




Palavra da Editora

O ano de 2018 foi marcado por acontecimentos sociais e políticos muito 
intensos. Por causa das eleições presidenciais, o país se viu dividido entre dois 
grupos políticos, emoções fortes abalaram relacionamentos, discussões entre 
amigos e familiares terminaram em rompimentos.

As redes sociais tiveram um papel imenso neste processo: Hermes, o mensa-
geiro, patrono das comunicações nunca esteve tão ativo e participante na vida 
entre mortais: tatuado na pele tal como na capa deste número, sua natureza 
ambivalente influenciou as decisões sobre o governo de um país. Com sua natu-
reza de guia das almas, de mediador entre Apolo e Dioniso e sua outra faceta, 
o Trismegistus, atua às vezes não apenas como um  guia, mas como um rege-
nerador capaz de aliar razão e inspiração, descobrindo tesouros que ele tende 
a querer se apropriar para colocá-los em circulação. Como Exu, abre e fecha 
caminhos, dependendo da atitude de quem o procura. Que possamos integrar a 
natureza de Hermes em seus aspectos positivos; que se abram novos caminhos 
ainda que tortuosos; que possamos descobrir qual o tesouro escondido no caos 
e que em vez de rompimentos possamos acolher e integrar o diferente de nós, 
vindo de qualquer lado que seja.

Dando sequência ao nosso trabalho de comunicação de ideias, este número 
da nossa revista conta com artigos inspirados, e espero, inspiradores!

Boa leitura!

Leda Maria Perillo Seixas
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radicou–se no Brasil em 1949, desenvolvendo trabalhos clínicos e de pesquisa 
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continuar suas idéias e ideais nasceu a Revista Hermes, que abre suas páginas para 
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Arte e 
Individuação: 
a Pintura de
Peter Birkhäuser

Peter Birkhäuser
O Irmão Sombrio, 1961
<goo.gl/jo2r8s>
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Peter Birkhäuser nasceu em 7 de junho de 1911 na Basiléia, Suíça. Quando 
tinha cerca de 10 anos de idade, visitando o museu da cidade, deparou-se em 
um altar gótico com um quadro que mostrava um cavaleiro em sua armadura 
de ferro. Ficou muito impressionado e um pensamento o tomou imediatamente: 
“quero ser um pintor e pintar um cavaleiro assim.” Desse momento em diante 
sabia que nenhuma outra profissão seria possível. Pintar, para ele, transformou-
-se em uma destinação. O impulso era tão forte que deixou a escola regular 
um ano antes da formatura indo para a Escola de Arte da Basiléia. Por duas 
décadas o quanto era versátil na produção de desenhos, posters, rótulos, gravu-
ras, cartoons para uma revista satírica, logotipos para lojas e também, com um 
entusiasmo crescente, começou a pintar retratos. O seu trabalho passou a ser 
reconhecido e procurado. 

Em 1939 Birkhäuser casou-se com 
Sibylle Oeri, que teve uma grande influ-
ência em seu desenvolvimento artístico. 
Em 1940 passou por uma grande crise 
criativa. Não queria produzir uma arte 
comercial ou imitar os grandes mestres. 
Mais tarde, em 1970, em uma entrevista a 
Dean Frantz,1 ele falou que não só a falta 
de dinheiro o impedia de fazer um traba-
lho artístico, mas também uma crescente 
neurose: “Durante anos”, ele disse, algo 
me impedia e destruía minhas intenções 
conscientes; e então deprimi e tive de 
ceder. Foi como uma experiência religiosa 
que me forçou a seguir um caminho que 
não era o da minha escolha”. 

Por essa época Sibylle passou a anotar 
os sonhos de Birkhäuser e o pôs em conta-
to com a obra de C.G.Jung. Sibylle era filha 

de Albert Oeri, um amigo de infância de Jung. Preocupada com Birkhäuser, foi 
até Jung e relatou o estado do marido. Logo depois, em 1942, ele marca uma 
entrevista com Jung e escuta o “diagnóstico”: “Você tem um enorme complexo 
materno, um complexo do tamanho de uma casa, mas eu já sou muito velho 
[Jung tinha 67 anos] para cuidar disso, você precisa da força de um jovem.” E 
o encaminhou para Carl Meier. Birkhäuser fez terapia com Meier por 10 anos e 
depois foi para Marie-Louise von Franz, que por essa época iniciava sua carreira 
como terapeuta. E ali ficou por 25 anos. 

Em seu primeiro sonho, em 1941, regis-
trado por sua esposa, ele se via deitado 
sobre uma cama, muito cansado, tendo 
ao seu lado uma mulher desconhecida. Ela 
o força a sair da cama dizendo: “Agora 
você deve, você tem de ir em busca da lua 
azul”; Birkhäuser sabia que este seria o 
objetivo da sua vida. Nesse primeiro sonho 
a mulher lhe propõe um objetivo, um 
caminho, uma direção. A lua azul, soube 
depois, é a luz que vem do inconsciente e 
a cor azul simboliza o mundo espiritual: é 
a individuação. Esse sonho, assim podemos 
considerar, foi o início do seu processo.

Peter Birkhäuser 

Retrato Noturno de Sibylle; óleo (1946) 

1) A MARIPoSA (1944/45) 
Pintura feita ainda no estilo descritivo e que talvez expressem o que ocorria 

no inconsciente do autor: Realizada em 1944/45, ainda do período da “estag-
nação espiritual” (que em termos junguianos poderíamos denominar de meta-
nóia). Birkhäuser relata que certa noite, quando trabalhava em seu estúdio, sua 
atenção foi despertada por uma mariposa que, do lado de fora da janela, atraída 
pela luz, esvoaçava contra a vidraça. E que em certo momento pousou. A cena 
tocou profundamente a Birkhäuser e a dimensão emocional da experiência se 
materializou em uma pintura em que a mariposa parece ter um tamanho gigan-
tesco (fig. 1). 

A mariposa, sabemos, é a própria imagem da alma em busca da luz, mas que 
no caso é impedida pela vidraça do ego. O grande significado encontra-se no 
seu processo de metamorfose, em que ela passa do ovo para a lagarta e daí para 
o casulo, onde é como que condenada à morte e à dissolução, até que possa 
renascer como um ser alado em busca da luz. Todo esse processo se propunha 
a Birkhäuser. 

2) A BoNECA NEGRA (1944/45) 
A “Boneca Negra” (fig. 2) foi pintada em marrom. O marrom é a cor onde 

todas as cores luminosas desaparecem, é onde naufragam as paixões. A “bone-
ca” é um corpo não habitado por uma alma; a anima/boneca é um ser inerte, 
desconjuntado, voltado para o chão e sem vida. 

Nessa época Birkhäuser teve então um sonho em que a boneca negra 
ganhava vida, erguia-se e caminhava em sua direção. Talvez o fato de começar 
a registrar seus sonhos, assim como suas tentativas iniciais de pintá-los e tam-
bém a análise que há pouco iniciara, fizessem a boneca acordar de seu sono de 
abandono. A boneca adquire vida à medida que a consciência se volta para o 
inconsciente. 

Mas, ao mesmo tempo em que a pintura mostra o abandono da boneca, 
há em um dos seus pés um sapatinho verde. É a única cor que se sobressai dos 
tons marrons. Da mesma forma que em seu sonho a boneca ganha vida, em seu 
quadro o sapatinho verde é um símbolo de renascimento. 
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Figura 1: A Mariposa;
(aquarela e crayon, 1944/45) 
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3) “NA NoITE DE 13 DE ouTuBRo DE 1942” (1975) 
Esta pintura (fig. 3) foi precedida por um sonho, na época incompreensível, 

mas que em 1975 Birkhäuser escreveu que este talvez fosse o mais significativo de 
sua vida, que pressagiou tudo o que lhe aconteceu. Foi somente muito mais tarde, 
cerca de 33 anos depois, que ele se voltou para o motivo central do seu sonho em 
uma pintura intitulada “Na noite de 13 de outubro de 1942” (pintada em setem-
bro de 1975). Restava-lhe então apenas mais um ano de vida quando se tornou 
totalmente consciente do mito orientador que lhe fora revelado pelo sonho. 

“Eu e minha esposa íamos para a análise [Birkhäuser e Sibylle começaram 
a fazer análise na mesma época]. O analista [Meier] encontrava-se na parte 
mais alta da torre da catedral da Basiléia. Nos dirigimos para dentro da torre, 
um espaço quadrado, escuro e vazio, com suas paredes construídas metade em 
pedra e metade em alvenaria. Ao invés de escadas havia uma rampa de madeira 
com somente uns 30 cm de largura, que levava para a escuridão acima. Minha 
esposa começou a subir, mas eu a segurei exclamando: ‘olha, esse é o animal 
com que sonhei’! Era uma criatura metade peixe e metade inseto ou aranha que 
emergiu do solo, pendurada em fios como os de uma teia de aranha. O animal 
estava subindo e ao mesmo tempo crescendo até tornar-se uma grande cabeça 
de peixe, resplandecendo em prateado e em todas as cores do arco íris. Uma luz 
azul emanava de sua boca aberta. Deslocou-se até bem próximo do rosto da 
minha esposa e ela aguardou sem demonstrar medo; mas eu estava apavorado 
com tudo isso. A visão de algo tão delicado e corajoso me deixou profundamente 
comovido. O peixe-inseto se aproximou cada vez mais dela, banhando sua face 
de uma luz azul cujo brilho espectral se destacava na escuridão. Por fim o peixe 
a alcançou tocando-a suavemente, permanecendo por um momento como se a 
estivesse beijando, cobrindo-a com sua refulgência azul. Então eles se separa-
ram e minha esposa pode subir agilmente pela rampa. Não ousei segui-la, pois, 
o peixe impedia a passagem e eu tinha muito medo dele. Finalmente venci o 
medo, passei por ele e tentei subir a rampa. Mas a rampa cedeu e eu afundei no 
buraco até o joelho. Empregando toda a minha força consegui sair e reiniciar a 
difícil subida. Era quase impossível fazer algum progresso, não havia nada em 
que eu pudesse me segurar. Fiquei admirado pela agilidade da minha esposa 
que há muito já alcançara o topo. Ela, como se fosse um guia, me chamou, pro-
curando me encorajar e eu, com um esforço enorme, avancei um pouco mais. 
Encontrei então uma corda estendida ao longo da parede e por fim alcancei 
o primeiro andar. Estava completamente escuro. Seguindo a voz de Sibylle eu 

Figura 2: A Boneca Negra;
(aquarela, crayon e tinta, 1944/45) 

achei a entrada que levava ao andar de cima. O caminho por onde subia foi se 
transformando em uma caverna de pedra, que subitamente terminou e eu me 
encontrei na borda do abismo, prestes a cair no interior da torre. Na parede 
oposta da torre havia uma abertura por onde o caminho continuava, mas para 
se chegar ali era necessário pular para uma saliência estreita que saía da rocha 
e, a partir dali, dando um segundo salto, eu alcançaria a outra porta. Mas esse 
segundo salto era muito perigoso. Eu arrisquei o primeiro e cheguei a saliência, 
ficando de frente para a parede, segurando-me numa barra de ferro. Fiquei ali, 
exausto e com medo. Subitamente aparece na rocha, não longe do meu rosto, 
uma imagem: era o olho de Deus! Ele olhava para mim, brilhando, dentro de um 
triangulo de fogo, emitindo uma luz azul penetrante, dominadora. Era como se 
eu estivesse sob um encantamento. Fiquei apavorado. Eu estava desfalecendo e 
caindo no vazio. Acordei em pânico.” 

Para Birkhäuser, esse sonho indicou o trajeto de toda uma vida, mas isso não 
foi entendido à época do sonho, em 1942, mas só em 1975, quando pintou o 
quadro. Não é incomum que o sonho de uma fase inicial ou que antecede uma 
terapia condense uma visão de todo um desenvolvimento futuro – neste caso, a 
busca da luz azul, o olho de Deus. 

O caminho ascensional e circular da torre da catedral é uma imagem que 
traduz um processo de desenvolvimento através do tempo. A torre é o eixo do 
mundo, o fator que une os três níveis: o mundo subterrâneo, a terra e o céu. E 
é desse mundo inferior, inconsciente, profundo, que emerge o peixe-aranha. O 
alto da torre, como o cume da montanha, é onde ocorre o contato com o céu. 

Temos um paralelo da torre no atanor, o forno onde acontecem as transmu-
tações alquímicas, que tem a forma de uma torre, querendo significar com isso 
o processo de “elevação” que ocorre durante o “opus”, o trabalho que transforma 
o chumbo em ouro “não vulgar”, na pedra filosofal, ou, simbolicamente, o pro-
cesso que leva da carne ao espírito. 

Figura 3: Na Noite de 13 de 
Outubro de 1942; (óleo, 1975)
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A torre, do sonho de Birkhäuser, sai do contexto cristão quando o caminho 
se faz através de uma caverna, remetendo-nos para camadas mais profundas, 
a uma experiência básica, coletiva, fundamental, anterior ao cristianismo. No 
caminho ascensional da torre passa-se por todas as dificuldades, o medo, o 
salto no escuro, a possibilidade de queda no abismo, mas, como Beatriz foi para 
Dante, a esposa-anima é uma voz que indica o caminho. 

Cristo, obviamente, é o exemplo mais conhecido no ocidente, adorado na 
imagem de um peixe que traz um novo espirito para uma nova era, traz o divino 
para o humano, tirando-o de um estado de inconsciência. Religiosamente, o 
peixe é uma imagem arcaica e simbólica de um Cristo que ainda não podia ser 
revelado inteiramente, um Cristo adorado nos subterrâneos e catacumbas, mas 
que indicava o cristianismo ao cristão. 

Psicologicamente, o peixe é um símbolo do Self, mas ainda de uma forma 
velada, primitiva, animal, ou seja, ainda bastante inconsciente. De qualquer 
forma é a nova consciência que virá do inconsciente. É o impulso inconsciente 
em direção a uma renovação espiritual. 

O aspecto aranha, desse peixe-aranha com seus fios, evoca as Moiras da 
mitologia grega, evoca o próprio destino. A aranha é a grande tecelã do tecido 
do mundo, a tecelã da realidade ou também do véu de ilusões que esconde a 
Realidade Suprema. Por essa razão ela é também um símbolo da alma, um psi-
copompo, uma intercessora entre duas realidades: a humana e a divina, como 
ocorre neste sonho em que a aranha-peixe, através do fio que tece ascende do 
mundo inferior ao superior, faz um elo entre o inconsciente e a consciência. 

A ascensão rumo ao olho de Deus é como uma peregrinação em que parte do 
trajeto é feito no escuro, onde não se tem certeza do caminho a seguir e onde, 
quase sempre, envolve saltos sobre o vazio. Vislumbra-se, ouve-se vindo do alto 
a voz indicativa da anima: algo em nós sabe, mas teme. A ascensão termina no 
medo do último salto. O olho de Deus é aqui um elemento julgador, punitivo. 
O olho de Deus é aquele aspecto do Self visto como adversário do ego. É a fase 
quando o ego capitula e cai. 

Na psicologia junguiana clássica há um momento em que o ego se percebe 
como sendo objeto de um sujeito transpessoal: o Self. “Mas, em um primeiro 
momento, ser conhecido equivale a ser vítima do conhecedor” (Edinger, p.49). É 
quando os valores egóicos que nos dirigem e aos quais damos tanta importância 
parecem já não fazer sentido, quando os conseguimentos nos parecem banais e 
o véu das ilusões é subitamente afastado. É quando então o ego se rende, não 
mais se vendo como o “senhor da própria casa.” Agora, o que é verdadeiramente 
significativo quer vir à vida; é quando se despenca da torre. Jung diz que “quan-
do se atinge o ápice da vida, quando o botão desabrocha e do menor emerge o 

maior, então, como afirma Nietzsche, ‘é-se transformado em dois’, e a figura 
maior, que sempre foi mas que permanecia invisível, aparece diante da persona-
lidade menor com a força de uma revelação” (Jung, CW 9i, par.217). 

Como comentou Birkhäuser em 1975, já ao final de sua vida, “uma mudança 
fundamental começou por essa época: alguma coisa fundamental destruía meus 
ideais conscientes [...] até que tive de ceder – desistir por puro sofrimento. E 
obedeci antes de compreender. Foi somente mais tarde, ao longo dos anos, que 
pude ver um sentido. Mas algo dentro de mim sempre soubera o sentido. [...] foi 
uma longa estrada, mas hoje quando eu olho para trás, aos milhares de sonhos, 
a todo o processo que vivi e a todo o sacrifício envolvido, vejo que foi uma 
experiência preciosa.”

4) A GATA (1949/55) 
Temos aqui a feiticeira ou o materno terrível representada em sua forma 

quase que totalmente instintiva: uma gata. É a grande mãe com suas garras de 

predadora que prendem, impedem, 
dilaceram e com seu olhar atento, 
vigiam e hipnotizam. 

Mas se por um lado paralisa, 
também guarda os segredos do ins-
tinto e da natureza. Poderia trans-
formar-se então, como a deusa-gata 
egípcia Bastet, em uma doadora de 
alegria e vitalidade. 

Jung mantinha esse quadro em 
seu gabinete. 

 

5) o CINDIDo – A FERIDA
Do MuNDo (1/1953) 

Birkhäuser considerava o “cin-
dido” a primeira pintura originada 
inteiramente do seu mundo interno. Até essa época ele estava ainda preso 
a modelos, à antiga tradição artística, não se sentindo livre para pintar seus 
sonhos e fantasias. Na época de o “cindido” ele chegava a um ponto crucial em 
que seus valores egóicos pareciam não mais ter sentido e nada novo preenchia 
o lugar do antigo. Então, em 9/6/1949 ele sonhou com o “cindido”. Nesse sonho: 

“um homem me perseguia pela rua querendo se aproximar e eu, com muito 
medo, tentava fugir. Ele tinha uma face assustadora, dividida por uma enorme e 
malcuidada ferida. Seu crânio estava fendido do topo até o queixo; era como se 
as duas metades da face estivessem separadas pela fenda. Parecia que fora aban-
donado, estava esfarrapado e sujo [...]. Já o vira antes perguntando para as pes-
soas o meu endereço e, por conta disso, fui para casa e dei instruções para que, 
caso tocassem a campainha, não abrissem a porta em nenhuma circunstância.” 

