempo exigido pelas autoridades 
italianas, na época da Peste Negra, para o desembarque das pessoas em seus 
portos, nos remete à condição de interrupção do tempo. Desse modo, o indi-
víduo conectado e produtivo, inserido na aceleração temporal de nossa época, 
se deparou subitamente com a completa paralização das exigências produtivas, 
em decorrência da pandemia. A chamada #fique em casa# (stay home) “vira-
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lizou” (como a infecção pelo SAR-CoV-2!) rapidamente pelo mundo inteiro, e 
apresentaram-se as questões: o que fazer com o tempo? Ou, o que podemos 
aprender com este novo tempo?

Houve, no mundo globalizado, portanto, uma interrupção também global 
das cadeias produtivas e um momento de grande perplexidade dos protagonistas 
destas engrenagens. Estando em casa, somos todos convidados para olhar para 
dentro de si próprio. Oportunidade extraordinária, pois este convite se fez para 
o mundo inteiro: reavaliar os seus sistemas de valores, os caminhos percorridos, 
os relacionamentos, as motivações, oportunidade até para evocarmos questões 
historicamente negligenciadas, carentes de uma discussão mais profunda, como 
as questões de gênero e as questões raciais, que também explodiram nesse perí-
odo. Mas somente algum tempo depois do final da pandemia é que poderemos 
avaliar melhor os efeitos desse acontecimento impactante sobre a humanidade.

Em um segundo momento, o caráter resiliente do ser humano tornou pos-
sível uma retomada relativa das atividades produtivas de sua própria casa por 
meio dos recursos tecnológicos já existentes e difundiram-se mais amplamente 
práticas como home office, vídeo conferências, ensino à distância (EAD) e aulas 
virtuais. Infelizmente, como uma parcela significativa da população ainda não 
tem acesso a recursos remotos, a atividade digital acaba por intensificar mais 
ainda o abismo social, já agravado pela voracidade do sistema neoliberal.

Mas a elaboração do tempo nem sempre ocorre de forma adequada. Até 
porque, a ameaça da pandemia está sempre presente, acrescida do medo que 
as notícias dos contágios e das mortes, cada vez mais próximas, desencadeiam. 
Desse modo, a experiência e a reflexão sobre o tempo que se vive são sobre-
postos pela expectativa do que pode vir a acontecer; a condição expectante do 
tempo, em níveis mais elevados e com maior intensidade, corresponde à ansie-
dade. Com a intensificação desta condição ansiógena, acontece o que Freud 
descreveu como “salto do psíquico para o fisiológico”, ou seja, é quando ocorre 
a ativação autonômica do Sistema Nervoso Simpático pela tensão psíquica e 
forma-se o que Jung chamou de “complexo de tonalidade afetiva”. A atividade 
deste complexo pode gerar crises psíquicas, que, se na época deles era a histeria, 
hoje pertence ao espectro da ansiedade, e se manifesta patologicamente como 
Transtorno de Pânico, Transtorno de Ansiedade Generalizado (TAG), Síndrome de 
Burnout ou Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT). Na pandemia, pelos 
motivos descritos, aumentou sobremaneira o nível coletivo de ansiedade.

A condição patológica, na elaboração temporal, acontece também quando a 
experiência do tempo é colapsada: é a condição estressante das pessoas infec-
tadas, isoladas de seus familiares e sendo cuidadas por outras pessoas vestidas 
com roupas especiais, cujo único detalhe percebido da fisionomia são os olhos 
através do visor, ou a condição dos próprios profissionais da saúde sofrendo 
de Burnout, trabalhando esgotados durante muitas horas contínuas, dormindo 
pouco e sem poderem ir para suas casas ou aproximarem-se de seus familiares. 
O tempo colapsa também quando a tristeza vira depressão e esta se associa a 
sentimentos de culpa ou desesperança. As longas internações dos pacientes 
entubados em UTIs, em decorrência da infecção pelo COVID-19, produzem nos 
familiares sentimentos conflitantes de culpa por cuidados que não teriam sido 
tomados, sentimentos que se tornam mais pesados quando o desfecho do caso 
é a paralização radical do tempo, significando a própria morte, morte que não 
será velada e cujo luto será prolongado por não ter sido ritualizado. A condição 
mais dramática acontece quando o paciente em estado grave, por ser idoso, e 
em consequência do colapso dos recursos de atenção médica, foi preterido por 
outro com maior expectativa de vida. Por estes vários motivos, a ocorrência de 
casos de pacientes com transtornos depressivos graves também aumentou muito 
neste tempo de exceção que se vive na pandemia.

Ainda assim, podemos esperar que, por meio desta interferência sobre o 
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tempo empírico ao qual estávamos habituados, devido à pandemia, consigamos 
aprender alguma coisa que venha a apresentar-se como uma nova perspectiva 
para as nossas vidas, e nos permita produzir reflexões mais profundas e saudá-
veis sobre como nos conduzirmos melhor na ordem temporal.

O CORPO NA PANDEMIA
Já verificamos que a doença do COVID-19 é uma infecção que atinge o corpo 

através das vias respiratórias. Considerando o corpo como “expressão visível da 
consciência”, Dethlefsen e Dahlke (1983) referem que “qualquer infecção é um 
conflito que se manifestou em forma física” (p.92). A infecção desencadeia um 
processo inflamatório que, conforme os autores do já clássico livro “A Doença 
como Caminho”, corresponde a uma “guerra dentro do corpo”, onde os agen-
tes patogênicos (vírus, bactérias) são combatidos pelo sistema imunológico. O 
conflito, de acordo com a analogia dos autores, é desencadeado por uma forte 
reação emocional (uma “explosão” do corpo que in-flama). Nas palavras dos 
autores (Ibidem p. 92),

[...] a polaridade de nossa consciência como seres humanos nos coloca cons-
tantemente em situação de conflito” (...) “Aqueles que não estão dispostos a 
elaborar seus conflitos e trabalhar no sentido de resolvê-los pouco a pouco, 
sofrem com sua precipitação para a forma física onde se tornam visíveis 
através das inflamações.

A infecção provocada pelo COVID-19 atinge o organismo a partir das vias 
respiratórias, tendo os pulmões como o seu alvo principal, onde pode evoluir 
para uma pneumonia viral. A superfície interna dos pulmões mede cerca de 
setenta metros quadrados (comparativamente, a superfície total de nossa epi-
derme não ultrapassa dois metros e meio), área suscetível à infecção, e que é 
toda voltada para as trocas gasosas, através da respiração, sendo responsável 
pela oxigenação de nossas células. 

A respiração, como fenômeno rítmico composto pela inspiração e expiração, 
“é um ótimo exemplo para a lei da polaridade”, segundo os autores citados 
(Dethlefsen e Dahlke). A correspondência entre os dois polos, que se compensam 
formando a totalidade, consiste em um ritmo que “é o alicerce de tudo o que 
vive”. A respiração, conforme encontramos mais adiante, “abrange as polaridades 
da recepção e da entrega, do dar e receber” (Ibidem p.109), que corresponde, na 
opinião dos dois autores, ao simbolismo mais importante da respiração.

Mas a doença do coronavírus é pan-dêmica, ou seja, é uma epidemia gene-
ralizada que ultrapassa as fronteiras alcançando vários países, o que nos remete 
a uma condição coletiva: amplificando a referência simbólica feita pelos autores 
citados, ela aponta para um mundo também polarizado. A infecção, enquanto 
“conflito que se manifesta em forma física”, por meio de uma pandemia atinge 
(in-flama) milhões de pessoas. Neste mesmo sentido simbólico, considerando 
o aspecto coletivo, os muitos conflitos não elaborados que estamos vivendo e 
que se antagonizam em percepções polarizadas, como, por exemplo, as grandes 
concentrações de capitais que aprofundam o abismo social, o desmatamento e 
a emissão desregrada de poluentes na água, terra e ar, o radicalismo político, a 
discriminação de gêneros e de raças, o fundamentalismo religioso, o abandono 
de idosos, a exploração de menores e outras mazelas do mundo contemporâneo, 
questões que não conseguimos resolver, simbolicamente “se precipitam para a 
forma física onde se tornam visíveis através das (cascatas de) inflamações” em 
milhões e milhões de pessoas, por meio da pan-demia do COVID-19. É conve-
niente ressaltar que não estamos desejando afirmar que todo este conjunto de 
questões não resolvidas, que assinalamos acima, sejam a causa da pandemia, 
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mas sim que, simbolicamente, a pandemia expõe toda fragilidade e impotência 
dos anticorpos sociais para contê-la e exige do mundo uma pausa para reflexão, 
como também uma compreensão simbólica mais aprofundada da relação entre 
as polaridades “da recepção e da entrega, do dar e receber”, como articulações 
complementares que possam neutralizar os sistemas de oposição e assim favo-
recer a construção de dinamismos mais solidários. 