Ao acordar, Birkhäuser lembrava cada detalhe da figura: sua pela clara, a 
razão da existência da cisão, a duplicidade do olhar em que um dos olhos espe-
lhava a dor e o outro algo de misterioso, algo próximo da loucura. Lembrava 
do seu casaco marrom puído, assim como o chapéu de feltro cinza. Aparentava 
ser um mendigo e “parecia precisar de mim, parecia querer se aproximar... e, ao 
mesmo tempo em que me assustava, inspirava compaixão.” 

Birkhäuser não conseguia se livrar 
do assédio da imagem e teve muita 
resistência em pintá-la. “Pintei-o 
pressionado pelo inconsciente; não 
queria pintá-lo.” Birkhäuser resistia, 
cremos nós, porque talvez se eviden-
ciasse ali a sua cisão, seu outro lado, 
a sua sombra, o desprezado, o que 
parece que pode enlouquecê-lo, que 
o atemoriza, que o persegue, mas ao 
mesmo tempo o que pode torná-lo 
inteiro. 

Ele mostrou o “cindido” a Jung, 
quando da abertura da sua exposi-
ção, em 1958, em Zurique, e Jung, 
impressionado, disse: “Esse foi o 
quadro mais importante que você 
já fez.” 

Figura 4: A Gata;
(óleo, 1949/55)

Figura 5: O Cindido
ou A Ferida do Mundo;
(óleo, 1/1/1953)
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6) oS QuATRo olHoS (1953/54) 
Poucas semanas mais tarde Birkhäuser teve um novo sonho do qual originou-

-se uma pintura que ele denominou de “Os quatro olhos”. No seu sonho 
“Uma jovem, alta e magra, entra em meu estúdio. Ela sofre de uma doença 

mental. Tem quatro olhos, dos quais dois, um do lado direito e outro do esquer-
do, são estrábicos. Os olhos estrábicos também mostram evidentes sinais de uma 
doença. Em volta das pupilas castanho claro há um círculo de pequenas úlceras. 
A jovem está pálida, com os seus cabelos vermelhos desarrumados e usa um 
vestido cinzento indescritível. Senta-se à mesa do estúdio em oposição a mim e, 
apoiando a cabeça com as mãos olha em minha direção. Eu fico com muito medo.” 

Este sonho tem uma correspondência com o “cindido”, pois essa figura de 
anima com os seus quatro olhos é supra pessoal, uma imagem arquetípica que 
pode estabelecer uma ponte entre a consciência e o inconsciente, ou seja, pode 
reparar a cisão. 

Essa mulher entra em seu estúdio, quer ser recebida e relacionar-se com ele. 
Ela precisa expressar-se através dele, de sua criatividade, de sua arte. Mas ele 

a teme. Para ele é difícil lidar com o seu outro lado, fazer uma pintura que 
não seja utilizando um modelo externo; é difícil entregar-se àquela forma de 
fazer arte que Jung denominou de “arte visionária”, a arte que vem de dentro, 
da camada comum a todos nós: a arte do inconsciente coletivo. O medo faz com 
que ele lhe volte as costas, faz com que ela permaneça inconsciente e não se 
manifeste através de suas pinturas. E assim ela adoece, tem uma doença mental. 

Um fragmento de um outro sonho que precedeu a pintura d’ “Os quatro 
olhos” parece bem significativo: 

“Uma estátua de mulher fora jogada ao solo por um homem. Subitamente 
ela golpeia a mão contra o chão pedindo ajuda. Ela tinha, anteriormente, sido 
transformada em pedra e, mesmo agora, só podia mover seu antebraço direito 
com esforço. Pusemo-nos imediatamente a trabalhar visando libertá-la (...).” 

Aqui temos o artista que pode devolver a sua anima à vida, que pode tirar a 

Figura 6: Os Quatro Olhos;
(óleo, 1953/54) 

imagem que simboliza a sua alma de seu sono mortal, que pode libertá-la de sua 
rigidez de pedra e se relacionar com ela. É o artista que assimila o feminino, que 
pode trazer de volta à vida um feminino moldado e petrificado pela consciência 
masculina. 

Neste momento da vida de Birkhäuser a figura da anima, a sua alma criati-
va, ao contrário da rigidez da boneca marrom (fig. 2), começa a se libertar das 
pedras, a adquirir vida.

7) olHAR PARA DENTRo (1954/55) 
Os olhos que se fecharam para fora, abrem-se para dentro. O colorido 

da figura autorretratada do pintor migrou para o inconsciente, deixando-o 
embranquecido, sem vitalidade, ao mesmo tempo que energiza suas fantasias. 
Aqui, a mulher petrificada ganha vida, dissolve-se a rigidez que a paralisava, mas 
seu apelo é apenas sexual. Na parte inferior da pintura vemos possivelmente o 
próprio autor como que esmagado pelas garras de um crustáceo, presumivel-
mente é o próprio braço da velha que esmaga a parte inferior do seu corpo, 
provocando assim a infertilidade, enfraquecendo a força masculina. Das cama-
das ainda mais inferiores emerge como que uma membrana amniótica esbran-
quiçada que circunda a figura feminina separando-a apenas em parte da mãe 
terrível, aquela górgona que tem um olho sempre desperto. A figura da anima 
ainda não se desprendeu do complexo materno. A criatividade do autor ainda 
permanece presa no complexo. 

Um sonho de 1951 ilustra bem esse fato: Birkhäuser sonhou que uma pomba 
maravilhosa, com uma plumagem branca, pousou na sua mão esquerda. 

Figura 7: Olhar para Dentro;
(óleo, 1954/55)
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Ele tentou afagá-la com a mão direita, mas não conseguiu, pois esta estava 
paralisada, adormecida. Foi então que ele se deu conta que uma criatura assus-
tadora estava sobre a pomba, agarrando-se a ela com uma força extraordinária. 
“Parecia um cruzamento de uma aranha gigante com um sapo;” ele disse, “tão 
assustador que eu não ousava olhá-la.” Marie-Louise von Franz interpretou: “A 
pomba é o espírito Santo, o pássaro do espírito, a criatividade. O sapo-aranha é 
o poder paralisante da mãe. O inconsciente criativo está ali (na mão esquerda), 
mas a mão operativa, a direita, o lado consciente, está paralisado. Esse sapo tem 
de ser subjugado! (...). Você não deve hesitar em resistir a esses avanços da mãe 
devoradora.” 

A serpente transparente que emoldura a pintura pode representar as forças 
inconscientes e ameaçadoras, mas também a força espiritual, a arte que vem das 
profundezas; e a rã (ou sapo) aos pés da mulher, é a acompanhante sinistra da 
bruxa, mas também a possibilidade de transformação, de renascimento.

8) DEPRESSão (1954/55) 
Tempos de depressão: vira-se as costas para o mundo e para a tela; as cores 

enegrecem e a imagem medonha o toma vinda do inconsciente. A libido se 
introverteu e energiza o que virá. A depressão destrói a imagem do antigo, fixa-
da no ego e, no inconsciente, engravida o novo, o criativo. Ao mesmo tempo que 
paralisa, dá início ao processo de dar forma a conteúdos e torná-los conscientes. 
Se a depressão retira a libido que era investida no mundo exterior, ilumina o 
drama interior. 

 
9) ASCENDENDo (1954/55) 

A depressão traz o novo conteúdo e alguma luz. O corcunda, o desprezado, o 
feio, aquele que foi relegado ao esgoto e vive nas profundezas, sobe pelo bueiro. 
Esse garoto pálido de cabelos avermelhados, proletário, infeliz, inspira piedade e 
respeito. E traz a luz para um mundo escuro. 

 

10) A QuARTA DIMENSão (1956/57) 
Para melhor se entender “A Quarta Dimensão”, o nome dado por Jung à pin-

tura, ou “A Face das águas”, o nome dado por Birkhäuser, é importante vermos 

Figura 8: Depressão;
(óleo, 1954/55)

dois sonhos que a antecedem. Em julho 
de 1956 Birkhäuser sonhou que obser-
vava alguns de seus quadros (que na 
realidade nunca foram pintados) e em 
um deles, entre outras pessoas, estava 
Cristo. Ele fora pintado de forma não 
convencional. Seu corpo era de um 
branco brilhante, parecendo escul-
pido em vidro. Várias outras pessoas 
estavam dispersas pela tela, sem que 
houvesse conexão entre elas. Pareciam 
ocorrências simultâneas. Sibylle olhou 
para as pinturas (no sonho) e com 
grande emoção disse: “você é um 
grande artista.” 

Para Eva Birkhäuser o sonho pode 
ser visto como a energia de Deus nas 
profundezas da psique e não mais um 
Deus projetado em uma divindade 
exterior. Trata-se do “Deus interior”, 
o Self, tentado se materializar na vida 
de Birkhäuser. Precedendo a pintura, 
Birkhäuser teve um segundo sonho. Em suas palavras: “Um caçador em seu uni-
forme verde chegou à porta do meu estúdio. Era alto, tinha um estilo marcial e 
portava um rifle. Eu trabalhava neste quadro e ele pareceu insistir para que eu 
me comunicasse com ele.” 

Para von Franz o caçador verde é, sem dúvida, Wotan – o caçador selvagem, 
o lado obscuro e mortífero de deus. Deve ser tomado seriamente e não simples-
mente ignorado. Wotan (que aparecerá também em alguns quadros à frente) 
é um sintoma do abismo que nos separa do mundo instintual. Wotan, pode-se 

Figura 9: Ascendendo;
(óleo; circa 1954/55) 

Figura 10: A Quarta Dimensão;
(óleo,1956/57)
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dizer, incorpora o espírito da natureza e é perigoso quando atua autonomamente. 
Neste sonho Wotan, o espírito da natureza, deseja ser retratado em uma pin-

tura como fora Cristo no sonho anterior. Busca o artista para que este possa lhe 
dar uma expressão (é exatamente esta a função maior do artista: dar expressão 
às forças arquetípicas consteladas no inconsciente coletivo), para que Birkhäuser 
o possa reunir a Cristo. (Aqui Wotan é uma outra representação do menino cor-
cunda, aquele que é rejeitado, o espírito desprezado e reprimido, mas que traz a 
luz). É necessário que seja representado, integrado. 

A pintura reúne a tensão desses opostos, espírito e natureza, que observamos 
nesses dois sonhos. “A Quarta Dimensão” é uma tentativa, um primeiro passo em 
busca de uma solução. 

No quadro, a silhueta vermelha da cidade seccionou a pintura horizontal-
mente. A cidade é o mundo tridimensional, a consciência coletiva (não se vê nin-
guém, não há indivíduos), que parece flutuar no ar, sem conexão com uma base 
mais profunda. E é tomada pelas “águas” do inconsciente por todos os lados. Nela 
percebe-se olhos humanos e de animais, “espíritos” do inconsciente coletivo. 

Entre esses dois mundos há um único ponto de intercessão: o ponto onde a 
“água” leitosa transpassa a cidade vermelha formando uma cruz. Nesse mundo 
de opostos inconciliáveis reside a tensão do pintor: a consciência flutuando 
no ar, dissociada de suas raízes. Para o mundo tridimensional da consciência o 
inconsciente coletivo representa a quarta dimensão – a “alma do mundo.” 

Eva Birkhäuser conjectura que, de certa forma, o plano consciente abriu-se 
por instantes para Birkhäuser, dando um vislumbre da dimensão cósmica da psi-
que coletiva. E de lá, olhando para ele, algo parece possuir uma personalidade e 
uma inteligência que pode ser vista e que vê: o mesmo motivo que encontramos 
no sonho inicial: o defrontar-se com o “olho de Deus”. 

Na “Quarta Dimensão” encontramos a possibilidade da imagem de Deus, da 
totalidade, que compreende o espírito e a natureza, o humano e o animal, a luz 
e a sombra; uma imagem de Deus que é uma compensação necessária em vista 
da alienação representada pelo mundo tecnológico, do humano dissociado dos 
instintos. É necessária uma nova forma de nos relacionarmos com o mundo 
natural, um novo tipo de enraizamento, estabelecer uma relação com o “homem 
de 2 milhões da anos de idade” que existe dentro de nós. 

Um terceiro sonho, tido após Birkhäser ter pintado a “Quarta Dimensão” nos 
esclarece quanto ao fato de que esse mundo oculto ou sélfico busca com que o 
indivíduo possa ter um relacionamento consigo mesmo: 

“Um objeto voador (OVNI) olha para mim desde o fundo do oceano como 
um peixe; então alça voo até a colina onde estou e pousa próximo a mim. Uma 
das suas ocupantes caminha em passos largos em minha direção (seria humana?) 
Essa mulher fala-me que eles, do outro mundo de onde vinham, me conheciam 
bem e observavam como eu estava sendo bem-sucedido na realização da minha 
missão. Ela parecia atribuir grande importância a essa missão”. 

Do mundo oculto das águas algo tomou uma forma e alcançou o sonhador: 
um OVNI que se parece com um peixe e revela-se um interlocutor. Este sonho 
lembra o inicial, o do interior da torre da catedral. Ali também um peixe se ele-
vava da escuridão em direção a Birkhäuser. Agora uma nova revelação parece 
vir do inconsciente, intermediada pela senhora da alma, pela anima. Também no 
sonho da catedral a anima, a esposa do artista, fazia a intermediação entre ele e 
o peixe extraordinário. Mas agora ele não mais desmaia e despenca torre abai-
xo. Agora, a anima possibilita uma relação com o inconsciente: uma ponte foi 
construída e os mundos separados encontram-se na psique individual do artista. 

Esse quadro foi utilizado por Jung no seu artigo “Um mito moderno sobre 
coisas vistas no céu” (CW X, cap. XV, 1958). 

 
 

11) o PoDER CRIATIvo APRISIoNADo (circa 1958) 
A pintura foi denominada por Birkhäuser de “O Poder Criativo Aprisionado”, 

mas é conhecida também por “A Besta da Montanha” ou o “Terremoto Animal”. 
Poucos meses após ter sonhado com o peixe-OVNI, Birkhäuser ficou bastante 

impressionado por causa de um novo sonho, que acabou por dar origem a um 
novo quadro. Eis seu relato: “Andávamos de carro ao sopé de uma alta monta-
nha rochosa quando subitamente tivemos que parar devido a um deslizamento. 
Pedras caíram na estrada, bloqueando-a. Pulamos do carro em pânico e corre-
mos através do campo. Quando viramos para trás vimos que toda a montanha se 
movia como se o seu interior estivesse em ebulição. Havia uma parte que parecia 
mais estável e escalamos por aquele lado. As chamas saíam através das fendas 
da rocha. Eu olhei para baixo, para um buraco cheio d’água, sem fogo. No fundo 
havia um dragão imóvel. Eu o olhei como se fosse um cão ou um urso selvagem. 
Mas, seu corpo era todo coberto de escamas, brilhando em variações de cinza, 
suas pernas musculosas estavam estendidas, a cauda abaixada e sua estranha 
cabeça, demasiadamente grande, inclinava-se para o chão. Chamei Sibilly para 
que viesse olhar.” 

Para von Franz, de acordo com as anotações Birkhäuser, é o espírito da terra 
que quando se move provoca um terremoto; o deus do plano inferior, Vulcano 
–o deus que ao se virar faz o solo todo tremer. O fato de o animal estar voltado 
para a esquerda do quadro significa que ele não está orientado na direção da 
consciência, razão pela qual está aprisionado. 

O próprio nome dado a pintura por Birkhäuser já nos fala do que implode a 
montanha: “O poder criativo aprisionado”, a grandiosidade da energia acumu-
lada no inconsciente, a força criativa que quando não acha um canal adequado 
de expressão explode a integridade do ego. Dessa forma, para alguns, fazer arte 
é uma forma de não enlouquecer. Mas visto mais amplamente, para além do 
criativo aprisionado, ele é Beemot, da história de Jó. O que foi reprimido pela 
atitude cristã, o que não coube no deus do “summum bonum, o que foi relegado 
ao inconsciente e ao domínio do diabólico. E o diminuto homem da pintura apa-
vorado e sem cor demonstra que toda a energia está no inconsciente. Voltamos 
a tensão da “Quarta Dimensão”, a dicotomia entre o mundo egóico e as forças 
inconscientes, a matéria e o espírito, mas aqui o instinto parece forçar seu seu 
caminho à superfície e as pedras rolam da montanha que treme e impedem o 
caminho do carro. 

Figura 11: Poder Criativo Aprisionado;
(óleo, circa 1958) 
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12) WoTAN NA ESQuINA ou TürsT2 (1959) 
Neste quadro de 1959 temos também um sonho associado a pintura: 
“Estávamos no porto do Reno, na Basiléia e atrás de nós havia casas imun-

das, caindo aos pedaços, que pertenciam a um antigo bairro proletário. Em uma 
esquina miserável, pintado em verde escuro, havia um grande mictório onde 
um homem de aparência estranha estava ocupado com a desagradável tarefa 
de limpar as toaletes públicas. Embora fosse velho ele dava a impressão de ser 
forte como um urso. À parte disso, emanava dele uma grande influência espi-
ritual, uma aura misteriosa incomum, uma força escura provinda das regiões 
ínferas, mágicas. Ele possuía o que poderíamos denominar de um conhecimento 
enciclopédico sobre tudo o que fosse obscuro, sujo, criminal, secreto, incluindo-
-se aí tudo o que fosse primariamente feroz, natural e sexualizado, tudo o que 
estivesse associado aos impulsos naturais e perversos. Ele parecia o polo oposto 
e escuro de toda a luz. Era puro e nobre, mas, era ao mesmo tempo como se 
estivesse carregado de dinamite. A energia e vitalidade vibravam em torno a ele, 
mesmo que mal se movesse. Usava um macacão de trabalhador azul, imundo e 
gasto que se ajustava aos seus membros poderosos. Então precisou urinar e, sem 
nenhum embaraço tirou o seu grande pênis semiereto. Tinha urgência. O jato 
que saiu poderia ter vindo de um hidrante, grosso como o braço de uma criança 
e com uma enorme pressão. Parecia água já que não era amarelo como a urina. 
Urinou por um longo tempo.”

Figura 12: Wotan na Esquina ou "Türst";
(óleo, 1959)

O cenário do sonho, a “Little Basel”, o porto do Reno, era uma região pouco 
considerada nos tempos antigos. Era um reduto dos pobres, dos artistas, dos 
bêbados e dos prostíbulos. Birkhäuser e Sibylle moraram lá durante algum 
tempo. Poderíamos dizer que a região do porto é o oposto da região da Catedral, 
com sua ética refinada. Psicologicamente temos uma cisão entre a região das 
sombras, dos instintos e a da luz. É da região da sombra que chega Wotan. Ele 
é o mesmo desprezado que antes saíra dos esgotos, o mesmo que enfurecido 
explode a montanha que o continha, ou, aquele que em sonho Birkhäuser o 
vê através da fenda na rocha. E ele vem ainda com sua aura ígnea das regiões 
inconscientes. Chega como um deus do êxtase explodindo as restrições. 

Este é o Wotan querendo se relacionar com Birkhäuser, como foi prenunciado 
no sonho de 1957, na época da “Quarta Dimensão”. Lá, ele era o caçador de uni-
forme verde que chega ao estúdio do pintor. É o mesmo Wotan que, um pouco 
antes, no sonho de 1956 quer ocupar o mesmo quadro em que está Cristo, como 
que para preencher a sombra faltante na divindade cristã. 

Agora ele chega envolto em fogo e como Cristo ocupa a parte mais humilde 
da cidade, aquela que acolhe os pobres, bêbados, prostitutas e artistas. Um lim-
pador dos dejetos humanos nos mictórios. O seu fogo ainda pode destruir, sua 
mão direita é como a garra de um urso que pode dilacerar. Mas sua descarga de 
urina é apenas aparente, é como, fazendo um paralelo, a descarga sagrada de 
Osíris, que forma a água do Nilo, a força que traz a humidade, que faz a vegeta-
ção e a vida possível. Seu fogo pode ser transformador e purificador. 

Cabe a Birkhäuser colocá-lo no mesmo quadro que Cristo. Integra-lo é inte-
grar o fluxo espontâneo das emoções, o impulso criativo, o impulso da natureza, 
a força humificante do inconsciente que traz a vida. Fazer a união das regiões 
opostas de sua Basiléia interior. 

13) o PuER AETERNuS (ABRIl DE 1960) 
Para Eva Birkhäuser o quadro “O Puer Aeternus”, pintado no começo de 1960, 

representa o clímax dos trabalhos de Birkhäuser. Até então seus quadros assina-
lavam a sombra reprimida, a depressão, o seu sofrimento. Mas já vemos o início 
de uma explosão de cores e de formas que o fogo criativo toma. Parece-nos 
que, com o aparecimento do símbolo a libido cessa o seu movimento regressivo, 

Figura 13: Puer Aeternus;
(óleo, abril de 1960)
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tendo se retirado em boa medida do complexo materno e em um movimento 
progressivo, teleológico, perfaz um processo que Jung denominou de individu-
ação. O fogo criativo parece poder sair agora com algum controle, manejado 
pelo menino-cavaleiro. Na noite de solstício de inverno Birkhäuser teve um 
sonho onde um menino maravilhoso, uma criança divina, entra no jardim de 
sua casa. Ele vem visita-lo. “Seu cavalo”, disse Birkhäuser, “era pequeno, mas ao 
mesmo tempo era uma criatura selvagem extremamente poderosa: pura energia. 
Lembrava-me um javali selvagem”. O menino apeou e levou o seu animal, cuida-
dosamente, através das jardineiras floridas. Por ser noite de solstício, Birkhäuser 
denominou seu quadro de “A pintura de Solstício” e, somente mais tarde, de “O 
Puer Aeternus”. A nível pessoal o “menino do solstício” é a “criança eterna”, o 
potencial sélfico, a renovação, o elã vital e a possibilidade cura da cisão. Em sua 
pintura, Birkhäuser colocou o menino cavalgando no céu, entre as estrelas, o que 
parece indicar que não se trata apenas de algo relativo à sua psique individual. 
Aqui, vemos um jovem deus com seus quatro braços, à semelhança de Shiva, em 
que três apontam para frente e um para trás. À sua frente, como que brotando 
das mãos, uma flor mágica de oito pontas. O motivo da quaternidade é sempre 
uma expressão de totalidade, iluminada por um “sol noturno” alaranjado, a luz 
nascida da noite. 

O cavalo-javali é o mesmo dragão do interior da montanha, o mesmo Wotan, 
o poder criativo agora liberado e que ainda solta um vapor ígneo pelas narinas. 
Agora os deuses, a criança divina e Wotan, formam uma unidade, andam jun-
tos e têm uma direção. Individuação, de fato, significa concordar consigo e ao 
mesmo tempo aceitar o deus em sua natureza dupla. É importante vermos que 
o menino divino da pintura é diferente de Cristo – é seu irmão escuro e próximo 
da natureza, como demonstra a sua aura verde. Ele não está no céu durante o 
dia, mas é a luz verde da natureza e da noite. 

Em 6 de junho de 1961 Birkhäuser foi conversar com Jung a respeito das 
pinturas “O Poder Criativo Aprisionado” agora liberto da montanha, e o “Puer 
e o javali”. Jung ficou muito impressionado e comparou-os a Pégaso e Vishnu. 

E, de tão impressionado, enviou em 02 de novembro de 1960, uma carta 
a Birkhäuser dizendo-lhe que “o javali-monstro causou efeitos posteriores em 
mim”. Fala-lhe então, ao término da carta, que ao fim da idade cósmica Vishnu 
transforma-se em um cavalo branco e cria um novo mundo. Jung morreu não 
muito tempo depois de ter escrito esta carta. 

14) o PRoSCRITo (1960) 
Em 1960 Birkhäuser nos apresenta novamente uma figura com uma face 

cindida, mas agora sob uma perspectiva diferente. Aqui, o “proscrito” foi pintado 
fora de escala, enorme, como que se sobrepondo à cidade industrial que está a 
seus pés. Aqui, talvez, ele nos mostre uma cisão muito maior, coletiva, perten-
cente a nós todos. Ele não mais persegue Birkhäuser individualmente, mas agora 
como que domina toda a tela, como que mostrando para nós todos uma cisão 
entre a consciência tecnológica do homem moderno, representado pela cidade 
industrial e o espírito imaterial. O espírito é o verdadeiro proscrito. Já não é 
a sombra pessoal que o persegue e que ele não a integra, mas, agora a cisão 
arquetípica que todos temos de carregar. O proscrito se retira para a esquerda 
do quadro, na direção do inconsciente, levando consigo todo o colorido da tela, 
deixando a cidade monocromática. Ou seja, o proscrito leva para o inconsciente 
sua cauda ígnea, o espírito, ou em outras palavras, uma enorme quantidade de 
libido que sai do ego e se acumula no inconsciente. A energia suprimida do ego 
pode significar uma depressão, ou pode também ocasionar um surto capaz de 
destruir a cidade (simbolicamente, o ego). 

15) o PEIxE MáGICo (1961) 
O quadro “O peixe mágico”, é também conhecido como “o peixe gêmeo”. 
No solstício de 1961, Birkhäuser teve um novo sonho que deu origem ao “O 

peixe mágico”. Uma reflexão sobre o retorno da luz. O Sonho: 
“Alguém teve um sonho, em 1861, em que olhava o seu reflexo na água. 

Então, feito um raio, um peixe nadou criando ondas e estilhaçando o reflexo em 
milhares de fragmentos”. 

Figura 14: O Proscrito;
(óleo, 1960) 

Figura 15: O Peixe Mágico;
(óleo, 1961) 
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Semanas depois Birkhäuser teve um novo sonho: “Estava com Sibylle em uma 
praia rochosa, maravilhosa, quando vimos dois jovens nus nadando em nossa 
direção. Estavam estranhamente juntos, abraçados, como se fosse uma criatura 
com duas cabeças; vieram deslizando suavemente pela água, avançando em 
pequenos movimentos. Pareciam um torpedo. Chegaram a praia e então ficaram 
de pé. Eu sabia que eram soldados e que estavam vivendo uma grande frustra-
ção sexual, após um longo período de atividade. Olharam para nós, cochicharam 
entre si e então, subitamente, lançaram-se sobre nós. Um deles tentou me segu-
rar, enquanto o outro raptava Sibylle”. 

No primeiro sonho observamos que algo profundo, antigo, distante da cons-
ciência (ancestral? “alguém” tivera o sonho em 1861), impede que Birkhäuser 
veja o próprio reflexo na água, ou seja, Birkhäuser deixa de se ver. Algo (o peixe, 
um conteúdo inconsciente) convulsiona um inconsciente mobilizado. Vimos, no 
sonho do “proscrito” (fig.14), que ele retornava ao inconsciente; talvez seja essa 
a energia que agita as águas. 

No segundo sonho o peixe fica visível, sai d’água em forma de dois homens 
que dominam um ego fragilizado que não tem força suficiente para se defender. 
A sombra de aspecto duplo rapta, retoma o aspecto feminino, sensível, de um 
Birkhäuser impotente. 

A pintura “o peixe mágico” era, de qualquer forma, uma das favoritas de 
Birkhäuser, e ele a deu para Sibylle. Entretanto, em certa ocasião, por problemas 
financeiros, foram obrigados a vende-la. “Mas”, diz Birkhäuser, “a pintura não 
quis nos deixar”. Uma americana a comprou e pediu que fosse enviada para a 
América, mas, por algum motivo, ela ficou retida na estação da Basiléia e depois, 
quando finalmente seguiu viagem, ficou novamente “esquecida” no porto de 
Roterdan. Depois de algum tempo, “o peixe mágico” retornou a Birkhäuser, ao 
seu estúdio, e a americana nunca foi encontrada. 

16) À MESA Do ESTúDIo (1964) 
“À mesa do estúdio”, também denominada de “a grande força”, teve também 

sua origem em um sonho: “Estava sentado à minha escrivaninha, concentrado 
em meu trabalho, e me esquecera que o meu cachorro estava deitado sob ela 
(meio cachorro, meio javali selvagem, muito grande e forte). Ao me levantar 
acabei por chutá-lo. Fiquei muito sentido por isso. Eu o acariciei e me desculpei. 
Ele era muito manso e ficava roçando minha perna de forma afetuosa”. 

Dando continuidade às imagens dos sonhos anteriores, aqui o javali tam-
bém é Wotan. Mas aqui o javali é manso e afetuoso, meio cachorro, quase que 

Figura 16: À Mesa do Estúdio; 
(óleo, 1964)

domesticado, quase como um componente do ego. Ele como que “sustenta”, 
como que é a base do trabalho de Birkhäuser; uma imensa força criativa. Aqui, 
diferentemente do quadro “Olhar para dentro” – onde sentado em uma escri-
vaninha Birkhäuser se perde em devaneios eróticos, com uma anima ligada 
ao materno – aqui, ele agora tem aos seus pés o javali, uma representação do 
impulso criativo. 

No sonho, ao se levantar da escrivaninha, Birkhäuser colide com o javali, não 
percebendo à força que tem aos seus pés. A colisão é a possibilidade de consci-
ência, da união dos opostos. 

17) o INESCAPávEl (1965) 
Em um sonho dessa época, Birkhäuser se vê instalando 

triangulações de ferro em uma escavação quadrada. Era 
uma cova profunda, revestida de tijolos e suficientemente 
grande para conter uma casa, e “nós estávamos no sub-
solo quando um garanhão negro vem até mim, barrando-
-me o caminho, gentilmente se encostando e derramando 
seu sêmen em minha mão”. 

É interessante notar que no sonho do “reflexo na 
água”, que “alguém” teve em 1861, vimos que se tratava, 
possivelmente, de um conteúdo “ancestral” e, neste sonho, 
Birkhäuser parece participar de escavações arqueológicas, 
ou seja, procura algo em de outras eras. É importante o 
fato que ele tenha esse movimento de busca consciente 
de conteúdos “enterrados” e não que, ao contrário, seu 
ego seja invadido pelos conteúdos, como vimos aconte-
cer naquele sonho em que os dois homens chegam na 
praia e raptam Sibylle. Mas, mais do que isso: aqui, para 
marcar a escavação ele faz uma triangulação dentro de 
um quadrado, ou seja, vemos por esse símbolo que essa 
busca envolve a ideia de totalidade psíquica, de integra-
ção. E quando ele se defronta com o garanhão negro com 
uma aura vermelha é fertilizado por essa imensa energia 
“wotânica”. Como estamos acompanhando nesta série de sonhos, o garanhão 
(que já foi um javali furioso) significa o impulso criativo, poderoso, ígneo, que 
agora o fertiliza. Esse é o “inescapável”, um cavalo que é parte dele, ou seja, a 
energia ou a libido que conduz o cavaleiro ao destino. E o terreno, o caminho, 
está sendo demarcado com o quadrado e o triângulo, os símbolos da totalidade. 

18) A MoIRA (1965) 
Esta pintura, de 1965, foi precedida do seguinte sonho: 
“Vejo uma estátua de bronze adorável: é uma jovem deitada, nua, com os 

cabelos como se fossem um grande rio, como ondas que saíssem de sua cabe-
ça e formassem um grande divã quadrangular – uma cama para seu homem 
(sonhei após ter limpado o estúdio e pensado com tristeza sobre meu passado).” 
Birkhäuser denominou-a de “a moira”. 

Marie-Louise von Franz disse-lhe a respeito do sonho: “Limpar também me 
deixa triste... Todos nós nos tornaremos poeira e cinzas [...] Por isso o inconscien-
te o conforta dizendo que está sendo preparado para você um lugar no além [...] 
uma nova casa para morar – como o sonho que Jung teve perto da sua morte, 
em que via que já fora concluída, do outro lado do lago, uma outra Bollingen [a 
Bollingen do “além”] [...]. Repousar ao seu lado significa uma união. É um sonho 
muito profundo! A morte é como um casamento.” 

Figura 17: O Inescapável;
(óleo, 1965) 
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E quando ela viu o quadro terminado disse: “Ela está fazendo um ninho para 
você com os fios que ela fiou – o destino de um homem depende das fantasias 
da anima. Ela é a ‘fiandeira”.” 

Interessante a colocação de von Franz, que parece antever uma possibilidade 
de morte real e próxima. Foi por essa razão que Birkhäuser deu à sua pintura 
o nome de “a moira”, a antiga deusa do destino, a divina fiandeira, a que tece 
o fio do destino e o tempo de vida. A anima que traduz os planos dos deuses 
do além ao tempo presente, tornando-os realidade. A que traz o que o homem 
busca, os interesses maiores que ele persegue através da intuição o do ímpeto 
que se origina no inconsciente. 

Há muito tempo atrás ela já estava lá propondo que ele se levantasse e 
procurasse a lua azul. Ali ela tinha um plano, tecia um destino enquanto anima 
fiandeira. Para isso tinha que se desligar do materno que o prendia, e da quali-
dade “apenas sexo” do sonho do “olhar para dentro”. 

 

Figura 18: A Moira;
(óleo, 1965) 

Figura 19: À Porta;
(óleo, agosto/setembro de 1965)

19) À PoRTA (AGoSTo/SETEMBRo 1965) 
O quadro “À Porta” foi também inspirado por um sonho, aqui relatado de 

forma resumida: 
“Possuíamos uma casa adorável, antiga, às margens do Reno, [...] Estou de pé, 

no que parece ser a galeria de uma mina, sob uma lâmpada. Na escuridão, a pou-
cos passos de distância, à minha esquerda, um homem alto e estranho, parecendo 
um touro, me observa. Seu corpo é forte e está vestido com farrapos miseráveis. 
[...] Ele se volta um pouco, me olhando desafiadoramente. Não quero fazer con-
tato com ele e vou para a sala. Sibylle estava colocando a mesa para o jantar”. 

O artista, o grande artista, é aquele que tem acesso (ou que é acessado) pelos 
conteúdos do inconsciente profundo, que é capaz trazê-los ao mundo dando-
-lhes uma forma. Esse é o artista que faz o que Jung chamou de “arte visionária”. 
Mas o touro, a força criativa, o fogo criativo, tem aqui o acesso negado. Talvez 
Birkhäuser tema as imagens caóticas da loucura, ou a imagem da moira, a que 
corta o fio da vida, que lhe são propostas. Mas a força criativa força a entrada. 

20) CoM o FIlHo (1965/66) 
O quadro “Com o Filho”, ou “A Semente” ou ainda, “Gravidez”, mostra-nos 

que um novo símbolo é gerado. Gesta-se uma nova imagem – um vir a ser. A 
porta representada no quadro anterior, após alguma resistência, finalmente 
se abriu e o que a defesa impedia se revelou. Talvez o que se temesse fosse a 
entrada da morte. A morte – que é como entendemos a presença da moira, a 
que corta o fio da vida, como foi prenunciada no quadro (fig. 18) – é sempre 
seguida por um novo nascimento. O gérmen que o garanhão depositou em sua 
mão, o fertilizou. E para ele, Birkhäuser, a mão fertilizada é a mão que fertiliza. 
É a mão que agora pode reter o pincel com maestria. Não mais a tenaz, não mais 
as garras, não mais a força do complexo materno. Agora gesta-se, envolto em 
luz, um novo símbolo. Anuncia-se o Self. 

Das anotações de Birkhäuser temos o sonho que originou a pintura. Seu 
sonho: 

Figura 20: Com o Filho;
(óleo, 1965/66) 
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“Estou escrevendo para a anima [...] então ela chega envolta em um véu e 
gentilmente inclina-se em minha direção. Eu a abraço e vejo que ela está grávida 
[...]. Ela se prepara para fazer uma longa viagem, para a Ásia ou para a África, 
para estudar o fundo psicológico obscuro de uma grande transformação psíqui-
ca que ali ocorre. É um empenho ousado, fascinante e urgentemente necessário. 
E muito importante para a nossa civilização [...] Em segundo plano, em paredes 
escuras, imensas, lia-se sílaba por sílaba em inglês: “revolta mundial”. 

Birkhäuser em seu sonho estabeleceu um relacionamento consciente com 
a anima. Escreveu-lhe uma carta e ela, a anima, se faz presente e se mostra 
grávida. E se prepara para estabelecer uma ponte com as regiões mais distantes. 
As regiões que, através dela e com sua obra, com suas pinturas, pode ajudar a 
tornar mais consciente. Atrás das muralhas brilham chamas desconhecidas. Uma 
energia ígnea que sempre, também, pode ser destrutiva. 

Um pouco depois desse sonho com a anima grávida, Birkhäuser teve um novo 
sonho em que estava trabalhando com um cano cuja energia fluía para longe 
como um poderoso jato d’água – mas ela era imaterial como a luz. “Meu tra-
balho”, ele anotou, “consistia em reforçar alguns segmentos dos canos. Era um 
trabalho perigoso, pois a energia era explosiva ou quando em alta concentração 
poderia explodir”. 