É também importante considerarmos as consequências da pandemia para 
o corpo em confinamento. O isolamento coercitivo dentro de casa implica, de 
imediato, na redução das possibilidades do corpo movimentar-se, o que, por sua 
vez, implica no aumento dos casos de obesidade e transtornos metabólicos, com 
suas várias decorrências clínicas. Observamos, através de relatos de atendimen-
tos, que as pessoas passaram a fazer menos exercícios e, devido à ansiedade, 
começaram a comer muito mais fora de hora. Muitas pessoas não conseguiram 
manter sua rotina de horários, passando a sofrer de insônia e maior cansaço físi-
co, apesar da diminuição de suas atividades. As consequências para as crianças 
e adolescentes em idade escolar foram mais graves, aumentando de 75% a três 
vezes o tempo de exposição às telas, ocasionado pelas aulas online e maior uso 
de vídeo games, smartfones e frequência em redes sociais, segundo pesquisa 
apresentada em congresso recente1 pelo psiquiatra Luís Augusto Paim Rohde. 
Nesta faixa etária, a rotina alterada e mal orientada provocou maior agitação, 
irritabilidade, insônia e ansiedade.  Verificou-se, ainda, em pesquisa relacionada, 
que o acesso às informações, pelos mais jovens, sem limite ou controle, pode 
também causar depressão e outros transtornos psíquicos.

Muitos adultos tiveram que se adaptar ao trabalho remoto; como esta condi-
ção tem que ser compartilhada com toda família, em alguns casos o ambiente de 
trabalho tornou-se o próprio quarto de dormir. E nem sempre as condições para 
o trabalho remoto privilegiaram a ergonomia, sendo causa de dores lombares, 
nas costas e pelo corpo. 

O isolamento social influenciou, algumas vezes de maneira favorável, outras 
de modo mais desfavorável, os relacionamentos conjugais e familiares; houve 
situações de casais que, por conta do confinamento, reataram o relacionamento 
e conseguiram reconstruir os vínculos familiares, mas também aconteceram 
muitos divórcios ou separações. Sobre a sexualidade2, observou-se uma frequ-
ência aumentada de visitas a sites de pornografia e aumento da prática de mas-
turbação, principalmente entre aqueles que vivem sós, inclusive com cuidados 
orientados pela própria OMS. Como consequência também do confinamento, 
verificamos, em atendimentos, aumento de queixas da ocorrência de sexo não 
consentido e os jornais noticiaram muitas vezes casos de violência e abusos de 
ordem sexual contra mulheres, menores e vulneráveis.

 A corporalidade, em geral, não foi favorecida durante o período de iso-
lamento social, momento em que os parques, academias e áreas de lazer nos 
condomínios ficaram fechados, muito embora tenha havido uma grande difusão, 
através das diversas mídias, de exercícios de relaxamento e meditação, práticas 
de Yoga, ginásticas de várias modalidades e danças diversas.

A SOMBRA NA PANDEMIA
Considerado historicamente, o flagelo das pestes, que de tempos em tempos 

dissemina-se de forma epidêmica ou pandêmica, não se constitui em novidade 
no mundo, sugerindo que a humanidade necessita, a cada momento, de uma 
nova “advertência” e de uma longa pausa. Algumas pandemias foram marcan-
tes, como a peste bubônica (Peste Negra), que ocorreu na Idade Média, entre 

1 “Crianças e adolescentes mais pertos da tela?”, trabalho apresentado no Brain XP Experience, con-
gresso online realizado em 24 e 25/07/2020.

2 “A nova sexualidade e a violência doméstica”, Abdo, Carmita, id.
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1347 a 1351, e que ceifou a vida de 75 milhões de pessoas, e a gripe espanhola, 
que recebeu esta denominação porque os primeiros casos foram relatados na 
Espanha, mas que surgiu em uma base militar dos Estados Unidos em 1918, 
logo após o final da Primeira Guerra Mundial, e em três anos (1918 a 1921) 
matou entre 50 a 100 milhões de pessoas, mais mortes do que as provocadas 
pela guerra. 

A Peste Negra foi provocada por um bacilo transmitido pela pulga do rato 
negro, que teria vindo para a Europa em embarcações provenientes da Ásia, 
e acometia a cadeia ganglionar das pessoas, provocando uma adenite aguda 
denominada “bubão”. A peste possuiu, no entanto, dois grandes sistemas inter-
pretativos, de acordo com o historiador e antropólogo medievalista Jean-Claude 
Schmidt (1984): a interpretação médica, que naquela época considerava a doen-
ça como consequência de uma perturbação da ordem cósmica, à qual o corpo 
humano estava integrado, e a interpretação religiosa, que considerava o flagelo 
da peste como um castigo espiritual sofrido coletivamente, onde a cólera divi-
na era atribuída aos pecados dos homens, ou existindo ainda, neste caso, uma 
intencionalidade divina que colocava os seres humanos em provação. Nestas cir-
cunstâncias, ocorreram explosões de agressividade e eleição de “bodes expiató-
rios”, referidos como “vítimas inocentes que servem de exutório aos infortúnios 
da maioria” (BERLIOZ, 1997, p. 522). Desse modo, as desgraças foram atribuídas, 
sucessivamente, aos leprosos, judeus, feiticeiros ou feiticeiras, benzedeiras e aos 
epilépticos, que, em diversos locais, foram massacrados, queimados ou expulsos.

Jung afirmou, a respeito dessas reações coletivas, que quando as emoções 
ultrapassam um determinado ponto crítico e eleva-se a temperatura afetiva, “a 
razão perde sua possibilidade efetiva”, sendo substituída por “uma espécie de 
possessão coletiva que, progressivamente, conduz a uma epidemia psíquica”, 
prevalecendo “todos os elementos da população que levam a uma existência 
antissocial, tolerada pela ordem da razão” (JUNG, 1958, p. 14). 

Verificando as referências históricas ou literárias sobre as pestes ou as pan-
demias, observamos que estas sempre colhem as nações despreparadas para o 
seu controle, e situações como hospitais lotados, equipes de saúde esgotadas, 
corpos amontoados nas ruas ou enterros sem velórios se repetem ad aeternum. 
Já apontamos, em outro espaço (MACHADO FILHO, 2020), que as condições 
acima descritas suscitam também a emergência da sombra coletiva através do 
lado obscuro das autoridades e dos setores econômicos, que, em detrimento 
da ganância, assumem atitude negacionista e reduzem a vida humana a meros 
dados estatísticos, assim como da própria coletividade, que potencializa a propa-
gação de notícias falsas (hoje, as fake news), elege “bodes expiatórios” ou exalta 
panaceias milagrosas sem validade científica, como é o caso atual da cloroquina 
e da hidroxicloroquina. Afirmamos, no mesmo texto, que, se, em outras épocas, 
verificou-se a autoculpabilidade e o castigo divino como causa das epidemias, 
a ocorrência do terror apocalíptico, relacionado com o Juízo Final e o final dos 
tempos (influenciado pelo texto profético do Apocalipse, atribuído a São João) 
e a escolha de um “bode expiatório” como justificativa aos infortúnios ocorri-
dos, hoje o mundo depara-se com o fundamentalismo religioso e o radicalismo 
político expressando a sombra coletiva e interferindo nos esforços direcionados 
para o controle da doença.

No Brasil, o aspecto sombrio do radicalismo político explicita-se através de 
seu principal líder, o presidente da república, conforme pudemos verificar no 
breve resumo de suas práticas, em um raro artigo mal humorado de Ruy Castro, 
publicado na Folha de São Paulo de 29/07/2020, onde descreve o comportamen-
to irresponsável desse líder, que faz piadas com o vírus, minimiza seu perigo, 
desinforma deliberadamente as ações de prevenção e estatísticas, recusa-se em 
aceitar as orientações dos órgãos internacionais, instiga à desobediência dessas 
orientações, desmoraliza os encarregados por ele próprio de dirigir a saúde e 
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os substitui por estranhos à matéria, faz propaganda falsa de remédio e ainda 
debocha de vítimas da doença. 