Essa imagem lembra o sonho com o “Wotan na esquina” e o seu poderoso 
esguicho de urina. Essa poderosa energia wotânica, essa imagem arquetípica, 
corre sempre o risco de não ser contida, de explodir. Mas Birkhäuser parece ter 
condições de lidar, de canalizá-la, de simbolizá-la. Afinal, é a matéria prima do 
trabalho do artista, é a tarefa que a vida ou o Self lhe impõem.

21) A ANIMA CoM uMA CoRoA DE luz (SETEMBRo DE 1966)3 
Embora a anima ainda se apresente com elementos do complexo materno, a 

mãe terrível já não ocupa uma tão grande extensão do quadro como víamos no 
“olhar para dentro”, pintura em que a velha górgona, feiticeira do olho sempre 
aberto, triturava com mão de crustáceo – semelhante a uma vagina – o corpo 
do artista (fig. 7). Agora, embora as imagens ainda estejam fundidas, temos uma 
nova representação desses complexos. Agora, a imagem da anima e da mãe 
devoradora é representada com a mão esquerda (o lado mais inconsciente) tendo 
a forma de uma tenaz de louva-deus, inseto que se caracteriza pelo fato de a 
fêmea devorar o macho imediatamente após o coito; mas, se temos esse aspecto 
devorador, ao mesmo tempo, resplandece em sua cabeça uma coroa de luz. 

Nessa imagem, em que pese a presença da tenaz que tritura, o feminino per-
faz uma ponte que leva ao Self. Aqui está constelada a anima como portadora 
de luz. De sua cabeça resplandece 13 luzes insinuando um agrupamento em 
torno ao centro, ou a imagem alquímica das “centelhas” de luz que aparecem do 
escuro, da prima materia e assinalam o momento da transformação da escuridão 
à luz – imagens da totalidade! 

Desde há muito tempo, antes mesmo do início de sua terapia, Birkhäuser 
tinha sonhos em que se apresenta esse aspecto duplo do complexo: o mater-
no e o da anima. Em um sonho daquela época ele entra em uma farmácia e é 
atendido pela proprietária, que era uma velha. Em suas mãos estava o produto 
que curava, ou seja, como o próprio Birkhäuser disse, “por detrás do complexo 
materno está aquilo que vai me curar. Mas, de repente, da parte mais escura da 
farmácia, pula um cão enorme e abocanha minha garganta com seus dentes – 
fiquei paralisado; sabia que se ele mordesse eu morreria, então tinha de esperar 
que a velha feiticeira o mandasse embora.” 

Se a ameaça do tenaz do louva-deus nos mostra a necessidade de lutar 
com o complexo, de não se deixar devorar pela mãe terrível, a coroa de luzes 
que recobre a cabeça da anima indica a possibilidade espiritual. O arquétipo do 

Figura 21: Anima com uma Coroa de Luz;
(óleo, setembro 1966) 

feminino se mostra em toda sua extensão, do fogo do instinto à luz do espírito. 
Como nos diz Jung, uma coroa irradiante é um símbolo por excelência do grau 
mais elevado de evolução espiritual, corroborado aqui por uma flor luminosa, 
ou uma lâmpada de luz azul, a cor do espirito. Uma imagem que no primeiro 
sonho era um peixe-aranha emitindo a luz azul, ou olho de deus apavorante 
também refulgindo em azul e que agora aparece como uma flor mandálica azul 
e luminosa que repousa na mão direita da anima. 

Poucas semanas após ter terminado “a anima com uma coroa de luz”, um 
sonho mostra que a Grande Mãe, terrível por tanto tempo, se apaziguara. 
Birkhäuser fala que em seu sonho as imagens parecem ser atravessadas por uma 
luz dourada: “Estou no topo de uma escada de pedras brancas, no cume de uma 
montanha. Parece que a escada leva ao céu. Lá em baixo, o solo iluminado. Estou 
sentado aos pés de uma deusa. Ela está sentada um pouco acima, sendo visível 
apenas a bainha de sua roupagem. Mas posso escutar sua voz que diz: ‘recen-
temente canonizei 276 das suas pinturas’ – falando em um tom que sugere: ‘O 
que mais você quer?’” 

Agora, em seu sonho o complexo materno como que mudou de “oitava”, 
descolou-se do complexo à imagem da deusa, passando para o nível arquetípico, 
aquele conteúdo que não pode ser integrado pelo ego, que devem permanecer 
no nível arquetípico. 

 

22) A FACE FlAMEJANTE SoBRE MINHA CASA (1968) 
O urso é uma manifestação do inconsciente ativado que pode se tornar peri-

goso, como vimos acima nas palavras de Jung. Um deus que quer se manifestar 
conscientemente e encontra um ego que resiste. E aqui, na “Face flamejante”, esse 
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espírito ctônico agora se torna cósmico, ocupando todo 
o espaço do quadro, tingindo-o de vermelho, salientan-
do o seu aspecto ígneo e furioso. Os quatro olhos como 
luzes brilhantes e enfileiradas sugerem uma ordem supra 
pessoal e o seu formato, uma “mandala cósmica”, como 
denominou-o Eva Birkhäuser. Salienta-se na parte azu-
lada da pintura a presença como de dois glóbulos ou dois 
grandes olhos. Esses “olhos” podem ser encontrados em 
várias outras pinturas de Birkhäuser (como, por exemplo, 
eles aparecem nas águas que circundam o “peixe mági-
co”). Esses olhos, como vimos anteriormente nas palavras 
de Edinger (p.7), denotam a presença de um sujeito 
transpessoal que observa nosso ego e propõe uma ação. 

23) A FACE QuáDRuPlA (1969) 
O urso, um deus oculto que aparece aqui em uma 

dimensão cósmica, certamente tem um significado, não 
apenas para Birkhäuser, mas para nós todos. Ele assume 
o primeiro plano do quadro, perde muito do seu caráter 
agressivo, os tons ígneos, e sua aparência se organiza 
com a quaternidade dos olhos da pintura anterior agora 

se completando em uma face quádrupla. O ígneo que antes a tudo incendiava 
se concentra agora em um sol que nasce, uma nova luz que agora ilumina e não 
mais incendeia. A nova luz que surge do inconsciente. 

O urso, aqui um símbolo da totalidade, traz uma autoridade nos seus olhos 
quádruplos que se fixam sobre nós. Olhares que nos olham a partir do fundo 
do inconsciente, que nos tornam o objeto desse olhar – o Self que ao surgir, 
nas palavras de Edinger, faz que num primeiro momento “que o ser conhecido 
equivalha a ser vítima do conhecedor”. Ele nos aparece, às vezes, como a força 
cega do destino, como um algoz dos nossos quereres, como o Javé diabólico que 
nos põe a prova. Talvez seja este o símbolo do planeta negro, a grande escuridão, 
cósmica e inevitável, que se distingue quando o sol se levanta. 

Dois sonhos, por volta da época desse quadro, poucos meses antes da morte 
de Sibylle, podem estar associados à pintura: 

“Caminho através de um belo campo ao entardecer. Fico pensando nas 
palavras inglesas “anoitecer – amanhecer”, como uma ideia maravilhosa! Há um 
humor peculiarmente exaltado, quase que extático”. 

Figura 23: A Face Quádrupla;
(óleo/pastel, 1969)

Figura 22: A Face flamejante
sobre minha casa; 
(desenho e óleo,1968)

Após umas semanas, segue-se um novo sonho: 
“Alguma coisa sombria, imensa, poderosa, mas invisível para mim aproxima-

-se pela esquerda. Sibylle gritou: “Você pode vê-la?” Eu a senti vindo, me agar-
rando, quebrando-me como se fossem ondas muito fortes, erguendo-me com 
sua força irresistível como se eu fosse uma folha ao vento. Completamente 
impotente, gritei, “Ela está me matando!” Então eu fui morto. [...] após o que 
[...] eu estava vivo novamente, ainda que um tanto distanciado ou em um nível 
diferente. Crayons eram afinados e havia uma discussão sobre como retratar 
conteúdos psicológicos”. 

Os sonhos falam da alternância inevitável da vida, o amanhecer e anoitecer 
de cada dia e de cada vida, independente de nós. Que nos faz expostos a uma 
força maior. Que de certa forma nos mata e nos deixa vivos. E que no caso de 
Birkhäuser devem ser pintadas.

24) uMA JANElA SoBRE A ETERNIDADE (AGoSTo DE 1970) 
Birkhäuser passa a ter consciência do espírito cósmico que agora o habita e 

este, então, vai adquirindo feições quase humanas. Birkhäuser agora, – ou esse 
espírito que o habita – é quem realiza a pintura, como demonstra o crayon em 
sua mão. Assim, cumpre-se a destinação que antevira quando criança no quadro 
do cavaleiro medieval, no museu da Basiléia. 

Se antes existiam olhos que o miravam desde o fundo do mar (como no 

Figura 24: Uma janela para a eternidade;
crayon (agosto de 1970) 
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“peixe mágico”), agora a posição se inverte: é Birkhäuser que olha para o espaço 
cósmico. E, com a sua pintura ele abre uma janela para a eternidade. 

O espírito sélfico faz a intermediação entre Birkhäuser e o mundo cósmico 
do inconsciente.

25) A SENHoRA BRANCA (MARço DE 1971) 
Birkhäuser pintou esse quadro no inverno de 1970, alguns meses antes da 

morte de Sibylle. Na ocasião sonhou que via essa mulher toda vestida de bran-
co, com um rosto também muito branco, e que lhe deu a impressão de rígidez. 
Trazia nas mãos, vindo lhe oferecer, uma vasilha, um cálice de vidro. Birkhäuser 
comentou na entrevista dada a Dean Frantz4: “Foi um sonho impressionante. 
Pensei: É a anima, a imagem da alma, mas o que ela traz para mim? O que ela 
quer? Sinto que é alguma coisa séria, perigosa, algo desconhecido por todos... 
[...] talvez uma mudança para uma consciência maior. Eu nunca pude imaginar 
que pudesse significar a morte [...]. Mas, a chegada de uma mulher esbranquiça-
da é frequentemente vista como uma mensagem de morte”. 

Birkhäuser discutiu esse sonho com Sibylle e ela não pensou que pudesse signi-
ficar algo em relação à morte, mas que, talvez, se tratasse de uma mudança. Sibylle 
gozava de excelente saúde e a mensagem, claro, só foi entendida após o fato. 

Três meses antes da morte de Sibylle, Birkhäuser teve um outro sonho que 
também falava da morte da esposa. Ele a via descendo por um corredor escuro e 
que terminava em um muro. No alto, uma pequena janela que ela abriu, passou 
para o outro lado e desapareceu, fechando-a atrás de si. “Eu pensei”, ele conta 
a Dean Fritz, “onde ela vai? Eu a segui, olhei através dessa janela e vi algo como 
uma montanha muito alta e barreiras contra avalanches. Era um longo corredor 
de concreto, uma galeria semiaberta, com um piso cheio de pedras que torna-
vam difícil a passagem. Ao final via-se um facho de luz brilhante. No final do 
corredor ela parou, olhou para trás, para mim, e viu que eu tentava desesperada-
mente abrir essa janela e segui-la. Ela fez um gesto como querendo dizer ‘não’, 
voltou-se e desapareceu dentro daquela luz. Eu sabia o que estava acontecendo, 
para onde estava indo: um local de luz maravilhoso, bem alto na montanha, uma 
casa linda... Então forcei a janela e caí do outro lado; deslizei sobre as pedras, saí 
do foco da luz e daquela plataforma natural. Daquele ponto eu podia ter uma 
grande vista das montanhas e entre elas via-se um mar azul. Sibylle desapare-
cera. Então, quando olhei para o mar, vi que suas águas se ergueram por inteiro, 
levantando-se como uma montanha que se tornou sólida”. 

Mais tarde Birkhäuser contou esse sonho a M.L.von Franz e ela lhe disse 

Figura 25: A Senhora branca;
óleo (03/1971) 

que, obviamente, tratava-se de um sonho de morte e que ele não devia tentar 
segui-la. Essa era a razão da revolta do inconsciente, do mar que se levanta de 
uma forma não natural. “No primeiro momento eu, atordoado, queria morrer 
também, queria abrir aquela janela; mas o inconsciente foi contra”. 

Birkhäuser pintou esse quadro antes da morte de Sibylle, mostrou-o, e ela 
ficou muito impressionada, mas não o entendeu como uma possibilidade de 
morte. “Esse quadro”, disse Birkhäuser, “trata do motivo da mudança, da trans-
formação e a mulher esbranquiçada vem anunciar essa mudança. Só não imagi-
návamos que seria da vida para a morte [...]. Ela foi para um lugar maravilhoso, 
cheio de luz, do outro lado da janela, que me foi mostrado não como um fim, 
mas como uma mudança”. 

Eva Birkhäuser escreve, em “Windows on Eternity”, da surpreendente sincro-
nicidade ocorrida enquanto este quadro estava sendo pintado: Sibylle, fazendo 
uma Imaginação Ativa, um mês antes de sua morte, entrou em contato com o 
“espírito urso”. Na sua Imaginação Ativa o urso a acompanhou à casa, isto é, a 
uma delicada e indestrutível “flor sobrenatural” que crescia em um jardim fecha-
do por muralhas. Era uma flor milagrosa, que trazia a cura, e a medida que ela se 
aproxima da flor foi, gradativamente, se tornando uma parte dela. 

Eva traz alguns trechos do registro da Imaginação Ativa da mãe: 
Sibylle: “Eu sinto tamanha felicidade aqui em casa, no centro... as flores emi-

tem uma luz maravilhosa, restauradora”. 
E, alguns poucos dias mais tarde: 
“Aqui, com as flores, me sinto segura do calor e do frio exteriores”. 
E uma semana depois: 
“O mistério das flores está dentro de mim. Eu sou elas e elas me são – vieram 

para dentro de mim e se fizeram humanas [...]. Eu sou essa flor cintilante [...]. 
Daqui em diante, quando eu for a flor, sei que estou indo para mim”. 

E ainda depois: 
“Olho para a flor e enquanto medito me transformo na flor, crescendo desde 

as raízes, brilhando fora do tempo. Ela me deu a forma da eternidade”5. 
Sibylle morreu na manhã seguinte a essa Imaginação. De acordo com Eva, 

“ela permaneceu flor”. 
O urso espírito-guia, que levou Sibylle ao “centro”, para fora do tempo, que 

lhe trouxe a “forma da eternidade”, parece presente no inconsciente familiar. 
A morte prematura de Sibylle – ela tinha 57 anos – trouxe a Birkhäuser, 

como consequência, uma doença pulmonar incurável, que o levou à morte cinco 
anos depois. Também de acordo com Eva, “o sofrimento o levou a um profundo 
diálogo com as trevas, com o urso ainda perigoso. Ao mesmo tempo, foram anos 
de grande criatividade”. 

 

26) 24 DE MARço DE 1971 (1971) 
O urso, na sua versão cósmica, não se mostra tanto como o deus irascível e 

perseguidor, mas também não é exatamente o espírito guia que levou Sibylle 
a ser flor no “centro”. Aqui ele aparece como um agente do destino. Birkhäuser 
chamou-o de “espírito do mundo com cara de urso” – e ele parece incorporar 
a inexorabilidade do destino. É sempre o deus obscuro, o astro negro que se 
antepõe ao sol em a “Face quadrupla”. Ele já anunciara nos sonhos a morte que 

agora ocorria. O urso lança raios sobre a casa que ocasionam um fogo que 
não queima, mas que pela dor pode levar a transformação. 

Na entrevista dada a Dean Frantz, em 1976, Birkhäuser comenta: “Acho que 
Sibylle morreu tão cedo porque ela já tinha alcançado o ponto máximo de com-
pletude, enquanto eu estou ainda longe desse estado. Teria ainda de sofrer uma 
grande perda para sozinho, conseguir lidar com o inconsciente. Enquanto ela
vivia, uma mulher talentosa, sua boa crítica sempre me ajudava. Quando fiquei 
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só, tive de encontrar as minhas próprias soluções e abrir meu próprio caminho, 
sem a sua ajuda”. 

Enquanto este quadro estava sendo pintado, Birkhäuser sonhou que um 
urso negro entrou em sua casa através da chaminé. “Eu atirei uma caixa em sua 
cabeça”, disse ele, “que se quebrou, lançando para fora a comida, que foi ime-
diatamente comida pelo urso. Saímos correndo”. 

Von Franz assinalou que esse sonho se referia ao quadro que estava sendo 
pintado. A chaminé é o canal de comunicação com o mundo dos espíritos. “O 
espírito que levou Sibylle”, diz von Franz, agora entra no quarto. Se fez pequeno 
o suficiente para entrar no seu espaço humano”. 

O urso ainda é um inimigo, mas agora procura habitar o mesmo espaço, a 
mesma casa, quase que se integrando à consciência. Mas Birkhäuser ainda o teme. 

24 de março de 1971 foi o dia em que Sibylle morreu. 
 

27) ANIMA-ESTRElA (1971) 
O urso da “face quádrupla” com seus olhos autori-

tários, esvanece-se quase que completamente, restando 
apenas as bordas marrons esverdeadas. No que seria a 
face quadruplicada emergiu uma face branca, serena, da 
anima-estrela. A anima, tanto tempo vista em Sibylle, 
transformou-se em uma estrela brilhante, que agora 
pode ser vista da janela que se abriu para a eternidade. 
Talvez seja a anima-estrela indicadora de caminhos, 
a que pode levar até a “flor que nasce no centro”. 

Birkhäuser produziu esse desenho em pastel, e de 
acordo com Eva Birkhäuser, nessa época ele parecia 
expressar um profundo senso de aceitação e serenidade. 

28) o NASCIMENTo DA BoRBolETA lI (1971/76) 
Birkhäuser pintou vários quadros a respeito do nasci-

mento da borboleta. Este é uma litografia de 1976, mas 
retirada de um desenho em crayon de 1971. 

A borboleta (ou mariposa) foi uma das primeiras pin-
turas aqui apresentadas (p.3), realizada em 1944/45. Ali, 

Figura 26: 24 de março de 1971;
óleo (1971) 

Figura 27: Anima-estrela;
pastel (1971) 

ela era impedida pela “vidraça do ego” de fazer parte 
da vida de Birkhäuser. Agora, 32 anos passados, uma 
imagem de anima, também com os olhos fechados à 
semelhança da anima-estrela, segura o casulo como se 
fosse um bebê. Nesses anos todos um grande processo 
de transformação ocorreu, do ovo à lagarta, daí ao casu-
lo, e agora é o momento do voo. Parece que é o último 
estágio de transformação da anima. 

Uma anima-borboleta tem vida breve. Na icono-
grafia cristã é a alma liberta de seu invólucro carnal; 
na mitologia, a alma deixa o corpo na forma de uma 
borboleta.

29) o ESPíRITo Do uRSo
CoM o NASCIMENTo Do CAvAlo (1972) 

Este quadro teve sua origem em uma Imaginação 
Ativa em que Birkhäuser conversa com o espirito divino, 
o Urso. Aqui ele é o Urso cósmico, um arquétipo do 
inconsciente coletivo, o mesmo urso da face quádrupla 
que agora surge à sua frente e torna-se um interlocutor. 
Uma entidade que emite luz através de suas garras e do 
seu olhar, e que, uma gema verde formando um terceiro 
olho denota sua origem divina – o olho de Horus que tudo vê, que é a cobra que 
está na cabeça do faraó e que pode ser um motivo de terror quando furiosa. 

Este urso é, uma vez mais, o seu deus inescrutável, o fogo, que agora arde 
dentro dele: é o fogo da transformação – e dolorosa, no caso de Birkhäuser. É a 
dor de um parto necessário, uma vagina que se abre em seu peito para o nasci-
mento, em meio a chamas, do cavalo. A energia necessária para a missão de sua 
vida: o deus urso lhe traz a energia domesticável à sua mão para a sua tarefa de 
vida. Birkhäuser deixou uma nota sobre essa pintura, onde se lê: “O nascimento 
desse potro provavelmente significa a necessidade de encontrar um sentido para 
a morte de Sibylle. O potro, a nova vida, deve ser partejada. Um cavalo traz a 
energia, a vitalidade, o élan vital. 

Birkhäuser recebe do deus e do cavalo ou, em outras palavras, do arquétipo 
por eles representado, a energia para prosseguir no cumprimento do objetivo de 
sua vida, do seu trabalho criativo. É também o objetivo da individuação 

Figura 28: O nascimento da borboleta II;
litografia (1971/76) 

Figura 29: O Espírito do urso com
o nascimento do cavalo; óleo (1972) 
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30) GuIADo PElo ESPíRITo Do lINCE (1972) 
O lince e Birkhäuser, olham para frente e caminham juntos na mesma 

direção. Mais do que isso, o lince passa seu braço em torno a Birkhäuser num 
gesto que não só indica proteção como também direção, sustentação. Isso nos 
mostra que o ego e o inconsciente não mais se contrapõem, mas têm agora 
uma direção comum. A figura do lince aparecerá novamente um pouco antes da 
morte de Birkhäuser. Ele escreveu sobre esta pintura: “Quando te tornas velho 
um ‘outro’ te envolve e te conduz para onde não desejas”. O lince, uma outra 
versão do cavalo, é entendido como o acompanhante, guia e também como a 
energia arquetípica necessária para o caminho à frente. Seus olhos emitem as 
luzes características das pinturas de Birkhäuser, significando aqui a capacidade 
do artista de dar forma a conteúdos que estão à frente dos seus dias. A luz é o 
seu potencial criativo. 

Figura 30: Guiado pelo espírito do lince;
óleo (1972) 

Figura 31: Defrontando-se com deus;
pastel, (1973) 

31) DEFRoNTANDo-SE CoM DEuS (1973) 
Birkhäuser desenhou este pastel em novembro de 1973. Esta obra teve como 

ponto de partida um sonho onde ele via uma mulher que usava um chapéu 
de pele bastante caro. “Ela olha então para um espelho que tem uma moldura 
artística muito valiosa, e vê surgir ali uma imagem misteriosa. É um ícone com 
um fundo em ouro e cores luminosas que mostra um homem que se defronta 
com Deus; ou talvez seja a cena da criação do homem, como mostrada em “Deus 
criando Adão”, de Michelangelo. [...] O homem fora pintado muito pequeno, 
junto a uma também diminuta faixa de natureza. Ele se encontrava abaixado 
sob as plantas e era todo dourado. Portava, em uma das mãos, um raio apon-
tado para deus (como uma arma). Eu pensei – ou alguém disse – ‘Esse raio é a 
consciência humana’”. 

Imediatamente após o sonho, Birkhäuser desenhou as imagens que apare-
ceram no espelho. No sonho, é como se ele olhasse para a anima e através dela 
obtivesse do espelho as imagens que se constelavam no inconsciente. Ela inter-
media seu contato com um deus que se apresenta e que, como na sarça ardente 
bíblica, precisamos nos proteger porque também cega e queima. 

A associação com a “cena da criação”, de Michelangelo, nos mostra que se 
trata de um contato que cria a vida e não um confronto com a criação; obviamen-
te, o homem é muito pequeno frente ao inconsciente e ao enorme poder divino. 

O raio, são os mesmos dos olhos do lince, do urso e de outros. Esses raios 
sempre tão presentes nas obras de Birkhäuser, representam uma projeção de sua 
missão artística e, como vimos, menos uma arma que uma ligação com deus. O 
raio é uma ligação entre o céu e a terra, entre deus e os homens, só que agora 
essa ligação se faz consciente e parte do homem consciente para Deus. 

A figura divina apresenta os tons de ouro esverdeado do urso quádruplo que 
é, por sua vez a anima-estrela da face branca. Lembra o peixe mágico, e também 
o peixe-aranha do primeiro sonho, só que agora com uma espiral de fogo em 
seu interior. 

Deus, aqui, é em si uma espiral ígnea. A espiral simboliza a viagem da alma 
após a morte através de caminhos desconhecidos, mas que conduzem, através 
dos seus rodeios ordenados, à morada central do ser eterno. Uma viagem ao 
destino final. 

A espiral significa o tempo eterno, o caminho ao centro, à flor de Sibylle. 

32) o NASCIMENTo Do PáSSARo DE FoGo DA FloR DE áGATA (JAN./1974) 
O fogo é uma imagem frequente em Birkhäuser. Ele já tentou fazer parte 

da sua consciência em “O visitante”, na forma de um touro ígneo (fig. 19), uma 

Figura 32: O nascimento do pássaro
de fogo; óleo (janeiro 1974) 
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representação da manifestação do poder criativo, que 
forçava a sua porta exigindo a entrada na casa. Já o ame-
açou também em incêndios (fig. 20 e 26), e foi o cavalo 
de fogo gerado pelo urso (fig.29); foi o sol que nascia 
atrás da face quádrupla do urso (fig. 23) e já foi simboli-
zado como o tempo infinito no interior de Deus (fig.31).

Birkhäuser passou pelos vários significados do fogo: o 
poder criativo que quer se manifestar, o fogo que tortura, 
o que queima e o que forma a têmpera que solidifica e 
fortalece; e o fogo que liquefaz a borboleta e cristaliza 
uma nova forma de vida; o fogo divino do tempo infinito 
do peixe e por fim, agora, o fogo que morre e renasce e se 
liberta alçando voo: o fogo da Fênix. A comunicação com 
o fogo divino do quadro anterior se consubstancia aqui. 

Se a Fênix, na psicologia é aquilo que em nós nos per-
mite renascer da morte com um outro aspecto mais adap-
tado à nova fase da vida, simbolizando a eterna mudança; 
e se na mitologia cristã é o triunfo da vida eterna sobre a 
morte, na alquimia ele é a regeneração da vida e também 
a finalização da obra. 

Após esse quadro Birkhäuser teve um pequeno sonho 
que lhe causou uma grande emoção, que lhe sugeria que 

ele estava próximo de compreender o significado do fogo em sua vida: ele se 
viu mostrando o fogo eterno de Deus, sendo então lhe permitido acender o seu 
fogo no d’Ele [...]. O fogo deu origem ao “Fogo de Deus” ou “Acendendo a Tocha”, 
uma pintura de 1974. 

33) o FoGo DE DEuS ou ACENDENDo A ToCHA (1974) 
O fogo se personaliza e se nos apresenta; o fogo sempre mutável em seus 

muitos aspectos, agora nos mira e parece nos perguntar se entendemos os seus 
significados, a necessidade das suas faces mutantes como produtor da têmpera. 
Agora ele se nos apresenta com uma face mandálica como uma flor de oito 
pétalas querendo significar a totalidade. É o fogo divino, o fogo do quadro 

“defrontando-se com Deus” que agora estabeleceu, de 
fato, uma ligação com Birkhäuser em sua própria essência 
ígnea. Birkhäuser acende sua tocha. 

É importante notarmos nesse quadro que o espíri-
to divino como que cria, com a sua mão esquerda, o 
novo homem, feito não à sua semelhança (como em 
Michelangelo), mas à sua essência ígnea. 

Birkhäuser acendeu sua chama na chama divina, a 
chama ígnea da espiral do tempo infinito, a chama ígnea 
da Fênix que sempre renasce. 

 

34) A DANçARINA Do FoGo (1974) 
Se encerra a fase do fogo nas obras de Birkhäuser. Chegou 

ao clímax e agora é um fogo pessoal, integrado, como 
parte de uma figura de anima diáfana. Ela e o fogo brilham 
na escuridão do nada. É a portadora da “quinta essência”, 
o final da obra, o fogo de Deus, a chama divina em nós. 

Ela é a anima, a noiva-alma, a eterna intermediadora, 
aqui uma dançarina do cosmos ligada ao fogo divino. 

Eva Birkhäuser diz que os quadros pintados nos dois 

Figura 34: A dançarina do fogo;
óleo (1974) 

Figura 33 O fogo de Deus
ou acedendo a tocha; óleo (1974) 

últimos anos de vida do pai foram uma espécie 
de recapitulação dos estágios mais importan-
tes da sua individuação. “Durante esse tempo”, 
nos diz Eva, “Birkhäuser reviu todos os sonhos 
(quase 3500) dos 35 anos anteriores, tentando 
montar as partes do seu mito. Ele chamou a esse 
projeto de “roter faden”, (encontrando o fio). 
E, embora o que tenha deixado fosse somente 
um esboço, nos proporciona uma grande ajuda 
na compreensão da sua arte. Nessa revisão ele 
compreendeu muitas das coisas que, não inten-
cionalmente foram para as telas. Elas passaram a 
ter um sentido”. 

 
35) o lINCE 1976) 

Com uma doença pulmonar avançando rapi-
damente, Birkhäuser pintou, dois meses antes da 
sua morte, “O Lince”. A anima, a alma-dançarina, 
inicia sua dança, com o fogo divino, pelo cosmos, 
enquanto aqui, agora, seu corpo carnal é ele-
trocutado por raios. O lince, um lince terreno, escuro, com olhos que não mais 
emitem luzes, como que executa um ato final. 

Birkhäuser teve um sonho que o deixou muito abalado e que lhe disse que 
a morte não é um fim. Ele deixou anotado seu sonho: “Eu falei para ela – uma 
mulher idosa, rechonchuda, uma camponesa – no jardim: ‘Isso é maravilhoso, o 
renascimento’ [ele se referia ao fato de tudo desaparecer no outono]. E, então, 
ficamos ambos admirando uma plantinha de apenas 30 cm. de altura que tinha 
brotado do solo escuro como uma fonte, germinando em uma profusão de folhi-
nhas de um verde brilhante”. 

E logo depois ele teve um segundo sonho sobre o “além”, contendo o motivo 
do casamento com a morte: 

“Em uma casa confortável de uma cidade antiga, onde meu amigo [falecido] 
vivia, eu senti magneticamente formar-se uma escada em espiral [...]. Eu olhei 
para o meu amigo brevemente e então segui andando pelo corredor estreito. 
Ela estava lá, a jovem encantadora, em um quarto pequeno e bonito, repleto 
de quadros, andando para cima e para baixo. De repente voltou-se para mim 
e falou: ‘Eu lhe disse, não foi?’ [...] significando que alguém me chamava [...]. 
Foi como um ciclone de sentimentos que me pegou e me arrastou para ela”. 

Em março de 1975, Birkhäuser pintou o “homem cindido” novamente; mas 
as cicatrizes permaneceram e ele passou a ter consciência da cisão inevitável do 
humano. 

36) DIáloGo (1975) 
Birkhäuser tinha sonhado, em 1949, com o homem “cindido”. O sonho lhe 

dera tanto medo que ele só conseguiu pintá-lo em 1953. Além de o “cindido” 
ele denominou-o também de “a ferida do mundo”, nome que nos dá a impres-
são de que, já na época, ele pressentia tratar-se de algo maior do que a sombra 
pessoal (foi a respeito dessa pintura que Jung comentou que fora o quadro mais 
importante que Birkhäuser tinha pintado). 

Birkhäuser pendurou o “cindido” frente à sua cama e por ali ficou por 26 
anos. Em 1975, já perto da sua morte, ele fez uma nova pintura em que retrata 
um diálogo com o cindido. Agora, no seu novo quadro, o cindido não é mais 
uma figura tão aterrorizadora, que o faz pedir, no sonho de 1949, que tranquem 

Figura 35: O lince;
óleo, (setembro de 1976) 
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todas as portas para que o impeçam de entrar na casa/ego. Agora o cindido não 
parece mais um louco assustador, mas suas feições exprimem apenas sofrimento. 
De sua ferida verte sangue, o que pode significar um sofrimento sempre renova-
do. E o que é mais importante: eles agora estabelecem um diálogo. Na pintura, 
da boca da “sombra” parece fluir uma “fala luminosa”. 

Na entrevista a Dean L. Frants, em 1975, Birkhäukser afirmou que o cindido 
foi fruto de uma Imaginação Ativa onde “ele emergiu novamente, mas mudado. 
Não estava em sua forma original. Sua cabeça cindida é luminosa e acho que 
isso significa que o sofrimento trouxe uma nova luz. O deus sofredor tornou-se 
consciente ou real através do sofrimento”. 

Birkhäuser deixou a seguinte nota sobre a pintura: “Constantemente, nos últi-
mos dias, eu estive estranhamente afetado pela visão desse “espirito cindido”, que 
me confronta a partir do inconsciente. Somente agora percebo que esse ser terri-
velmente ferido é, na verdade, um retrato do meu Deus – Agora a ferida brilha!” 

Em seus apontamentos Birkhäuser assinalou um trecho de uma carta de Jung 
a Victor White (1955): “Mas, ainda que nossa natureza pacífica tenha alcançado 
um grau superior de consciência, ela não consegue escapar do conflito violento 
dos opostos em sua alma, pois Deus deseja unir seus opostos no ser humano. 
Assim que for estabelecida uma consciência mais honesta e mais completa para 
além do nível coletivo, o ser humano já não será um fim em si mesmo, – mas 
um instrumento de Deus [...] (Jung, cartas, V.2, p.409). 

Como nos diz Eva Birkhäuser, “esse pensamento produziu uma espécie de 
reconciliação com a escuridão.” Assumindo a carga dos opostos, o “cindido” tem 
um profundo significado no drama divino: ele torna possível o processo contí-
nuo de Deus tornar-se consciente no ser humano. Essa compreensão, continua 
Eva, “serviu como uma contribuição para a cura da ferida. A tensão dos opostos 
começou a se dissolver. Birkhäuser entendeu tudo isso como um fazer as pazes 
com Deus”.

Figura 36: Diálogo
(óleo, 1975) 

37) A ANIMA DoRMENTE (1976 – INACABADA) 
...e Birkhäuser a fez toda branca, diáfana, recostada, de olhos fechados, à 

espera... 
Sibylle, anima-estrela, alma e amada, aguarda... 
Ele morreu em 22 de novembro de 1976. 
Aqui, a anima dormente ficou inacabada.

Notas

1. A entrevista de Peter Birkhäuser, realizada por Dean Frantz, pertence a biblioteca C.G.Jung de 
Zurique. Agradeço a Paulo Corazza a cessão desse material. 
2. É como é conhecido o deus germânico Hylic, na Suíça.
3. Há discrepâncias quanto ao ano em que a “anima com coroa de luz” foi pintada. Eva assinala o ano de 
1964 e M.L. von Franz janeiro de 1966. 
4. Birkhäuser relatou este sonho a D. Frantz no dia 27 de março de 1976. 
5. Manuscrito privado. Os extratos foram discutidos em “Encontros com a alma”, Cap. IV, de Barbara Han-
nah e em “Os Sonhos e a Morte”, p.38, de M.L.von Franz. 
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Figura 37: A Anima Dormente
(óleo, 1976) 
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Palavras-Chave:
➜Catábase

➜Inconsciente
➜Alquimia

➜Individuação
➜Integração

Catábase é a descida do ego aos ínferos em busca de acessar e in-
corporar aspectos mais profundos até então inconscientes. Mas para 
que a descida seja proveitosa, é necessária a anábase: o retorno à 
superfície, de maneira que a pessoa possa ampliar sua consciência 
e usufruir das aquisições provindas do submundo. Esse caminho de 
descida e posterior subida do inconsciente é parte da individuação, 
processo descrito por Jung (2012a) como um caminho realizado pelo 
indivíduo em busca de suas realidades fundamentais. A proposta de 
propiciar um diálogo entre esses temas e a alquimia é devido ao fato 
de encontrarmos nos estudos alquímicos um simbolismo concreti-
zado desse processo de integração de opostos. As transformações 
alquímicas são também a expressão das transformações da alma em 
busca de uma personalidade mais inteira.

Catábase, 
Alquimia e 
Processo de 
Individuação
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Quem de nós optaria de bom grado por descer as escadas que levam aos 
infernos? É comum que nos agradem muito mais as belezas, as delicadezas, as 
coisas mais finas. Mas não se pode negar a existência instintiva das feiuras, das 
grosserias, do material insólito proveniente do inconsciente.

Quanto mais tentamos fugir de nossa natureza complexa e, portanto, tam-
bém sombria, mais vai sendo criada uma pressão interna que em um trago 
poderá nos puxar para as profundezas dentro de nós. Lá vem uma depressão.

Tente imaginar quantas vezes em prol de uma iniciativa de adaptação à vida 
social, são negados e subestimados os nossos instintos.

James Hollis (1995) defende que construímos no início da nossa vida o que 
ele chama de personalidade provisória baseada na tendência de autoproteção 
para sobrevivermos e nos adaptarmos o melhor possível ao meio em que nasce-
mos. E depois, na primeira idade adulta, vamos fortalecendo nosso ego para lidar 
com situações mais complexas.