O discurso negacionista desse líder encontra respaldo no processo de pola-
rização que acomete parte da sociedade, simultaneamente à ocorrência da 
pandemia. Em brilhante palestra sob o tema “Polarização de opiniões: bases 
cerebrais de nossas opiniões”, proferida em recente congresso online já men-
cionado (Brain XP Experience), o neurologista gaúcho André Palmini referiu-se 
à sensibilidade metacognitiva (SC), que corresponde à “capacidade de refletir 
baseada em evidências”. O neurologista afirmou que o pensamento radical, a 
intolerância dogmática, o fanatismo e o autoritarismo expressam uma baixa 
sensibilidade metacognitiva. Observou que questões políticas e religiosas, por 
exemplo, ativam a rede neural Default, o que implica em que o indivíduo preste 
mais atenção a si mesmo do que àquilo que vem do mundo, e que evidências 
contrárias ativam áreas cerebrais como a ínsula e a amígdala, fazendo com que 
o indivíduo com baixa SC se sinta ameaçado e produza sentimentos aversivos, 
desencadeando reatividade contrária e não permitindo-se avaliações ponde-
radas. Esse raciocínio complementa as reflexões do ponto de vista psicológico, 
feitas por Jung (1958), que são impressionantemente atuais, advertindo sobre a 
periculosidade que esses elementos representam, quando “o seu estado mental 
corresponde a um grupo da população que se acha coletivamente exaltado por 
preconceitos afetivos e fantasias de desejo impulsivo” (Ibidem p.15). Jung afir-
ma, mais adiante, que tais quimeras, 

Baseadas em ressentimentos fanáticos, fazem apelo para a irracionalidade 
coletiva, encontrando aí um solo frutífero, na medida em que exprimem cer-
tos motivos e ressentimentos também presentes nas pessoas normais, embora 
adormecidos sob o manto da razão e da compreensão (Ibidem, p.15).

Jung nos adverte, ainda, que a submissão à sombra nos faz incorrer ao risco 
das infecções psíquicas e sujeitos à manipulação das falsas verdades, quando o 
inconsciente não é alcançado pela crítica e controle da consciência. Afirma que 
“nós só podemos nos proteger das contaminações psíquicas quando ficamos 
sabendo o que nos está atacando, como, onde e quando isso se dá” (Ibidem p.16). 

No momento em que este artigo está sendo escrito, uma grande ansiedade 
se manifesta em parte da população que, cansada do isolamento coercitivo, e, 
juntamente com a pressão dos setores econômicos, força as autoridades a flexi-
bilizarem a abertura dos estabelecimentos comerciais e escolares; esse movimen-
to já ocorreu em outros países, ocasionando, em alguns lugares, uma segunda 
onda da infecção pelo COVID-19. No Brasil, infelizmente, a flexibilização talvez 
não faça muita diferença, devido ao descontrole que a polarização instalada na 
cruz formada pelos eixos do combate à pandemia e o eixo do espectro político 
já provocaram, o que redundou em negacionismo, desinformação generalizada 
e comportamento caótico da população. 

CONCLUSÃO
Quando começaram a chegar as notícias sobre a pandemia e a surgirem os 

primeiros casos entre nós, muitas pessoas começaram a se queixar de aperto no 
peito e nó na garganta: era a angústia que a iminente tragédia já estava pro-
vocando. A região torácica, que simbolicamente é a área do sentimento, estava 
sendo sensibilizada. Esta é a região de nosso corpo que, na filosofia concernente 
à Yoga Tântrica, corresponde ao chakra Anahata, e que Jung, no seminário 
“Comentários psicológicos sobre a Yoga Kundalini”, afirmou ser o local onde 
a psique encontra-se com o corpo e abre-se para a referência da Consciência 
Superior (Self/Atman). A percepção da tragédia, apesar da angústia que gerou, 
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viria a mobilizar, nas pessoas mais sensíveis, sentimentos de solidariedade e cui-
dado, e movimento instintivo de autoproteção. 

Mas, apesar de tudo e de todas as recomendações e cuidados tomados, a 
pandemia do COVID-19 já ceifou centenas de milhares de vidas no mundo todo, 
produzindo, sobre a humanidade, o mesmo impacto que as grandes catástrofes 
provocam. A proximidade da morte, no entanto, passou a exigir de todos nós 
uma maior elaboração do seu significado e da finitude da vida. A solidariedade 
às famílias que perderam seus pares e o exemplo dos profissionais da saúde no 
combate à pandemia, mesmo que à custa do sacrifício de muitos deles, foi dig-
nificante ao sentimento de humanidade.  As pessoas perceberam, também, que 
poderiam viver com menos do que tinham, privilegiando-se apenas o que era 
imprescindível, e verificou-se que até seria possível construir-se uma sociedade 
mais “leve” e solidária.

No momento em que concluo este ensaio, as vacinas contra a doença do 
COVID-19 entram nas fases finais de testes clínicos e a imunização da popu-
lação deverá se iniciar nos próximos meses. No entanto, começam a circular 
nas mídias sociais e através do Whats App desinformações sobre as mesmas, 
com forte cunho político, e notícias sobre uma possível recusa à vacinação por 
parte da população “por motivações políticas3”. Infelizmente, assim polarizados, 
facilmente nos tornamos vítimas de propósitos negacionistas e irreflexivos, 
protagonizando a tragédia pandêmica de uma sociedade também parcialmente 
polarizada, ao custo de mais de cem mil vítimas.

Compreendemos que este hiato na história coletiva que estamos vivendo, 
momento dramático de muitas pessoas em estado de grande sofrimento e do 
luto de famílias que perderam seus entes queridos, poderia ser uma grande 
oportunidade de aprendizado e de elaboração de nossos conflitos. Mas nós ainda 
não aprendemos que o mundo é formado pelo claro e pelo escuro. Vale aqui a 
referência de Jung acerca do homem oriental e ocidental, de que “somente serão 
retirados do jogo do maia ou dos opostos pela vivência do atman, do si-mesmo, 
da totalidade maior” (Jung, 1958, p. 211). Entendemos, ajustando o pensamento 
de Jung ao conflito que hoje vivenciamos, que só será possível dominar esta 
polaridade na medida em que nos libertarmos dela “pela contemplação de 
ambos os opostos”, e assim, atingirmos a posição do meio, quando não estare-
mos mais submetidos a esta condição.

3 Cf. Ortellado, P., “Imunização em risco”, artigo publicado na Folha de São Paulo, em 04/08/2020.
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Nas telas planas da comunicação virtual, nossas presenças congelam. As 
interrupções nos fluxos das redes nos paralisam. Com-gelo e sem-gelo segui-
mos persistentemente mantendo nossos encontros. Interessante, pensar que 
interrupções em fluxos geram congelamentos, por instantes, nos tornamos 
estátuas na tela. Quase sempre, no momento seguinte nos descongelam e assim 
seguimos. Os congelamentos nos encontros fazem parte, já não é mais tão 
possível atribuir-lhes significados ou razões de ser. Ao contrário, só acontecem, 
tornaram-se eventos externos e independentes de nós. No movimento, será uma 
pausa ou uma congelada? Como saber?

Qual é a natureza do encontro on-line? Quais são as semelhanças e dis-
semelhanças do presencial? Será válido pensar assim, fazendo comparações? 
Ou devemos considerar as naturezas diferentes? Pois assim, tentamos encaixar 
numa caixinha nova (e por vezes móvel e pequena), o que era do formato de 
outra caixa antiga (sala do consultório). Mas será que há outro jeito, se apren-
demos a viver-pensar-sentir na caixinha antiga? Como fazer com as novas 
caixas-espaços, geralmente retangulares que passamos a habitar para vermos o 
outro, inclusive em movimento? 

Olhar para o novo com olhos novos, será mesmo possível? Pois vemos outra 
paisagem diante de nós, mas que, ao mesmo tempo, guardam memórias dos 
olhares presenciais. Olhar com olhos novos, movimenta a dimensão da novidade, 
para que essa possa ganhar algum volume diante da dimensão da perda. Afinal 
já estamos perdendo tanto e tantos. Tudo anda tão assustador, que talvez, por 
uma questão de sobrevivência e saúde mental seria bom encararmos alguma 
novidade que ainda que congelante, tem som, emoção, olhos, movimentos e 
trocas. Isso significa olhar-viver-experimentar um novo, que nada e em absoluto 
tem a ver com o novo normal, defendido por alguns por aí.

Muitos dos que vieram antes de nós passaram por mudanças nos meios de 
comunicação. Desde o sinal de fumaça no céu entre tribos, até a invisibilidade 
das “fumaças” atuais - as ondas que nos conectam nas redes wi-fi pelos meios 
de comunicação digital. O que não esperávamos é que o meio de comunicação 
se inserisse, de tal forma entre nós, como indispensável, se tornando atualmen-
te, muitas vezes, a única maneira possível de trabalharmos as próprias relações. 
Paradoxo, os computadores, laptop, tablets e celulares que pareciam nos distan-
ciar uns dos outros, passaram a ser a forma pela qual nos conectamos. Ainda 
que conexões não signifiquem encontros. Esses precisam ser tecidos, quer seja 
on-line ou presencialmente. As conexões não garantem encontros. 

Como o computador, a tela, a imagem, o som, a internet, o delay, o conge-
lamento, a perda da conexão, a qualidade da conexão, nos tocam? São os novos 
elementos das nossas relações corporificadas-virtuais, nessa virtualidade visual 
e auditiva do corpo, ficamos um tanto bidimensionais, os planos não têm pro-
fundidade. Como garanti-la? Elemento importante para uma psicoterapia que 
se considera profunda, como a que propõe a Psicologia Analítica. Lembrar da 
tridimensionalidade que está implícita nas relações virtuais pode ajudar.

Os espaços antes privados das casas de cada um, se abrem. Mais uma novida-
de: me relaciono com um espaço interno psíquico do outro, dentro de um outro 
espaço interno-externo concreto, e por vezes íntimo, como o quarto, ou mais 
socializado como a sala, a cozinha, a varanda… o trânsito das informações de 
um dentro e fora se complexificaram ainda mais.

Adentramos uma rotina, que não mais só nos é contada, passamos a ver e a 
conhecer. Antes escutávamos e imaginávamos, a casa, o bichinho, a filhinha, e 
agora vemos. Que diferença isso faz? Isso interfere na minha compreensão sobre 
o que ele me conta? Como testemunho essas cenas dentro da psicoterapia?

Quais são os encontros possíveis nas conexões realizadas entre computado-

1. Texto escrito para aula: Movimento Autêntico e Psicologia Analítica: uma introdução (on-line), para os 
alunos da PUC-SP, 5oano, 2020, no dia 27/10/2020.
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res-eus-telas? Como o corpo-eu vivencia o encontro na tela? Qual será a real nos 
nossos encontros virtuais? Para os psicoterapeutas e para os pacientes?

Questões que são, em tempo real, experiências e experimentos, com e sem 
respostas. As noções de tempo e espaço se transfiguraram. São outras novidades. 
Estamos separados no espaço e juntos no tempo. Estamos em processamento no 
tempo real-virtual para entender de que maneiras estamos vivendo e nos encon-
trando hoje corporificadamente num espaço virtual. Enquanto isso, a percepção 
de um tempo que se arrasta e voa, simultaneamente, na pandemia.

No início dessa nova realidade os olhos ficaram doloridos, por tanto tempo 
diante da tela, os ouvidos incomodados com os fones. Sessões acontecendo 
por meio do sentido visual e auditivo. Os outros sentidos? Olfato e somestesia? 
Percepções cenestésicas? Essas por um tempo desapareceram, o foco ficava 
na tela. Na tentativa de ver o outro por meio da tela, de ENCONTRAR. Olhava 
para o outro, mas não encontrava os seus olhos (eu que tanto gosto de olhar 
nos olhos dos meus pacientes). Acompanho os olhos deles, o corpo-todo-meio-
-corpo-cabeça. Como encontrar os olhos do outro na tela? Experimentei, olhar 
para a câmera, não adiantava, descobri que ao olhar para os olhos do outro, 
outro via o meu olhar para o seu queixo, às vezes para o pescoço, tudo ainda a 
depender do posicionamento da câmera, pois a imagem muda a cada milímetro 
que se movimenta a câmera, o que vemos está sujeito as câmeras, temos pouca 
liberdade. A expressividade facial que fica tão mais próxima, o rosto estampado 
na tela, o que será que isso faz com nossa maneira de compreender o outro? Ou 
a imagem pixelizada que não me permite sequer ver o que está acontecendo 
com o rosto do paciente. 

Em algum momento, passei a aceitar que não teria mais “os olhos nos olhos”, 
aí relaxei o meu globo ocular, para que ele pudesse passear pela imagem-cor-
po-peito, braços-mãos-pescoço-cabeça dos meus pacientes. Soltei a imagem 
antiga e passei a trabalhar com a nova. Com o tempo fui passando a aprender 
a olhar de um jeito, que sinto, por enquanto, ser o mais próximo possível, dos 
“olhos nos olhos”. Porém, é ao mesmo tempo impossível, não querer olhos nos 
olhos, cheiros, perfumes, toque, gestos de corpo inteiro. Mas é o possível. 

A tela parece reforçar a supremacia do cérebro-cabeça, mais uma vez em 
detrimento do corpo inteiro. O sacro, sente o peso e desaparece. Coluna, então? 
Haja ergonomia da cabeça aos pés, para sustentar o pescoço corpo-todo sentado 
diante da tela. Mas permaneço, enquanto atendo atrás da tela, sabendo desde 
onde estão os meus pés, mapeando os pontos de tensão e vou procurando posi-
ções de ceder-soltar áreas tensionadas, sentindo um corpo inteiro em relação. 

O tempo foi passando, hoje já faz quase 6 meses que começamos os 40 dias 
de isolamento social. Escrevi esse texto no começo de setembro de 2020, se 
fosse agora dia 27 de outubro, já teria outros pensamentos, porque já se passou 
mais um mês, são 7 meses, os “prazos de validade dos pensamentos” vão sendo 
alterados, mudanças, renovações, transições e criações, como necessidade de 
adaptação às novas realidades, à sobrevivência. 

Muito já foi adaptado, eu me assentei. Percebi que teria que me adaptar 
e que aquele novo jeito não seria mais provisório. Simplesmente seria por um 
tempo indeterminado e não voltaria mais o que antes era. Constatação que 
permanece.

Foi assim, que apareceu espaço para atender “como eu atendia”, melhor 
dizendo com similaridades possíveis, no consultório, trazendo novamente, de 
novo, um novo, as minhas percepções do corpo-todo do psicoterapeuta e como 
isso vai ressoando na relação analítica. 

Pude assentar-me no meu corpo e sair da tela, ainda que permanecendo 
nela. Encontrei um aplicativo (whereby) que coloco o paciente em tela cheia e 
não me vejo, como não me via antes quando atendia ao vivo, isso ajuda.

Seguindo, vou descobrindo que as emoções que poderiam permanecer con-
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geladas na tela, são despertadas, o peito aperta, os olhos lacrimejam, esquento, 
sinto sono, minha atenção permanece, o encontro acontece, visito diferentes 
estados de tensão, como ao vivo, de compreensão, vou aprendendo a estar com 
o outro nesse novo modelo. Sinto os ritmos de cada paciente de uma maneira 
virtual e presente, mesmo na função tela, minha modulação ao ritmo e ou 
necessidade de cada um observo que tem acontecido com mais afinamento. 
Quem diria que isso seria possível, diante das telinhas? Boa surpresa nova. De 
início, inimaginável. 

Tivemos a fase do cansaço do zoom, que muito se falou e agora já não escuto 
mais, passou ou já nos adaptamos? De que cansaço falamos? Hoje, já não sei, 
se o cansaço é o mesmo da tela de há mais ou menos três meses… parece que o 
cansaço de hoje advém das barbáries que somos submetidos politicamente, da 
frustração recorrente, da ausência de ações efetivas e éticas.