O problema é que o ego que é formado não é o equivalente ao todo de nossa 
psique e, mais ou menos ao final da casa dos vinte anos, recebemos um primeiro 
chamado do nosso mundo interno para reparar as disparidades entre o ego que 
fomos moldando e a realidade da nossa alma, mas ainda é muito fácil negar esse 
apelo por não ser tão aterrador (HOLLIS, 1995).

A criança antes da formação e estruturação do ego vive um estado de indi-
ferenciação em relação ao inconsciente e em seu processo de desenvolvimento 
ela passa por diversas fases de separação ou separatio (falando em termos 
alquímicos).

No nascimento, já fazemos uma primeira separação do corpo da mãe e que 
nos próximos anos vai se intensificando cada vez mais. Através da separatio 
é possível dividir, reconhecendo as diferenças e polaridades de cada vivência. 
Nessa operação alquímica superamos um estado de participation mystique para 
que possamos fortalecer e estruturar o nosso ego.

Acontece que após essa divisão, perdemos a totalidade e tendemos a ficar 
em uma posição mais polarizada. Essa separação consciência/inconsciente é 
necessária para o amadurecimento inicial e formação do ego, mas com o tempo 
precisará ser superada para que aspectos de nós mesmos que não foram integra-
dos à vida consciente possam ser resgatados.

Quando realmente entramos na segunda idade adulta, na meia idade, quan-
do já construímos nossas conquistas na vida social e material, recebemos um 
outro chamado da nossa alma, só que dessa vez, muito mais intenso e inegociá-
vel: a metanoia1. (HOLLIS, 1995)

É um convite, ou melhor, uma convocação para o mergulho nas profundezas: 
a catábase.

Essa decida aos infernos tem lá seus pormenores, não vá achando que nosso 
inconsciente age com indiferença a abelhudices da consciência. 

Como defende Perera (1985), o submundo tem defesas poderosas para se 
proteger de intromissões indesejadas, levando a um obscurecimento do ego que 
deve reverenciar aspectos da psique mais profunda.

Tem uma passagem do livro “Haroun e o Mar de História” de Rushdie que 
traz uma imagem que representa bem as defesas que o ego deve enfrentar nessa 
empreitada:
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“Nas profundezas mora a sabedoria, a sabedoria da mãe;
ser uma só coisa com ela confere aos sentidos

a percepção de coisas mais profundas, das imagens e das 
forças primitivas que estão na raiz de todas as realidades 

e constituem a matriz que as nutre, conserva e cria.” 
(JUNG, 2013a, §. 640) 

“(...) foi flutuando até o Navio das Trevas; chegando lá, usou as saliências que 
havia nos tendões do seu corpo para escalar a parede externa do navio, se 
enroscando como uma trepadeira. Quando completou sua dramática entrada 
e num átimo se enrodilhou todo para tornar a sua conhecida forma de Mali, 
soaram os alarmes: “Intruso! Alerta! Invasão de Intruso”” (2010, p.134)

Nos mitos de descida ao ínferos é sempre presente a imagem dos guardiões 
que esperam na entrada, impedindo o acesso dos que não são bem-vindos. Jung 
mesmo conta uma lenda romana de São Silvestre que mostra bem essa dinâmica:

“Havia um dragão gigantesco no Monte Tarpeio, onde está o Capitólio. Uma 
vez por mês, magos com virgens sacrílegas desciam 365 degraus, quase até 
o inferno até esse dragão, com dádivas e sacrifícios expiatórios, de onde o 
dragão poderia tirar seu alimento. Este dragão, de súbito e inesperadamente, 
subiu e, embora não pudesse sair, empestou o ar da redondeza com seu háli-
to, do que resultou uma grande mortalidade de pessoas e o grande sacrifício 
da morte das crianças. Por isso, quando São Silvestre entrou em conflito com 
os gentios na defesa da verdade, estes lhe disseram: “Silvestre, desce até o 
dragão e faze com que, em nome de teu Deus, ele pare com esta matança de 
homens ao menos por um ano.” (JUNG, 2013a, §. 472)

Aparece o protetor da entrada exigindo o sacrifício necessário para apaziguar 
as demandas do inconsciente. Vemos exemplos desse tema na mitologia nórdica 
com Jörmungandr, a serpente que circunda Midgard e na mitologia grega com a 
deusa Hécate (Como também é tríplice e é rodeada por cães, é considerada igual 
a Cérbero) que guarda a entrada dos infernos.

Aqui o ego precisa sofrer um sacrifício para que possa adentrar nas entranhas 
do inconsciente.

“Elas entram num castelo e a porta se fecha por trás delas, e isso sempre 
significa que agora estão com o self. Agora elas atingiram aquele ponto 
da sua psique em que não podem mais fugir de si mesmas. Estão agora em 
maus lençóis e o ego, que sempre acalenta a ideia de escapar do que tem de 
fazer, sabe que agora essas pessoas estão na ratoeira, e que até agora não 
preencheram as exigências do self, e não serão liberadas.” (VON-FRANZ,1998, 
p. 30)

No trecho acima, vemos uma imagem do que é o processo de transformação 
pessoal. No momento em que se dá o chamado do self para o caminho de indivi-
duação2, não tem como fugir. Embora seja um desenrolar benéfico para o nosso 
amadurecimento, é um caminho difícil e que exige, como já falamos, sacrifícios.

Falando em sacrifício, podemos fazer uma associação com o mito de Osíris, 
que está também nas bases da alquimia, como veremos a seguir. 

No Egito, as técnicas químico-mágicas eram comumente utilizadas como 
parte da vida religiosa então muito devotada ao tema da vida após a morte. 

Ao falar sobre a mitologia egípcia, Von-Franz (1998), afirma que próximo à 
metade do antigo império, o deus Rá passou a ter uma posição de destaque no 
panteão dos deuses e foi esse o período em que a consciência racional se tornou 
mais forte, organizando e limitando a atuação dos impulsos individuais. Dessa 
forma, os aspectos primitivos e afetivos foram para o inconsciente, para depois 
serem coletivamente projetados e reverenciados na figura de Osíris, que era o 
deus associado ao sofrimento. 

Veja como nossa psique busca a totalidade! O oposto de nossa atitude cons-
ciente sempre se constela em nosso inconsciente com a mesma carga energética 
e acabará por emergir de alguma forma, individualmente ou na cultura. Assim o 
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mito de Osíris se tornou tão importante.
Os egípcios tinham um sistema de crenças complexo sobre a vida e a morte 

que está em parte descrito na coleção de textos conhecida hoje como “Book of 
the Dead: Papyrus of Ani”.

Segundo Budge (1913), a crença na vida eterna e na ressureição dos egípcios 
se baseava na antiga história de ressureição de Osíris, depois da terrível morte 
e mutilação que sofreu infligido pelo poder do mal representado pela figura 
de Typhon. Mesmo os escritores gregos, principalmente Plutarco, mantinham 
em seus textos menções a esse deus, filho de Rhea (Nut) dizendo que ele era o 
senhor da criação.

Plutarco conta que Osíris se tornou o rei do Egito e se dedicou a civilizar o 
povo e ensiná-los a agricultura. Ele também estabeleceu um código de leis e fez 
os homens adorarem os deuses. Depois disso, andou pelo mundo para instruir 
as outras nações, deixando sua esposa Isis responsável por governar o reino e 
protege-lo de Typhon (também chamado de Set). (Budge, 1913)

Com a volta de Osíris, Typhon, o maligno, tramou com setenta e dois com-
panheiros e Aso, rei da Etiópia. Mediram secretamente o tamanho do corpo de 
Osíris e fizeram uma arca com seu exato tamanho. Eles a levaram para o ban-
quete de Osíris, o fizeram entrar na arca e, quando ele estava totalmente dentro, 
a fecharam e a jogaram nas bocas do Nilo. Quando Isis ficou sabendo, cortou os 
cabelos e colocou sua vestimenta de luto. (BUDGE, 1913).

Em busca do corpo do marido, Isis fica sabendo que a barca em que foi 
aprisionado havia sido gentilmente levada pelo mar para Byblos e deixada nos 
troncos de uma árvore pequena. Essa árvore cresceu muito rápido e acoplou a 
urna em sua estrutura. Então o rei de Byblos, encantado, derrubou a arvore e a 
usou como pilar para o teto de sua casa. (Budge, 1913)

Descobrindo essa história, Isis conseguiu ir à casa e com esforço, conseguiu 
recuperar o corpo do marido que manteve escondido enquanto foi falar com o 
filho, Hórus. Nesse interim, Typhon descobre o peito de Osíris, o parte em qua-
torze pedaços que joga por toda a terra (BUDGE, 1913).

Budge (1913) fala que Isis, sabendo do ocorrido, constrói um barco de papi-
ros (repelente de crocodilos) e vai pelo mundo recolhendo os pedaços do corpo 
do marido. Onde quer que ela encontre uma parte, ela constrói um tumulo. 
Depois disso, Osíris retorna do outro mundo e encoraja Hórus a guerrear com 
Set que por fim é capturado e mantido em cativeiro. 

Por conta desse mito, Osíris é associado aos processos de morte e vida para 
os egípcios, tal como Cristo, tendo ambos vivido os sofrimentos, a morte e a 
ressurreição.

O que isso tudo tem a ver com alquimia? Von-Franz (1998 p. 13) diz que para 
os antigos egípcios, em sua morte, todo homem ao ser mumificado era igual a 
Osíris sendo o deus “o princípio cósmico e universal que há em todo o homem”. E 
através de todos os procedimentos químicos utilizados na mumificação, ocorria 
essa transformação.

Os egípcios influenciaram também a cultura africana na qual se considera 
que todas as coisas físicas são dotadas de divindades e que se misturadas fariam 
mudanças no reino das coisas divinas. (VON-FRANZ, 1998).

Quando falamos dos temas de sacrifício e morte, podemos associá-los res-
pectivamente com duas importantes operações alquímicas: a calcinatio e a 
mortificatio. Na calcinatio, ocorre o sacrifício, algo de nós precisa passar pela 
provação do fogo afim de que se certifique a verdade de seu conteúdo. 

Na decida ao submundo, as defesas do ego vão caindo uma a uma, restan-
do apenas aquilo que é essencial e verdadeiro. O self não aceita mentiras ou 
desculpas esfarrapadas que criamos para justificar nossas atitudes. Ao descer as 
escadas que levam ao Hades, somos convocados a ver nossa verdadeira natureza, 
nua e crua.
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Esse texto bíblico exemplifica bem esse processo de depuração.

“A estas palavras Nabucodonosor ficou tão cheio de furor contra Sidrac, 
Misac e Abdênago, que sua fisionomia se desfigurou; por isso mandou pôr 
sete vezes mais fogo na fornalha que de costume. Em seguida deu ordem 
aos soldados mais fortes de seu exército que amarrassem Sidrac, Misac e 
Abdênago e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens 
foram amarrados com todos os seus mantos, calças, calçados e gorros, e 
assim jogados para o meio da fornalha de fogo ardente. Mas já que a ordem 
do rei era rigorosa e o fogo da fornalha tinha sido ateado além de toda a 
medida, os homens que jogaram Sidrac, Misac e Abdênago foram atingidos e 
mortos pelas chamas do fogo.” (BÍBLIA, DANIEL,3:19-22)
 

Tudo que não é verdadeiro e precisa morrer é queimado, mas como veremos na 
continuação abaixo, o essencial se mantém.

“Então o rei Nabucodonosor ficou muito admirado. Levantou-se depressa e 
perguntou aos seus conselheiros: “Não lançamos três homens bem amarrados 
no meio do fogo?” Eles então responderam ao rei: “Com certeza, Majestade!” 
O rei prosseguiu: “Mas estou vendo quatro homens passearem livremente 
no meio do fogo, sem que tenham sofrido qualquer dano, e o aspecto do 
quarto homem é de um filho de deuses”.” (BÍBLIA, DANIEL, 3: 24-25)  

A imunidade em relação ao fogo, que na alquimia aparece muitas vezes na 
imagem da salamandra, vem com um ego amadurecido e flexível. Traduzindo 
para experiências pessoais, quando sofremos a perda de algo que nos era muito 
caro, apesar dos sacrifícios a que somos expostos, se nosso ego tiver bases firmes 
e um contato ampliado com as profundezas, algo se mantem.

A outra operação é a mortificatio que se relaciona à morte e tem uma relação 
muito próxima com outra operação alquímica que é a putrefactio, processo em 
que a matéria orgânica se decompõe. A mortificatio, traduzida em linguagem 
psicológica, se refere às perdas, mortes, fracassos, torturas, sacrifício da inocên-
cia, mutilações, e causam um efeito de escurecimento para o ego (a nigredo dos 
alquimistas) (EDINGER, 2006).

Apesar de trazer em si um aspecto sombrio e negativo que traz a experiência 
do medo, as mortes são necessárias para o nascimento do novo e o contato com 
o negrume ou com o caos que fica após as perdas, pode ser entendido também 
como o contato com a nossa sombra, com os aspectos inconscientes que contra-
põem a nossa personalidade consciente. Em um movimento de enantiodromia, 
quanto maior o contato com os aspectos obscuros, maior a luz que se constela: 
a albedo dos alquimistas. Na putrefactio, a matéria se decompõe até que já não 
lhe sobre mais nada e assim algo inusitado pode surgir (EDINGER, 2006).

Como falamos anteriormente sobre a calcinatio, na mortificatio também 
tudo aquilo que não é mais essencial para o desenvolvimento da psique precisa 
morrer para que aconteça um novo começo e uma perspectiva mais ampla possa 
despontar na consciência, já que a morte também nos coloca em contato com 
a eternidade. Mas resistimos a morte, nosso ego se apega a seus fundamentos 
antigos com medo de se perder nos oceanos de informações e fortes afetos que 
emergem do mundo inferior. E como o perigo é real, como julgá-lo? 

Acontece que é necessária a morte para que haja vida nova. Após o corpo 
morto entrar em processo de putrefação, o resultado será que ele virará adubo 
para novas plantações.

Em termos psicológicos, se aspectos de nós que precisam morrer não são 
sacrificados, a psique fica sem energia para seguir em frente e construir novos 
caminhos. Aqui está uma importante reflexão sobre a depressão, esse grande 
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chamado para que comecemos essa jornada em busca do que em nós precisa ser 
resgatado e transformado. 

Mas note-se bem, antes que algo morra, é primeiro necessário que ele tenha 
corpo. Em termos psicológicos que tenha um ego fortalecido. Um ego fragilizado 
e que esteja sob o domínio de forças inconscientes pode não suportar o sacrifício 
sem sofrer perigosos danos. 

Falando novamente sobre as operações alquímicas, podemos associar a des-
cida ao Hades a solutio, operação regida pela água. O ego sacrifica suas defe-
sas, se dissolve parcialmente no inconsciente de maneira que poderá se deixar 
atravessar por conteúdos novos e explorá-los. Pela solutio aquilo que era sólido, 
é dissolvido para depois obter uma nova forma, mais amadurecida, criativa, fle-
xível e capaz de lidar com situações mais complexas. 

A água como esse símbolo de fertilidade e irrigação é tão necessária em 
épocas de amargura! Quando na consciência tudo parece secar, não tem outro 
caminho se não o de mergulhar no inconsciente em busca da vivacidade perdida. 

Falamos aqui de todas as riquezas que podem ser encontradas nas profunde-
zas, mas acontece que para que tais aquisições possam ser aproveitadas, preci-
samos voltar ao nosso estado de consciência desperto. 

Esse retorno pode ser pela coagulatio, operação alquímica que se relaciona 
ao elemento terra. É preciso trazer os conteúdos inconscientes para transitar na 
vida concreta. Usar o conhecimento de nossas profundezas para nos ajudar em 
nossas decisões práticas. 

Aquele que não retorna dessa empreitada, fica refém do inconsciente e 
absorto de sua liberdade. Volto a dizer, é um risco para um ego frágil.

Nascemos mergulhados no oceano de conteúdos inconscientes, aos poucos 
vamos constituindo a ilha da nossa consciência (coagulatio). Mas a qualquer 
momento nosso pedaço de terra pode ser devastado por fortes inundações. Se a 
ilha depois de inundada, não consegue mais emergir, nos perdemos nos mean-
dros do submundo.

Por isso falamos em um ciclo na alquimia que envolve a coagulatio e a solu-
tio. Primeiro coagula, depois dissolve como maneira de flexibilizar e adicionar 
novos materiais a consciência, depois segue nova coagulação e assim vai indo 
em nosso processo de individuação.

Além da coagulatio, uma outra operação que também se relaciona com esse 
processo de subida à superfície é a sublimatio. A sublimatio representa esse 
movimento de ascensão, de racionalização ou compreensão em um nível abs-
trato. Aqui estamos falando do elemento ar, logo se relaciona a uma apreensão 
em um nível mais mental ou espiritual.

Quando a conscientização traz efeitos para a vida concreta, estamos falando 
da coagulatio que dá corporeidade à experiência profunda.

Assim sendo, podemos entender que para que a experiência da catábase não 
gere apenas uma abstração idealizada e platônica, é importante que além da 
sublimatio, se dê também a coagulatio, até que se alcance um amadurecimento 
do ego que permita o alcance de uma sublimatio superior, ou dito de outra 
forma, uma compreensão mental e espiritual da vida que seja embasada por 
ricas experiências na vida concreta.

E da mesma forma, caso ocorra a coagulatio sem a sublimatio, é possível que 
a experiência de contato profundo com o inconsciente traga benefícios à vida 
concreta, mas de um jeito muito denso e prático, sem obter uma compreensão 
mais ampla e profunda das definições do nosso estado emocional e psíquico.

O contato com as verdades arquetípicas que se dá na sublimatio precisa ser 
mediado pela experiência concreta para que então possam ser incorporadas, 
mas como ao serem incorporadas não o são integralmente, pode ser necessária 
nova sublimatio. Essa alternância entre sublimatio-coagulatio, leva a um ciclo 
(circulatio), até que possa haver a coniunctio (casamento dos opostos) entre eles, 
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uma reconciliação entre matéria e espirito, a pedra filosofal dos alquimistas.
Von-Franz (1998) conta que Zózimo, um dos antigos alquimistas introverti-

dos citados diversas vezes por Jung, falava do kairikai: o momento magicamente 
favorável que considerava não só aspectos externos, mas também os aspectos 
internos descobertos na meditação.