Seguimos então, tentando sobreviver à pandemia e à política, com as telas 
ambivalentes, servindo a nosso favor e ao nosso horror. Seduzida pelas propostas 
do “a favor” fui me rendendo as propostas internéticas, comecei pelas aulas com 
pessoas do outro lado do mundo, depois shows de música brasileira (como o de 
Gil!) e a inundação de “lives” e agora aqui com aula de Movimento Autêntico 
para vocês! 

Foi e é assim que na passada e continuada adaptação à rotina pandêmica 
aparece a questão: “é possível praticar o Movimento Autêntico2 on-line?”

Resistências a postos novamente, afinal se tratava de trabalhar com o corpo 
on-line (nada mais real e presencial que o corpo). Mas vai passando o tempo, a 
vontade de mover vai aumentando, a de testemunhar também, a de encontrar 
o meu grupo de trabalho, somada àquela percepção na sessão, de como seria 
se o paciente pudesse mover o que ele está falando, enfim me rendi. Resolvi 
pesquisar o que seria possível. 

Como fazer um grupo sem estarmos no espaço presencial? Como fazer um 
grupo num espaço virtual? Quais as diferenças no encontro com o outro, onde o 
espaço entre movedor (paciente) e testemunha (psicoterapeuta) não se dá dentro 
de uma sala, mas se dá nesse espaço eu-tela-computador-rede-outro-tela? É um 
ciberespaço entre nós. Mas, e o vaso alquímico? Ou o espaço potencial, criado 
por e entre movedor e testemunha, agora on-line, será, isso mesmo possível?

Nesse novo espaço que habitamos existem limites para a prática do 
Movimento Autêntico. Seguimos fazendo o possível e experimentando mover 
e testemunhar. Fechar os olhos e se dispor a escutar o impulso, e aí mover, isso 
acontece sim. O mergulho nas questões de cada um corporificadamente na pre-
sença on-line da testemunha, é possível, ainda que diferente. E ainda que com 
espaço reduzido, com partes do corpo não aparecendo, em função da relação 
da posição da câmera e espaço, que por mais cuidadosa que ela possa ser, algo 
pode ficar para fora do campo de visão da testemunha. Sim, faz parte desse novo 
modelo, não ver tudo. 

O espaço pequeno, em casa, convoca mais movimentos proximais, a inter-
ferência do espaço fica mais consciente. Em uma sala ampla, sabemos da pre-
sença/interferência do espaço, mas ela é diluída diante da amplitude do espaço, 
que permite correr, caminhar, rolar, mas não aqui entre a cama e o armário, a 
movedora que testemunho não pode fazer isso, mais uma adaptação. Ou seja, 

2. Atualmente, como praticamos aqui no Brasil, o Movimento Autêntico é definido como “…uma aborda-
gem somática relacional, uma prática do testemunho, que se dá por uma pesquisa-prática do movimento, 
do gesto, da palavra e da relação com o outro” (JORGE, S. Comunicação oral durante o 2º Retiro de Movi-
mento Autêntico no Brasil, agosto de 2018). Essa abordagem pode ser aplicada em diferentes contextos, 
como arte, saúde e educação. Na psicoterapia junguiana, o Movimento Autêntico, pode ser compreendido 
como uma forma de Imaginação Ativa. E, eu particularmente, além de usá-lo como esse recurso/método 
terapêutico, utilizo como uma maneira de pensar-compreender a relação corporificada entre paciente 
e psicoterapeuta. Ver: OLIVEIRA, M. C. O corpo do psicoterapeuta na prática clínica: uma pesquisa em 
Psicologia Analítica com contribuições do Movimento Autêntico. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica) 
– Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2019.
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torna-se mais visível os acordos entre os movimentos e os espaços (feitos em 
nível consciente e inconsciente), novamente a camada do espaço psíquico inter-
no com o espaço externo, chama a atenção em tempos de pandemia. Estamos 
experimentando como esses espaços diferentes se relacionam com os nossos 
movimentos. Daí é possível pensar nessa relação entre como posso me mover 
no espaço que eu “habito” virtual-real e psíquico? Por quais espaços me movo? 
Quais espaços tenho testemunhando em mim nessa quarentena? 

As questões e reflexões no e a partir do Movimento Autêntico, em sua versão 
on-line se desdobram e endobram, novas variáveis em jogo nesse acomodamen-
to necessário.

Em grupo, o espaço vazio de antes que olhávamos para começar a prática era 
no meio de um círculo, era um vazio-potencial-compartilhado, um espaço vazio 
para que o movimento necessário pudesse ser experienciado. Hoje, é o espaço 
vazio, que posso ver logo diante de mim, de um círculo que posso imaginar ao 
meu redor, e ao mesmo tempo de um círculo que transcenda os espaços de cada 
casa e nós conecte num grande círculo imaginado e real entre nós que estamos 
aqui agora juntos. Esse espaço antes visto fora que evocava um espaço interno, 
agora necessita da “presença mais presente” do espaço interno de cada um, um 
espaço que favoreça a relação consigo mesmo, permitindo que o movimento 
aconteça por meio da escuta sensorial de si.

De qualquer forma, me sinto convocada, como sempre acontece com essa 
prática, a mover e testemunhar, pois vibro na potência da simplicidade e pro-
fundidade, que presentifica o corpo, que corporifica, e traz novas perspectivas, 
novos olhares, num diferente novo trabalho do corpo em movimento on-line. 

E foi assim, que recomecei a propor para alguns pacientes a moverem. Posso 
dizer que, desse breve semear, já avisto e vivo um campo fértil, capaz de criar 
novos entendimentos sobre si, abrindo trilhas-circuitos em telas-eus-corpos 
para consciência acontecer, pois sentir-pensar-falar sobre o que se experimenta 
no corpo-todo, ainda que on-line, continua a trazer insights valiosos para quem 
quer se ver, se rever, mover e testemunhar, dando assim continuidade à com-
preensão de si, o que contribui para uma compreensão de todos nós, sempre e 
cada vez mais necessária nesses tempos atuais.
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There is a wounded part in all of us, and there is a healing part in all of us. 
From those centers, whether we know it or not, choices rise, patterns begin, and 
the unconscious engines of choice create our histories. While this essay was first 
delivered as a speech/workshop for professional caregivers, many who did not fit 
that occupational designation, found that it spoke to them as well. Are not most 
of us, in relationships where wounded parts of us are repeatedly activated, and 
are most of us not also in relationships where we seek the healing of others? So, 
this essay is for more than therapists, nurses, clergy, social workers, and the like. 
It is for all of us: a reminder, a caution, and perhaps a help.

THE ARCHETYPE OF THE WOUNDED HEALER
While found in all cultures in various stories, the work, risk, gift, and cost of 

healing finds its mythic origin in the recognition of Asclepius, the Greek physi-
cian who, in recognition of his own wounds, established a retreat for healers at 
Epidaurus where they might repair and be healed of their own wounds. Little is 
known of that sanctuary, but what little we do know tells us the following. As 
sanctuary, one has already effected a break from the people, places, and things 
that were part of the mounting stresses that afflict the healer.

Those seeking healing found: “incubation” through sacred space, and restora-
tion of psyche’s balance.

Apparently, they indulged in cleansing baths, a symbolic regression to the 
restorative powers of the unconscious, and the archetypal fount of our origins. 
They were told to pay attention to their dreams as compensatory messages from 
the unconscious. Even bites from non-lethal serpents in the area were welcomed 
for quickening consciousness, and presumably, for healing encounters with the 
balm of the Great Mother, as we witnessed in the D. H. Lawrence poem earlier.

“The very angels themselves cannot persuade the wretched and 
blundering children on the earth as can one human being broken on the 
wheels of living. In love’s service, only the wounded soldiers can serve. "

Thornton Wilder, The Angel that Troubled the Waters. 

Jung thought a great deal about the psychology of the wounded healer. In 
this diagram, simple as it appears, are twelve different vectors of energy.

At the top level we see two people relating to each other consciously, as this 
writer and you the reader are. But both of us brought all of who we are into 

(conscious level of exchange) 

(unconscious level of exchange) 

A B 

A 1 B 1
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this moment also. Some of that massive data dump is activated in any given 
moment, which is to say the two side lines are lit up, triggering the unconscious 
which floods the conscious person with some variant of the question: “where 
have I been here before?”The data from the past floods the consciousness of 
person A or B and influences their choices. It also inevitably falls back into the 
unconscious.