No caminho da individuação, após a ascensão sempre se seguirá nova catá-
base, é um ciclo de vida, morte e vida que sempre se recicla. A subida do incons-
ciente é o momento em que os conteúdos antes submersos na escuridão vêm 
para a luz e para que o processo esteja completo, eles devem ser integrados ao 
ego, produzindo mudanças na vida consciente.

Assim como a individuação, a alquimia é algo que se dá sob orientação do 
self, “a imagem central da alquimia é a ideia da Opus (obra). O alquimista via-se 
como alguém comprometido com um trabalho sagrado: a busca do valor supre-
mo e essencial.” (EDINGER, 2006, p.24) 

Ao falar sobre a Opus Alquímica, Jung diz:

“O lugar ou o meio desta realização não é nem a matéria nem o espírito, 
mas aquele reino intermediário da realidade sutil que só pode ser expresso 
adequadamente através do símbolo. O símbolo não é nem abstrato nem 
concreto, nem racional nem irracional, nem real nem irreal. É sempre as duas 
coisas: “non vulgi”, a nobre questão daquele que foi segregado (“cuiuslibet 
sequestrati”), daquele que foi escolhido e predestinado por Deus desde as 
origens.” (JUNG, 2012b, §. 400)

O caminho do alquimista é o da individuação. Dessa forma, entende-se que 
por ser um processo regido pelo inconsciente é de natureza complexa e seu 
conteúdo nunca pode ser apreendido por completo pela consciência.

Assim, mesmo depois de conseguir desfrutar dos benefícios de ter trazido à 
consciência as riquezas antes inconscientes, mesmo depois de viver catábases e 
ascensões, é importante lembrar que a jornada continua e que o inconsciente 
continua imensurável, guardião de novos mistérios. Para a descida é preciso 
coragem, mas também um pouco de medo e precaução.

 

“A lENDA Do ABAETé 

No Abaeté tem uma lagoa escura 
Arrodeada de areia branca 

Ô de areia branca 
Ô de areia branca 

De manhã cedo 
Se uma lavadeira 

Vai lavar roupa no Abaeté 
Vai se benzendo 

Porque diz que ouve 

Ouve a zoada 
Do batucajé 
O pescador 

Deixa que seu filhinho 
Tome jangada 



Faça o que quisé 
Mas dá pancada se o seu filhinho brinca 

Perto da Lagoa do Abaeté 
Do Abaeté 

A noite tá que é um dia 
Diz alguém olhando a lua 
Pela praia as criancinhas 

Brincam à luz do luar 

O luar prateia tudo 
Coqueiral, areia e mar 

A gente imagina quanta a lagoa linda é 

A lua se enamorando 
Nas águas do Abaeté 

Credo, Cruz 
Te desconjuro 

Quem falou de Abaeté 
No Abaeté tem uma lagoa escura.” ––

50 – Hermes23 Hermes23 – 51

Notas

1. Jung (2013b) conta que nos Atos dos Apóstolos, Paulo fala que Deus lança um olhar de reprovação para 
os tempos de ignorância e envia para os homens a mensagem: pantas pantachón metanoein, ou seja, 
que em toda a parte todos se arrependessem. Metanoein que é a origem da palavra metanoia quer dizer 
“mudar de mente”, e diz respeito a esse momento de revisão da vida que é proposto por esse chamado 
da nossa alma.
2. Processo descrito por Jung (2012a) como um caminho realizado pelo indivíduo em busca de suas 
realidades fundamentais. 
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Palavras-Chave:
➜Complexo Cultural

➜Jornada do Herói
➜Ensino Médico

➜Persona
➜Identidade Profissional 

Observa-se a incidência crescente de adoecimento mental entre mé-
dicos e estudantes de medicina. Este trabalho tem o objetivo de exa-
minar os conflitos e ambivalências da jornada heroica médica desde 
a sua formação universitária, incluindo a construção da sua identi-
dade grupal, do seu papel atual na sociedade e a dialética entre esse 
papel e o aspecto coletivo do cuidar para caracterizar esse complexo 
cultural. Percebemos que a formação e a prática médicas somam di-
ficuldades no equilíbrio interno entre os arquétipos do herói e do ve-
lho sábio, trazendo o risco de hipertrofia da persona e de fixação da 
sombra. Tais elementos podem se constituir num complexo cultural 
evidenciado pelo adoecimento progressivo deste grupo social.
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Uma das formas de se ler a formação médica é como uma jornada heroica. 
Ser médico ainda é o sonho de muitos, seja pelo chamado à cura, à grande bata-
lha contra a morte e o sofrimento, seja pela sedução do acesso privilegiado ao 
conhecimento da vida, seja devido às fantasias de status e de ascensão social, ou 
à promessa de segurança financeira (RAMOS-CERQUEIRA; LIMA, 2002). Imbuídos 
de todas essas expectativas e idealizações, milhares de jovens adentram escolas 
médicas todos os anos depois de passar pelo difícil processo seletivo do vestibu-
lar. No momento da sua aprovação esses são jovens no geral felizes, saudáveis e 
ávidos pela formação que lhes aguarda. 

Contra intuitivamente, a literatura internacional mostra a alta frequência de 
transtornos mentais comuns (espectros da ansiedade e depressão), de sintomas 
de estresse e da síndrome de burn-out entre estudantes de medicina e médicos 
(PEREIRA et al., 2015). A saúde mental desses estudantes vai se deteriorando 
ao longo do curso, e o adoecimento é mais frequente no final da formação 
ou durante a residência médica (BACKOVIC et al., 2012). Um estudo brasileiro 
encontrou taxa de 65,7% de sintomas de estresse entre estudantes de medicina 
e residentes (FURTADO; FALCONE; CLARK, 2003). Quando a proporção de ado-
ecimento se aproxima, ou pior, ultrapassa a medida média da população, tal 
proporção indica a norma e não a exceção: temos que o normal nesta popu-
lação é o adoecimento, não a saúde. As prevalências de conflitos familiares e 
conjugais, abuso de substâncias e suicídios também são muito superiores às da 
população geral. Tais índices extrapolam, porém, o que seria explicável por uma 
vulnerabilidade individual.

Nos últimos anos, em nosso meio, o aumento da taxa de suicídios entre estu-
dantes de medicina foi alarmante: no segundo semestre de 2016, 7 alunos do 
curso de medicina da UNIFESP tentaram suicídio; no mesmo ano, dois alunos da 
FAMINAS – BH, se mataram. No início de 2017, quatro alunos da Faculdade de 
Medicina da USP tentaram suicídio; mais 2 alunos da FAMINAS – BH, morreram 
no mesmo ano. No início de 2018, outros dois casos de suicídio de alunos de 
medicina da UFMT. Essas informações são passadas no boca-a-boca, ou post-a-
-post. Não há estatísticas oficiais recentes sobre o assunto. 

Mesmo considerando o recente aumento dos índices de depressão e suicídio 
entre jovens e as descritas especificidades e vulnerabilidade dos millenials – 
jovens nascidos próximo à virada do milênio – (WALJEE et al., 2018), a alta fre-
quência destes eventos tem chamado a atenção tanto na grande mídia quanto 
nas coordenações dos cursos médicos.

Mesmo a comunidade médica não sendo definida por uma identidade geo-
gráfica ou étnica, caracteriza-se por um grupamento humano com vivências, 
conhecimentos e comportamentos comuns e partilhados, caracterizando uma 
cultura, a cultura médica. Consideramos desta forma, que um sofrimento que 
acomete e adoece normalmente esta população configura um complexo cultural.

O presente trabalho tem o objetivo de examinar os conflitos e ambivalên-
cias da jornada heroica médica desde a sua formação universitária, incluindo a 
construção da sua identidade grupal, do seu papel atual na sociedade e dialética 
entre esse papel e o aspecto coletivo do cuidar para caracterizar esse complexo 
cultural. Para tal, utilizaremos do arcabouço teórico da Psicologia Analítica, 
discutindo a relação da figura do médico com os arquétipos do herói, do velho 
sábio, da persona e da sombra. Faremos isso num primeiro momento apresen-
tando a formação universitária do médico nos moldes do monomito do herói 
proposto por Campbell. Em seguida, analisaremos o papel que este profissional 
exerce na sociedade atual, a qual os estudantes devem se adaptar durante e após 
sua formação, discutindo a identidade profissional. 
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A FoRMAção MéDICA CoMo JoRNADA HERoICA
A figura do herói é presença atemporal na realidade humana. De fato, a 

existência de um ser sobrenatural, capaz de superar adversidades e obstáculos 
em prol de um objetivo final, mostra-se fundamental para o desenvolvimento 
de cada pessoa em seu processo de individuação. Joseph Campbell, em sua obra 
“O herói de mil faces” (1949/1997, p.28), descreve a manifestação do arquétipo 
do herói na figura do “homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações 
históricas, pessoais e locais e alcançou formas válidas e humanas”. Desta forma, 
é compreensível afirmar que esse arquétipo exerce um importante papel que 
auxilia o enfrentamento de diversas situações do cotidiano do ser humano. 

Para o futuro médico, a sua jornada começa com um chamado, por vezes 
muito anterior à graduação. O que foi descrito por Campbell como “o chamado 
à aventura” é a conscientização da ideia de tornar-se médico, na forma de um 
desejo incubado ou de desafio auto imposto. Essa jornada por vezes tem início 
precoce e múltiplas motivações, que convergem para um árduo processo seletivo. 

Marco temporal do início da jornada, o vestibular é um desafio em si, exi-
gindo recorrentemente sacrifício e privação heroicos. Dada à dificuldade do 
processo seletivo, o aspirante à formação médica passa, em média, de um a três 
anos após o fim do ensino médio, estudando para passar nos exames do vesti-
bular. Isso deixa o adolescente num limbo: ele já saiu da escola, mas ainda não 
entrou na universidade. 

O tempo passa e a tão esperada aprovação chega. A alegria, as comemora-
ções e o trote solidário representam a passagem pelo primeiro limiar da jornada 
heroica proposta por Campbell (1949/1997, p. 44), a partir do qual o jovem 
avança além dos limites domésticos e ultrapassa “a porta que leva à área da 
força ampliada”.

Passada a fase de festejar, inicia-se o curso. O jovem se depara pela primeira 
vez com seus colegas de turma, que tiveram experiências semelhantes às suas 
de empenho e dedicação, ocupando posição de destaque em seus próprios meios 
anteriores. Se por um lado tal fato pode promover identificação e formação 
inicial de grupos de amigos; por outro, a exigência e competitividade que ainda 
restam da fase de vestibular juntamente com a mudança de ritmo e intensidade 
de transmissão de conhecimento na graduação podem levar o jovem, que antes 
se encontrava no êxtase provocado pela aprovação, a considerar a “recusa do 
chamado”, momento anterior da jornada descrita por Campbell (1949/1997, p. 
35). Iniciam-se os questionamentos. A frustração aparece de maneira inevitável, 
seja devido ao início no ciclo básico aparentemente distante do fazer médico, 
seja pela desidealização de uma imagem anterior do curso e/ou da profissão, 
que se mostra incondizente com a realidade. Espantosamente, apesar de esse 
momento conturbado ser vivido por muitos dos alunos, eles o fazem de forma 
individual, em sigilo. Muitas vezes esse silêncio coletivo impede o estudante de 
sequer cogitar que o colega pode estar vivendo uma experiência similar e gera 
um ambiente perverso de falsos comportamentos e falsas imagens, que corrobora 
para um sentimento de não-pertencimento. Segundo Ramos-Cerqueira e Lima:

Não há espaço para dividir ou expressar suas emoções, tendo ate que as 
esconder, por receio de ser “acusado” de ser muito frágil, sensível, “mole” e, 
portanto, “não servir para ser médico”. Também não ha espaço para dúvidas, 
particularmente quanto a sua escolha profissional. A desistência e sempre 
vista e vivida como um fracasso (RAMOS-CERQUEIRA; LIMA, 2002, p. 110-111).

A cobrança, interna e externa, por disciplina, postura e desempenho soma-
das à dificuldade de partilha do sofrimento muitas vezes levam o estudante 
a um estado de isolamento. Eis o ventre da baleia, fase descrita por Campbell 
(1949/1997, p. 65) em que o herói se fecha em extrema introversão, aparentan-
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do morte à sociedade e ao mundo exterior.
A seguir, como descreve Ramos-Cerqueira e Lima (2002), “superada - ou não 

- a fase de adaptação, terá início o ciclo aplicado”. A entrada no hospital impõe 
o contato com o paciente, e, por conseguinte, com o sofrimento e a miséria 
humana em sua face mais crua. É comum a ambiguidade, a dicotomia dos sen-
timentos. Tal contato com o enfermo suscita diversas reações: da empatia ao 
distanciamento. Uma reação comum é a vergonha do estudante. Shimitt (2017) 
citou como “fator crucial na reação da vergonha a fantasia de como um indi-
víduo está sendo visto pelos outros”. De fato, ao entrar em um ambulatório ou 
enfermaria, o aluno sabe que é inexperiente e sente-se como um fingidor, uma 
farsa ou ainda um incômodo para o enfermo. No entanto, o estudante também 
sabe que tem que expor-se para aprender, nem que isso gere incômodo momen-
tâneo para si ou para o paciente. Essa atitude de adquirir o [conhecimento] novo 
a partir do outro já foi tratado como característica heroica por Alvarenga:

O herói vai em busca do novo, da semente, da técnica, como vai em busca da 
mulher de uma tribo diferente da sua. O herói é a configurado da bioenergia 
do desejo de saquear (ALVARENGA, 1999)

Propicia-se nesse momento o contato do jovem com seu interior, sua per-
sonalidade e maneira de agir diante de determinada situação ou sentimento. O 
ventre da baleia faz-se mais uma vez presente, não sendo mais possível ignorá-
-lo. Se por um lado representa-se aí um dos momentos de maior introversão do 
curso, por outro há nele a possibilidade mais concreta do surgimento da ajuda 
sobrenatural. Novas relações são formadas através de elementos identificatórios, 
concretos ou não, e professores e grupos de amigos aparecem como tutores de 
resiliência que permearão a graduação inteira. O que ocorre de forma muitas 
vezes orgânica e espontânea, Cyrulnik (2005) já ressaltava como a importância 
de pessoas cuidadosas, de tutores afetivos, na retomada do desenvolvimento.

O internato surge como último obstáculo a ser transposto em prol do tão 
ansiado tornar-se médico. Refeições omitidas, noites em claro e plantões inter-
mináveis evidenciam o caráter de provação suprema dos dois últimos anos da 
graduação. A prova de residência – novo processo seletivo, no qual o recém-
-formado pleiteia uma vaga em um programa de treinamento em serviço 
visando a especialização – traz esforço semelhante ao que o vestibular antes 
impusera, com a diferença de que o foco não está apenas na preparação para 
a prova, mas em sobreviver às intempéries físicas e emocionais, e se formar. 
No entanto, o final do curso, a proximidade do fim de sua formação é causa 
de mais sofrimento para o estudante: ao pensar pragmaticamente sobre o seu 
futuro, ele questiona-se se realmente está preparado, se será capaz de conduzir 
seus pacientes, se terá sucesso na carreira, se não causará dano a ninguém. 
Novamente nas palavras de Alvarenga:

O eu, fascinado com a gesta heroica, fica deslumbrado com a glorificação 
que o espera. Porém à noite, quando o herói adormece dentro da alma, 
usufruindo do repouso merecido, o eu descobre que “se comprometeu” 
demais em fazer coisas “impossíveis” e o desespero vem (ALVARENGA, 1999).

A gestação de mais de seis anos chega ao final, e dela nasce o herói res-
suscitado: o tão sonhado médico. A formatura, recompensa da jornada, é o 
momento da coroação. Ao mesmo tempo, ela representa o último momento de 
união daquela turma de colegas. Posteriormente, cada um seguirá seu caminho, 
alguns ainda juntos na escolha da especialidade, outros ligados pela amizade, e 
terceiros que talvez não mais se vejam. Toma-se, então, o caminho de volta, para 
a casa, para a família, para o mundo não universitário, para a vida, levando con-
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sigo o conhecimento, crescimento e amadurecimento não apenas médico, mas 
humano. O elixir, o troféu, o grande objetivo da jornada heroica, representado 
na figura da licença médica, o tão almejado “CRM”, traz intrínseco a si o poder 
tão respeitado pela sociedade e tão esperado pelo estudante: a possibilidade de 
cuidado integral do ser humano, preventivo, curativo ou paliativo.

o PAPEl Do MéDICo
Ao formar-se, o estudante torna-se um ente investido de uma função social. 

Além de objetivamente ser portador de conhecimento diagnóstico, terapêuticos 
e prognósticos sobre as doenças humanas, subjetivamente esse médico recém-
-formado assume o posto de uma figura transcendental: o doutor moderno, 
que compartilha do mesmo papel que o pajé ameríndio ou sacerdote grego. O 
entendimento psíquico dessas agentes sociais compartilha o cerne de um ser 
cujo papel é zelar pelo bem-estar dos indivíduos quer isolada, quer coletiva-
mente. Essa constituição denota uma estrutura arquetípica comum que, apesar 
das devidas diferenças, une entidades provedoras de cuidado de diversas culturas 
sob um mesmo modelo inconsciente.

Como produção oriunda do inconsciente coletivo, as religiões funcionam 
como ferramenta de interpretação e incorporação dos eventos internos e exter-
nos que afligem os indivíduos. Citemos Oliveros (2000) para exemplificar como 
as sociedades tradicionais davam significados simbólicos à doença, e como esses 
significados permanecem presentes na atualidade:

Una de las manera que tuvo el hombre de conceptualizar la enfermedad 
fue la de representar la llegada de la dolencia al corpo como la herida de 
um dardo, como la introdución de un cuerpo extraño. Era el resultado del 
castigo de las divindades ofendidas que se abaten sobre los individuos o las 
comunidades. (...) Hoy em día vemos que esta percepción de la enfermidad 
sigue presente en la psiquis del hombre enfermo: “és el castigo de alguien 
supremo, como una culpa...” “son como um castigo”; afirmaciones como 
estas se remontan a forma punitivas primitivas de concebir la enfemidad. 
(OLIVEROS, 2000)

Nesse contexto, De Marco identifica a religião como a primeira provedora de 
auxílio para guiar o homem doente na elaboração de suas vivências, um aspecto 
do seu processo de individuação. Nas palavras dele:

Para o indivíduo, a doença é sempre uma crise de significado, na medida 
em que consciente ou inconscientemente defronta o ser com o problema da 
morte e da finitude (DE MARCO, 1989, p. 58-80).  