Additionally, the diagonal lines indicate how the unconscious material is pro-
jected onto the other person or situation. The contents of the unconscious can 
either continue to flood the other, distorting their reality, or return to the un-
conscious. Once again, the energy vector flows both ways.

And, at the deepest level, the unconscious of one person is affecting the 
unconscious of the other. We all know that some relationships are inherently 
healing or iatrogenic, depending on what material, what historic script, has been 
catalyzed. This simple diagram, flowing in 12 directions simultaneously, helps ex-
plain the healing or wounding effects of our relationships, the creation of their 
patterns, and why so many end up in the dead end of repetition.

 In examining the profile of and strategies of thewounded healer, Jung con-
cluded that half of any depth treatment consists of the healer examining her or 
himself, and that healing can only take place if the healer has a relationship with 
his/her own unconscious. For “only what he can put right in himself can be put 
right in the patient.”1

Of course, the healing task is dangerous because it opens the healer up to the 
toxins coursing within the other, whether of physical or psychological nature. 
Yet, “it is his own hurt that gives the measure of his/her power to heal…this is 
the meaning of the Greek myth of the wounded healer.” 2

As we all know, prolonged exposure to pathologies of all kinds, including 
racism, sexism, bigotry, poverty, and many others begin to fill one’s soul like in-
visible silica drifting down from the ceiling. Even the routinization of office life 
can provide such incremental intoxification, as Theodore Roethke reveals in his 
pre-computer poem “Dolor.”

I have known the inexorable sadness of pencils,
Neat in their boxes, dolor of pad and paper weight,
All the misery of manila folders and mucilage,
Desolation in immaculate public places,
Lonely reception room, lavatory, switchboard,
The unalterable pathos of basin and pitcher,
Ritual of multigraph, paper-clip, comma,
Endless duplication of lives and objects.
And I have seen dust from the walls of institutions,
Finer than flour, alive, more dangerous than silica,
Sift, almost invisible, through long afternoons of tedium,
Dropping a fine film on nails and delicate eyebrows,
Glazing the pale hair, the duplicate grey standard faces.

In the ancient healing arts of shamanism, the healer was sometimes known as 
a “sin-eater,” one who helps purge the system of its toxic effluvia, but at what 
price to the shaman?
THE PROFILE OF THE WOUNDED HEALER

When we examine the personal psychology of the typical healer, we see that 
so often they have come from troubled families, learning early that their “job” 
was to try to restore psychological equilibrium to the family system. In his “The 

1. Jung, CW 16, The Development of the Personality. “Fundamental Questions of Psychotherapy,” para. 
239. 

2. Ibid. 
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Families of Origin of Social Workers, ”Bruce Lackie notes that an empirical study 
of 1577 professional healers, nearly three quarters described themselves as “the 
parentified, child, the over-responsible member of the family, the mediator or 
go-between, the ‘good child,’ the burden bearer.” 3

The highest percentage of care-givers came from troubled families of origin 
and “while being hypersensitive to cues and maintaining all the qualities of a 
good, non-demanding parental figure, lack basic trust in the world and has 
little faith in his or her own ability to stabilize chaotic situations significantly.” 
Because a child really can’t rebalance the troubled world around, he or she will 
nevertheless carry a chronic anxiety and feel compelled to respond over and 
over, whether appropriate or not.

Thus, he or she, are usually “wed by an overwhelming sense of responsibility 
to an intrapsychic symbiosis with his or her family.” We might add that this sym-
biosis is naturally extended to the ‘human family’ in one’s later life whether one 
is a professional healer or not. For example, a colleague of mine on a university 
campus, a Director of Nursing, found 80% of her students came from alchohol 
dysfunctional families.

Lackie adds, “Good children see the kind of overt validation and recogni-
tion outside the family that their covert role within the family does not allow. 
They often live with considerable guilt despite their special position within their 
family.”In other words, a former child, such as we all are, often operates out of a 
sense of shame, seemingly contaminated by the distressed world of one’s origin, 
or out of guilt for having failed then, and most likely now, too, to fix it.

Further, Edward Hannah, in “The Relationship between the False Self Com-
pliance and the Motivation to become a Professional Helper”4 tells us, that the 
“False Self (Winnicott) merges with the idea (vocation) of helper” for “during 
early childhood, he/she accurately perceives the he or she is needed to maintain 
parental narcissistic equilibrium.” So, apparently, both out of the pressures of the 
environmental demands, as well as in service to the forlorn hope that success 
will then make that environment safer, and more nurturant for the child, he or 
she is enlisted early in a rescue mission. Moreover, “When such children become 
[healers], they usually have chronic, mostly unconscious feelings of being used as 
well as reactive feelings of entitlement, rage, greed, envy, and contempt…. [and 
yet] guilt feelings in response to these reactive affects contribute to a lifelong 
need to make reparation for the fantasy of damaging the needed but archaic 
objects.”Why guilt? Again, because I failed to heal those archaic objects called 
Mother and Father. Why entitlement and greed?Because I sacrificed so much of 
my own legitimate agenda, that I am now deserving of recompense. Why envy? 
Because others have it easier than me. I have to carry this extra burden, invisibly. 
Why contempt? Because I am really above all this and wonder why they don’t all 
just take care of their lives rather than dump it all on me.

These illogical but powerful phantasies rise from the familiar archaic thinking 
of the child, and all of us under stress: “I am my environment. My environment 
is a message to me about me.”In this book Countertransference,Gerald Searles 
concludes of the healer gestalt in us: “life consists basically in his postpone-
ment… of his own individuation in the service of his functioning symbiotically 
as therapist to one or another of his family members, or to all collectively in a 
family symbiosis.”5

Jung noted that virtually everyone carries, and may be managed by a “patho-

3. Bruce Lackie, “The Families of Origin of Social Workers,” 1981. https://www. researchgate. net/publica-
tion/240339951_The_families_of_origin_of_social_workers

4. Edward Hannah, “The Relationship between the False Self Compliance and the Motivation to become 
a Professional Helper,” Smith College Studies in Social Work, 1990.
https://www. tandfonline. com/doi/abs/10. 1080/00377319009516680

5. Gerald Searles, Countertransference and Related Subjects, 1979. 
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logical secret.”One such secret may be expressed as the terribly haunting re-
frain, “I failed to heal my family.”I can give you many, many examples of the 
depression, (“learned helplessness”), anger, (threat turned inward), and burn-out 
of tired souls, tired of trying to make things work, and oh so tired of being tired. 
Learning the terrible truth that every healer must learn to survive is critical, 
and maddening:we cannot fix anyone, except, perhaps, perhaps, ourselves. That 
day when one recognizes, as Mary Oliver wrote in “The Journey,” is the day one 
finally leaves home, when one is determined to do

the only thing you could do --
determined to save
the only life you could save.

THE PERIL OF BEING A WOUNDED HEALER
The continuing price of being a wounded healer is omnipresent, whether 

one hangs out a shingle for practice, or one stays in locked relational strategies, 
reflexive responses assembled years ago, and honed through repetition. These 
prices include:

1. Anxiety:
Anxiety is triggered by the continuing activation of our own psychologi-

cal history. (Though it did not seem funny at the time, we students in train-
ing in Zurich often felt that our first patients had all been sent to us by an 
omniscient Kuratorium to befuddle us because they so often presented the 
same problems we were wrestling with at the time). Such conversations with 
others, naturally evoked our own complexes, the omnipresent clusters of his-
tory we carry from our past into all new relationships.

And given that those personal stories generate the affects attendant upon 
their generation, the wounded healer is almost always bathing in the waters 
of anxiety. This anxiety activated so often leads to stress, somatic aches and 
pains, and either passive suffering or unconscious acting out.

Here is how the complex looks when diagramed:
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The activation of the history produces a charge of energy. The uncon-
scious quickly sorts through the history, and via the filter of personal lens, 
identifies the threat. This “threat” confronts the person with one or both of 
the twin risks to survival: overwhelmment by the environment, or abandon-
ment by it — either one of which can be lethal.

Along with the usual mechanism of projection, given that the stimulus 
is actually new, the second mechanism of transference imports the entire 
range of fight, flight, or freeze responses from our personal histories. Ac-
cordingly, the new situation is loaded with energy imported from our psychic 
basements, which accounts so often for our over-charged behaviors which 
we may come to regret later. It also prejudices the new moment because it 
is now filed under the subject heading where our fastidious clerk at the “Of-
fice of Living History: Complex Division” placed it. Given that this circuitry 
takes milliseconds, we are seldom conscious of its presence until we look at 
the messy terrain from afar. This is how the wounded healer is fraught with 
anxiety at almost all times though may be wholly unaware of its interference 
in the conduct of daily life. This is how we live so much of the same old story 
so many, many times. La plus ca change, la plus la meme chose.

2. Depression:
One of the central features of depression is the feeling that its origins are 

irresolvable, what therapists call “learnedhelplessness.”If one takes depression 
literally, it is something pressed down upon us. If we feel incapable of resolv-
ing it, depression is a logical expression. According to students of classical 
Hell, the worst part of that dismal zone was that it was forever, without reso-
lution. That, and no room service, would certainly lead anyone to a number 
of bad days.

Given that we take in the toxins of others, allied with toxic features of our 
own history, our personal darkness is activated once again. And how inescap-
able it often feels, in particular because it catalyzes the whole archaic field 
of a child’s powerlessness, so familiar, so persisting. Why would the evocation 
of learned helplessness, feeling tied to that awful place forever, not lead to 
depression? Only if we can consciously sever, at least for this moment, this 
particular arena, the linkage between the powerlessness of childhood past 
and the much larger powers of the mobilized adult that we are also, may we 
break through the depression into either action, or acknowledgement of the 
excess baggage of the past.

3. Passivity:
Closely allied to the experience of depression is its dismal sibling called 

passivity. Therapists, most caregivers, cannot overtly solve or fix what ails 
the other in our purview. We confront our powerlessness over and over and 
so often must wait, wait, wait as opposed to our natural impulse to problem 
resolution. Patience is often supplanted by its distant cousin passivity, along 
with attendant features of guilt for not fixing the problem. For those who sit 
hour afterhour and listen, as therapists do, the stress of those energies with 
nowhere to go turn inward onto the body and all sorts of somatic features 
accumulate. Stiff neck, upper shoulder pain, spinal stress often receive the 
run off from blocked action, contained emotion, into the body.

4. Alienation:
Still another cost of being a wounded healer, whether designated as a 

professional in the field, or as a family member or friend, is the privacy of 
those moments. You know it, you face it, you suffer it, and you can’t share 
it. In the nineteenth century, what we today know as therapists, were called 
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“alienists,” mostly because they dealt with folks estranged from themselves or 
social expectations. It is also fair to employ that word to refer to the secret-
keeping that good healing often requires. When clients themselves have too 
often shared their therapeutic experiences with others, the accumulation of 
energy needed to break through an issue often bleeds out and dissipates. This 
work is private for more than reasons of confidentiality; it is private because 
the psyche has to attend the healing in its own, more effective way. The 
energies processing within the container have to brew, and reach a catalytic 
pressure to produce serious change.

 It is our privilege, as a professional care-giver, or even as a friend, to be 
invited to share the suffering of the other, and yet that adds to our own ac-
cumulating silica of suffering as well. The ancient seer Tiresias once said that 
sometimes we see things not meant to be seen, and yet they must be for be-
ing emotionally present, open, and available is critical to the healing dimen-
sions of relationship. We all remember some physician or nurse or therapist 
or clergy who was so clinical in their attitude that we were put off by them.

To share and bear in silence is essential to healing, but it does lead the 
healer to feel estranged sometimes from the normal activities of life which 
feel so trivial, so superficial, and so ignorant of the mass of suffering all 
around one. I recall a colleague once saying to me, “I do this work so that 
someone can help me bear my loneliness.”I fully understand that comment, 
and yet it can, and sometimes does, set the healer up for violations where the 
needs of the healer supersede those of the client.

There is an ancient Jewish legend of the melamed vovnikim, also known 
as “the Thirty-Six Just.” The idea of the story is that no matter how bad things 
get on earth, God leaves thirty-six just souls who can hear and hold one’s 
story of suffering. And, having been heard, the suffering soul may be assure 
that its story has been heard by God. It is a lovely legend. While one should 
never presume that one is one of those “Just,” it is still a standard to which 
to subscribe. And, while thirty-six isn’t enough to cover all the bases, perhaps 
the number is negotiable from time to time so that more of us ordinary folk 
can be included in that company.

 The price of this alienation can lead to too much emotional separation, 
including repressed feeling reactions, too much isolation, too much spiral 
downward. Staying open to the wounds of others is critical, and yet danger-
ous. Still, there is a community of exiles. And it is an honor to belong to such 
a community.

MAKING WOUNDS WORK
When asked my secret of work ethic, I often jokingly answer, “well, mental 

illness works for me…”. It may not be much of a joke, but close to the truth. 
One may use one’s wounds for the good of others. History is filled with exam-
ples of those who rose from their own difficult days and brought an enhanced 
consciousness and resolve to the common good of humankind. As Jung put it 
once, behind the wound often lies the genius of the person. The point of entry 
often becomes the point of quickened awareness as well. The key is that one is 
drawing on this well of experience to serve a different future, rather than just 
recapitulate the past, which is what will happen if one is still in the grip of the 
original traumata. This is why psychoanalytic training institutes insist that the 
therapist undergo a long term analysis to learn more about these blocking and 
causal factors in their own history. Such analysis is not a guarantee of course, 
but it is a good faith effort to be less of a problem to others. Perhaps most 
of all, wounds make one especially conscious around certain experiences, the 
addressing of which can be healing for self and other. Therefore, the traumata 
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can, can become sources of common good, and enlarged meaning.
And yet, wounds can pathologize and contaminate the work of healing as 

well. So the victim of sexual abuse may see it everywhere, and its over-diagnosis 
has led to some celebrated malpractice events. People in recovery have some-
times discouraged newbys from undertaking therapy at the same time, as if they 
were rivals for the soul of a person. More commonly, the two folks working to-
gether can fall into a joint complex, a so-called folie a deux, get along quite well, 
and yet miss the larger picture because of the gravitational pull of the common 
wounding experience.

 But this suffering can, and mostly does, bring greater emotional and cogni-
tive differentiation and growth to the healer. In short, we learn from our clients 
just as they learn from us. We learn not only what they may know in their sepa-
rate life, but we learn how various paths of healing may occur and help both 
parties. Jung was quite emphatic that at its heart, therapy was about two dedi-
cated individuals working on the same existential problems. Being in the soup 
with someone, one is obliged to look at oneself as well.

It is always a healthy question to ask oneself, “what would I be doing with 
my life without this wounding?”Perhaps one was meant by the gods to be a tree 
surgeon, or a country and Western singer, and not to be so caught up in the 
now-contaminated and miasmal field of caregiving. This question can and has 
led some thoughtful colleagues to walk away after many years and return to a 
left-behind talent or enthusiasm. What does this history make me do, and what 
does it keep me from doing?These two questions have freed a lot of folks doing 
good work to learn that there is even better work for them in a field far away. As 
Jung put it, when is the good the enemy of the better?

WHY BE IN HELPING PROFESSIONS?
Among the students in Zürich at the Jung Institute in the old days, it was ru-

mored that the question “why do you want to become a Jungian Analyst” should 
never be answered by “because I want to help people.”The desire to help people 
is not a bad thing, of course, but a deeper exploration into the question reveals 
that one begins because one is seeking to heal oneself. The phantasy that one 
might heal another is considered an inflation, a hubris, given that we all have so 
much healing of ourselves to do first. Helping others is a secondary phase, and 
remains always dependent on being in right relationship to one’s own soul.

When, back in the 1970’s, I was asked a version of that question in an early 
interview of the many to come, I think I mumbled something like the work be-
ing the best way I had yet found to make sense of my own mental chaos and 
suffering. At that time, I had no plans to leave a comfortable world of tenured 
academia to attend the never-ending world of human suffering. But one of the 
things I learned through analysis was that some of that love of academia was 
my own way of avoiding how much was hurting inside of me. Ivory towers, and 
all that. When further down the line when I was shuttling between working in a 
closed ward of psychotic souls in a state psychiatric hospital and a well-tailored 
campus, I came to realize that the conversations at the former felt more real, 
and went deeper, than those at the latter facility. Slowly, the shift occurred over 
several years, and slowly felt more and more right. While I enjoyed teaching, and 
still do, hence this book and others, I was backing into my true vocation after 
some years of ambivalence and avoidance. Vocation comes from vocatus, to be 
called. We may not wish to be called, but we all are to something, and like listen-
ing to the Daimon, it is better to respond than to flee. Artists who follow their 
path do not “choose” to be an artist in face of suffering, uncertainty, failure, im-
poverishment, and cultural marginalization, but real artists do serve the calling.

While there may be more than one vocation in the course of our lives, each 
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one perhaps speaking to our interests, talents, situations, the call is always there, 
even when lost in the cacophony of outer demands, and inner urgencies. For 
this reason, some of my colleagues have left the work, and it was right that they 
answered that new call. It was not burn-out, but rather the stirrings of the soul 
seeking new seas to sail.

 So, the concomitant question naturally rises: how does the wounded healer 
address self-healing?I am glad you asked that question.

SELF-TREATMENT
Just as Nietzsche once asked, who will teach the teacher, we are brought back 

to this question: who will heal the healer?Here are some thoughts along those 
lines for you to consider.

Not surprisingly, I favor each person who so wishes to engage in a personal 
therapy, including from time to time therapists also. Remember that the ety-
mology of the word therapy means to listen to, pay attention to, attend, serve. 
Psychotherapy, then, would be attending to, serving your own soul—what could 
be so bad about that?The basic purpose of therapy is to engage in an on-going 
dialogue around the meaning of one’s journey, asking such questions as:

1. What are my patterns, especially the self-defeating choices?What “com-
plexes,” cluster of energy in my history creates those patterns?What do they 
make me do, and keep me from doing?
2. What has always pulled at my sleeve, asked recognition from me, and even 
now wishes to be honored and lived in the world? What wishes to enter the 
world through me, rather than what does the world want from me?

Of course, a formal therapy is not required or appropriate for everyone. And 
it is sometimes hard to find a therapist these days who has lived the journey and 
therefore can go to those depths with you. But, and this is an important, but: 
one still has to ask these questions of oneself. Sometimes it is useful to bounce 
them off another and get a response that helps us see outside our frame, but 
when that is not possible, at least asking large questions of ourselves will lead 
to a larger life than when left to routinization and a government by complexes.

 One thing I noted of the analysts with whom I worked in Zürich was that 
they, wise elders, had lived their lives, with all its vicissitudes, were not glib or 
naïve or formulaic. They also lived their lives with passion. Remembering that 
passio is the Latin for “suffering,” it means engaging in something which one 
feels so much that it hurts, but which in engaging much meaning is experienced. 
Most of them also had alternative interests: gardening, art, music, sculpting, 
sport, and the like. They were curious, multidimensional, and had a life outside 
their work. As Jung noted, one cannot take a client further than one has traveled 
oneself. Thus, they had to have a life before they could look at the life of another 
with a measure of distance, and engagement, and passion.

Any wounded healer has also to continue to re-vision the journey, not only 
through therapy, but meditation, active imagination, dream work, body work, 
and continued study and reflection on the meaning of our immersion in the vast 
ocean of mystery in which we swim. Curiosity is our best guide, along with an 
open mind, and an open heart for discovery.

Any wounded healer, therapist, or any of us, must develop rituals of “empty-
ing” or “washing clean.” If we absorb toxic material in our work, in our relation-
ships, what heals us, what frees us?I think each person must find a life outside 
the work through sport, body work, mediation, music or whatever brings another 
part of the psyche to the center, and thus compensates for the worry and stress 
of the work. At the end of the day, I never read a work of psychology, per se, 
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but rather history, and occasionally spy novels. One can learn a lot by “getting 
away,” and what one learns brings one back to the work in a refreshed and more 
informed way.

Ultimately, any “healer,” will survive only with a recognition of one’s limits, 
and the limits of our various “sciences.”The Twelve Step folks and the Buddhists 
have been there ahead of many of us. The former group say, “let go, and let God,” 
which is a way of saying, “you can’t fix this. Stop going crazy thinking you can. 
This work belongs to a pay grade several levels above you.”

 And the Buddhists have for millennia reminded us that the chief cause of 
human suffering rises from the ego’s phantasy of sovereignty. The more it wishes 
control, the more life evades its program. The recent pandemic is a perfect ex-
ample of this delusion. The best systems in the world failed, often complicated 
by human pathology, but underneath all of this is the terrible majesty of nature 
doing its thing. Thus Buddhism has urged us not to push the river, but to go with 
it, and seek to live in as much harmony with the Tao of nature as is possible.

Finally, and perhaps most important of all, one must recover, or re-member, a 
participation in the grand mystery of it all. We are here a short while, and while 
imbued with large longings, we are equipped with finite tools. The more we 
simply sit back and puzzle, look at the stars, or the vast constellations whirling 
within each of us, and enjoy the view, our brief moment in this infinite pageant 
before us and after us, the more we feel fully here.

 The wounded healer brings much good to this world. But our powers are so 
profoundly limited. Running from this summons is a flight from life itself, and 
an over-identification with its work, is a pathology of its own. How to attend 
the suffering of the other, hold to one’s own agenda of growth and witness, is a 
continuing challenge. The wounded healer in each of us is asking each of us to 
attend this work more consciously, more vigorously, but it also wishes us to have 
more compassion for the parts in us that hurt so much. If we forget them, we 
aren’t going to be very much good for others either.
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A Revista Hermes recebe artigos referentes a estudos junguianos (humanidades) e trabalho corporal. Para 
serem publicados, os artigos devem apresentar coerência, consistência teórica, e/ou dados de observação 
do trabalho prático, contribuindo assim para ampliar os estudos de interesse para a psicologia de C. G. 
Jung e para a prática de trabalhos corporais. O não cumprimento destas normas implica na rejeição do 
texto para nossa publicação.

1. Os artigos devem ser enviados para o e–mail <ledapseixas@uol.com.br> em Microsoft Word.

2. Todo e qualquer encaminhamento inicial à revista deve vir acompanhado de declaração de responsabi-
lidade e transferência de direitos autorais, assinado pelos autores, de acordo com o seguinte modelo:

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

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

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

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

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

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

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

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

4. Os originais entregues não serão devolvidos

5. FORMATAÇÃO
Títulos: Em letras maiúsculas, itálicas e em negrito, fonte tamanho 14.

Subtítulos: Quando houver, devem aparecer em negrito, fonte tamanho 12.

Nome do autor: Abaixo do título, em fonte tamanho 12. Se houver mais de um autor, colocá–los em uma 
lista acompanhados por dados de identificação, onde constem seus créditos acadêmicos e profissionais 
(no máximo três linhas), e e–mail de contato.

Resumo: após o nome do autor, deve constar um resumo do artigo, com dez linhas no máximo.

Palavras–chave: Devem ser apresentadas no máximo cinco palavras–chave.
Corpo do texto: Fonte Arial ou Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, entrelinha simples. 
Os artigos devem conter aproximadamente 10 laudas.

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

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

Exemplo: 
De acordo com Progoff (1985, p.161), “o homem é por sua própria natureza social. A psique humana não 
pode funcionar sem uma cultura e nenhum indivíduo é possível sem a sociedade”. OU

Parte–se do princípio de que “o homem é por sua própria natureza social. A psique humana não pode 
funcionar sem uma cultura e nenhum indivíduo é possível sem a sociedade”. (PROGOFF, 1985, p.161)

■ Citação direta ou textual com mais de três linhas
Deve aparecer destacada e com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto e 
sem a utilização de aspas.

Exemplo: Segundo as palavras de Giegerich:

A consciência de repente simplesmente se encontra numa situação inteiramente nova sem saber o 
que aconteceu, ou sem ao menos perceber que algo aconteceu. Isto acontece desta forma porque 
o significado (do símbolo), ao nascer, no estágio da consciência – no nível semântico – como um 
insight ou uma interpretação, como um bebê aparece no mundo como um ser visível. (GIEGERICH, 
2005, p.58).

■ Citação indireta
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.



100 - Hermes 24

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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