O homem nas comunidades tradicionais buscava a cura onde teve origem a 
doença: na religião, no mundo dos deuses. De fato, nos primórdios da civilização 
humana, o exercício do cuidado esteve estreitamente ligado à religião. Jung 
aproxima a ideia de Deus ao conceito de Self. Assim, muitos dos procedimen-
tos de cura nas comunidades tradicionais, de alguma forma, podem ser vistos 
como intrinsecamente exercendo função psicoterapêutica, na medida que visam 
a busca da totalidade, deslocando o ego do centro do processo. Ao auxiliar o 
doente a elaborar seu sofrimento e conciliar seus sentimentos, amenizava-se, 
representado também pela dor física, mas principalmente, pela psíquica. 

Segundo Guggenbühl-Craig, citado por Groesbeck, pode-se observar nesse 
processo a atuação de um arquétipo “médico-paciente”, que mediaria a inter-
venção e a cura do processo patológico. Nas palavras dele:

(...) toda vez que alguém fica doente. (...) O paciente busca externamente 
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alguém que o cure, um médico. O médico sai ao encontro do paciente como é 
sua vocação (...). No paciente, mobilizado pela sua doença, ativa-se aquele que 
cura ou médico interior. (GUGGENBÜHL-CRAIG,1971, apud GROESBECK, 1983).

Essa característica transcendente, dual e dialética do cuidado e do cuidador 
de enfermos impregnou a figura dos primeiros profissionais de saúde. Vogler 
(2015) evidenciou a ligação dos xamãs nas culturas tribais com a imagem 
arquetípica do mentor. O autor utilizou Quíron como exemplo de que a relação 
de cuidado e orientação tem o dever em parte de estabelecer uma “ponte entre 
os seres humanos e os poderes maiores da natureza e do universo”, que no 
mito grego percebe-se enfatizado pela natureza meio-homem, meio-animal do 
personagem. Em paralelo, Kaufman (2010) ressalta a função dialética do mito 
de Quíron para a Medicina. Para ele, de um lado, a imagem de curador-ferido 
reforçaria a importância dos processos psíquicos de identificação entre o ser 
cuidado e seu cuidador, de outro, a imagem do centauro, meio-homem meio-
-animal, recuperaria a ideia de que a porção irracional do homem existe e deve 
ser contabilizada no processo prognóstico e terapêutico. 

Essas visões reaproximam os polos saúde-doença e médico-paciente no mito 
de Quíron. Contudo, a identificação do mito de Quíron com a função do médico 
traz outras considerações. Além de curador, a mitologia tem Quíron como men-
tor. Com isso em mente, o médico também funcionaria como orientador que, 
por portar conhecimentos sobre os corpos e as mentes dos indivíduos sob seus 
cuidados, seria capaz de guiá-los pelos desafios de suas vidas. 

Campbell (1949/1997, p. 55), ao explorar os fatores estruturantes do 
monomito do herói, aproxima aspectos da prática médica com o Velho Sábio, 
“guardião a respeito de todos os caminhos secretos e fórmulas poderosas [...], 
presença constante nos mitos e contos de fadas, cujas palavras ajudam o herói 
nas provas e terrores da fantástica aventura”. O valor terapêutico da palavra 
é parte da medicina desde a antiguidade a exemplos dos oráculos de Apolo, 
onde “por mediación del díos sanador que la palavra humana tendría la virtud 
mágica de sanar a los mortales” (LAIN, 1987; apud OLIVEROS, 2000). Para tanto, 
o ato médico se valeria de um processo relacional. Retornemos à proposta de 
Guggenbühl-Craig sobre um arquétipo-médico paciente que mediaria essa rela-
ção na busca pela alteridade tanto do médico quanto do enfermo:

No paciente, mobilizado pela sua doença, ativa-se aquele que cura ou médi-
co interior. Este, no entanto, não se integra à consciência, sendo projetado e 
constelado pela persona do médico. Da mesma forma, no médico ativa-se o 
seu lado interior ferido, sua própria doença – psíquica, somática, ou ambas – 
ainda não resolvida – ao entrar em contato com a pessoa enferma. Este outro 
polo da imagem arquetípica é mais projetado sobre o paciente do que vivido 
no plano interior.  (GUGGENBÜHL-CRAIG,1971, apud GROESBECK, 1983).

Essa visão do cuidado como um conjunto holístico de práticas em saúde har-
moniza com os conceitos contemporâneos de Medicina Preventiva e Promoção 
de Saúde. Eles, no entanto, não são o fio condutor da ação em saúde nem da 
mentalidade da classe médica atual. Pelo contrário, surgiram como uma reação 
à condição extremamente biológica e pouco subjetiva em que a Medicina se 
polarizou durante os séculos XIX e XX (LAMPERT, 2006). Apesar do avanço em 
recuperar a “alma da medicina”, esses conceitos ainda convivem na prática com 
um modus operandi disfuncional, biologizante e que pouco satisfaz tanto médi-
cos quanto pacientes.

No século XX, Oliveros identificou a falência da relação “médico-paciente” 
como origem da deiscência da imagem do médico:
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La dualidad entre el polo bueno y el polo malo del médico se observa em las 
afirmacionaes de algunos pacientes, siendo la codicia: “Hay los Buenos y los 
malos, los que lo hacen por dinero y los que lo hacen por vocación”, o bien 
la distancia com ele enfermo: Hay médicos buenos que hablan conmigo, mi 
perguntán de mi vida y luego me explican mi dolencia. Hay outro que nada 
más me examinan y se van (OLIVEROS, 2000).

Sobre a origem dessa deiscência, Groesbeck (1983) falou sobre do arquétipo 
médico-paciente da fixação do “paciente no interior do médico” e do “médico 
no interior do paciente” na sombra e, por consequência, da manutenção das 
projeções transferenciais mútuas entre os dois agentes do processo do cuidado.

Sobre a situação da medicina na virada do século XX para XXI, Nogueira-
Martins (1998) refletiu sobre “profundas transformações na profissão médica”. 
Segundo os autores, mudanças qualitativas na demanda por serviços médicos 
foram o cerne dessa quebra de paradigma. O surgimento e fortalecimento dos 
sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados, impôs a conversão do médico 
de profissional autônomo para assalariado, alterando perspectivas de remunera-
ção e práticas profissionais. A autonomia profissional foi relativizada por guias, 
diretrizes, protocolos, avaliações de qualidade e efetividade de serviços clínicos. 
Essas novas ferramentas certamente tornam os serviços em saúde mais seguros, 
eficientes e acessíveis; no entanto, elas subordinam o profissional de saúde à 
gestão por uma elite técnica por vezes distante da prática. Não raro, esse con-
texto causa distócias entre as condições de trabalho fornecidas pelos gestores e 
a expectativa de atendimento alimentadas pelos pacientes. 

Como resultado, o cuidado per se, o momento dialético médico-paciente 
se encontra esvaziado de sentido. A redução da atenção dada à anamnese, 
ao exame físico e à relação médico-paciente, reduz perigosamente o caráter 
subjetivo da clínica e ignora quaisquer necessidades não biológicas do sujeito 
enfermo, tornando a assistência superficial e incompleta.

Para corroborar com caráter normativo e lacunar da assistência em saúde, 
soma-se o fato de a dialética da prática médica moderna ser intrinsecamente 
assimétrica. Freidson (1970) atribuiu essa característica à maneira como a classe 
médica adquiriu e manteve seu status profissional. Para o autor, “o domínio da 
profissão” se deu através da apropriação de um corpo de conhecimentos. Fato 
que permite, no caso do médico, interpretar sozinho, os sinais e sintomas de 
seu paciente, mantendo-o passivo e relativamente ignorante da sua condição 
de saúde e subordinar-se à conduta a que é submetido. Relatos de pacientes de 
Oliveros refletem esse tipo de comportamento:

reflejos del desagrado entre el poder del médico, como otro de sus rasgos 
negativos, se evidencia en ésta declaraciones de un paciente: “a veces me 
empiezan a mandar, a dicir lo que tengo que hacer, y eso me desagrada”. En 
otros casos ele poder produce miedo em el enfermo: “Les tengo pavor, eso 
me infundem: miedo, con esa cara y esa forma que tienen de tratar a uno” 
(OLIVEROS, 2000, p. 39-45).

Para Sisson (2009) foi desse modelo moderno de funcionamento da Medicina 
que surgiu o desconforto dos pacientes com relação à classe médica, e o ímpe-
to em reconfigurar as relações de cuidado a fim de satisfazer as necessidades 
subjetivas dos pacientes, que vinham sendo ignoradas. Dessa forma, a partir do 
esvaziamento de uma configuração de poder assimétrica e disfuncional na rela-
ção médico-paciente, afloraram as mudanças de paradigma por que a profissão 
passa atualmente.

Da perspectiva do profissional de saúde, no entanto, a mudança de paradig-
ma é vista de forma muito menos otimista. Numa análise do perfil dos profis-



sionais médicos realizada pela Fiocruz (Machado, 1997), o caráter regulatório, 
tecnocrata e demasiadamente atrelado a exames complementares da prática 
médica foi apontado como um importante entrave para a prática clínica. Os 
profissionais médicos sentem que lhes falta autonomia para trabalhar. 

Furrow explica autonomia como a capacidade de ação moral:

Ter autonomia é ser autodirigido. É estar numa posição em que minhas ações 
refletem minhas próprias crenças e desejos. Para atingir [e manter] a autono-
mia devemos ter capacidade para um padrão de deliberação no qual avalia-
mos desejos e valores, assim como nossas situações, incluindo as relações, a 
fim de exercer o devido controle sobre as nossas ações (FURROW, 2005, p 39).

Dessa forma, para o autor é inteligível que a sensação de perda da autono-
mia cause grande decepção para classe médica, pois com ela vem a sensação de 
perda da capacidade de tomada de decisão e da liberdade de ação. Essa decep-
ção com a prática profissional é responsável por ainda mais distanciar o médi-
co do contato próximo com seu paciente, subjetivamente identificado como 
fonte dos problemas por que passa a profissão. Além disso, através de atitudes 
defensivas e reacionárias da classe profissional, aprofundam-se a discórdia e o 
estranhamento entre os dois elos da relação de cuidado e alimenta-se um ciclo 
vicioso que distancia progressivamente a prática clínica do objetivo inicial da 
profissão: o cuidado. 

Percebemos assim a permanência do excesso de idealização da função do 
cuidador que dificilmente será humanizada mediante tal distância entre a vivên-
cia cotidiana da clínica e os modelos ideais internalizados. É nesse ambiente 
ambíguo que o estudante médico recebe sua formação e irá atuar após a gra-
duação. Essa vivência conturbada da medicina ideal e real é mais um fator de 
estresse para o estudante de medicina: é a face anti-heroica do cuidador, que 
por ser humano não é intrinsecamente incapaz de identificar-se integralmente 
com um arquétipo. É necessário, de fato, que chamado heroico encontre equilí-
brio com as demais demandas arquetípicas do profissional de saúde, que ele se 
constele adequadamente e em momentos oportunos.

PERSoNA E IDENTIDADE MéDICA
Manterei a minha vida e a minha arte com pureza e santidade; qualquer 
que seja a casa em que penetre, entrarei nela para beneficiar o doente; evi-
tarei qualquer ato voluntário de maldade ou corrupção [...] (Juramento de 
Hipócrates)

Como podemos ver neste trecho do juramento de Hipócrates, que é feito no 
momento do tornar-se médico e coroando o desenvolvimento da identidade 
médica, existe uma sobreposição referencial entre sacerdócio heroico e profis-
são, bastante explorado nos itens anteriores, colocando a função de cuidar entre 
o limite da pessoalidade e da difusão no coletivo, resultando na hipertrofia da 
persona. Desta forma, pensamos se os desafios da construção de uma identidade 
profissional podem se contrapor à identidade em si, de forma excludente ou 
somatória, destacando essa dinâmica na particularidade da área médica, devido 
ao seu papel singular no imaginário coletivo. 

Define-se persona como “a atitude com a qual o indivíduo se identifica e que 
corresponde às exigências e opiniões do meio social” (JUNG, OC VII/2, par 305), con-
sistindo num intermediário entre o indivíduo e a sociedade. A persona, sendo um 
arquétipo, não é um bem ou um mal em si mesma, mas dentre algumas expressões 
conflituosas, está a hipertrofia da persona, uma identificação maciça do indivíduo 
com o papel social de forma que a aquela se sobrepõe à identidade individual.

Ao assumir um papel de herói ungido pela ciência para salvar as vidas, a 
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jornada do médico se inicia com pretensão de ser grandiosa, a de combater a 
morte e o sofrimento. O desejo de ajudar o próximo pode ter diversas motiva-
ções inconscientes, como o desejo de se ajudar/curar a alguém próximo, ou até 
uma tentativa de anulação de uma agressividade vivenciada como insuportável, 
que passa a estar restrita à Sombra. A possibilidade de transpassar tabus e a per-
missão de violar o inviolável são formas que podem ser encaradas como criativas 
para se lidar com o impulso por transgredir. Contudo, a fantasia de poder a ser 
adquirido, pelo conhecimento e pela prática, pode resultar em fixação no campo 
do sofrimento e da dor.

Para uma identidade estruturada e funcional, é necessário coerência e 
consistência, tanto no aspecto da harmonia de si e suas repercussões, quanto 
temporalmente em torno de uma noção de si. A identidade profissional, estando 
presente na identidade pessoal, também deve ter sua coerência e um esquema 
referencial que a sustente, tais como conhecimentos, afetos e experiências 
vivenciais que norteiam as ações. A medicina, como campo do conhecimento e 
atribuição prática, possui um esquema referencial próprio, intrincado entre ele-
mentos externos e sociais, que demandam uma sobreposição com um nível mais 
pessoal e menos coletivo da identidade, um apagamento da ideia da separação 
vida e trabalho.

Identidade é o ponto-síntese de um conjunto de características bio-sócio-
-psicológicas de que cada um de nós (indivíduo e/ou grupo) é portador e 
que permite aos outros e a nós próprios nos reconhecermos e nos fazermos 
reconhecer, enquanto ser identificado a partir destas características que nos 
individualizam, diferenciando-nos de uns e assemelhando-nos a outros em 
vários desses aspectos [...] (VIOLANTE, 1986, p. 5)

Desta forma, a identidade possibilita o indivíduo manter-se o mesmo por 
expressão do que se é.  

Repercussões desse apagamento de limites tem diversas consequências na 
dualidade sujeito-médico. Em casos de impossibilidade de cura de um paciente, 
a vivência de uma falha pessoal se impõe e, em contrapartida, uma conquista 
trabalhosa pode ser experienciada de uma forma ampliada. A ocorrência de 
sequelas possíveis do tratamento pode ser encarada como intolerável. Diversas 
repercussões desse entremeado na constituição da identidade são sentidos em 
todos os campos intrínsecos a si. Paralelamente a essas particularidades internas, 
o campo social perpassa e influencia a imagem do médico. O médico como pode 
ser descrito como:

Personagem que possui o saber, a faculdade de curar, é uma autoridade 
esclarecida e terna. É tranquilizador... é também inquietante (porque o encar-
regamos dos segredos... e lhe damos uma potência total de caráter mágico) e 
isso suscita uma certa agressividade. (JEANMATE, 2000, p. 354)

Essa necessidade de apresentar-se uma postura técnica, mas também afetuosa, 
aproxima a identidade médica do imaginário coletivo, mas a distancia do humano, 
gerando um afastamento defensivo para tentar preservar a identidade pessoal. 
A agressividade assim reprimida na sombra, impõe reações não apenas individu-
ais, mas também coletivas e na identificação individual com tais reverberações.

O médico complementa o papel do seu doente, representando a saúde, o 
poder e a vida. Assim, torna-se quase obrigatório para ele o desempenho 
constante deste papel, cujo objetivo é ser jovem, saudável e, portanto, eter-
namente vivo, em antítese ao paciente envelhecido, doente, mortal, sem 
poder. (KAUFFMAN, 1988, p.36)



Deve-se ter em vista, integrando-se à consciência, o curador ferido, para 
evitar tal imagem tentadora da fantasia de potência, insustentável, porém, pela 
imposição da realidade. O contrário, a polarização do componente “ferido” na 
sombra, é uma armadilha poderosa para si, tanto na pessoalidade quanto no que 
tange ao profissional. Entende-se aqui sombra pelo arquétipo em que se dire-
cionam conteúdos que, por diversos motivos, não puderam integrar-se na cons-
ciência, e onde permanecem atuantes, inconscientemente, até que seja possível 
tal integração. Pode-se encontrar na sombra conteúdos tanto negativos quanto 
criativos, e não tem um caráter essencialmente ruim. A integração do curador 
ferido para a consciência, desta forma, seria protetora ao ancorar a polarização 
de tais conteúdos e unificar a tendência a dualidade da identidade na relação 
pessoal-profissional.

Paralelamente, para tal construção da imagem social do médico enquanto 
detentor de saber e poder é necessário o desenvolvimento do componente 
respectivo interno, com a aproximação ao arquétipo do velho sábio – o senex. 
Responsável pelo aspecto de conhecimento, sabedoria, inteligência e reflexão, 
o velho sábio se diferencia do arquétipo paterno ao se distanciar da procriação 
e da lei, e do herói ao se distanciar da força propulsora de desenvolvimento. 
Mostra-se, dessa forma, como uma força que dirige e aconselha, mas sem 
comandar ou empurrar, como algo que se origina internamente e destina igual-
mente para dentro.

Porém, como desenvolver internamente o senex em meio à jornada heroica? 
Como trazer à consciência as feridas e fragilidades, portadoras em potencial do 
conhecimento curativo, ao propiciar empatia com o doente simultaneamente à 
construção de uma persona tão identificada com força e poder?

Ao entender-se que, no que tange ao desenvolvimento de identidade no 
médico, certo apagamento de limites entre seus aspectos profissional e pessoais 
é não apenas esperado, mas também parte do processo em si, devendo-se aten-
tar não apenas ao evento enquanto a sua ocorrência, mas também na proporção 
em que ocorre. O equilíbrio para essa contraposição se mostra essencial para a 
prevenção da anulação de qualquer de seus polos.

CoNSIDERAçõES FINAIS
A formação e a prática médica encerram desafios atuais que somam difi-

culdades no equilíbrio interno entre os arquétipos do herói e do velho sábio, 
trazendo o risco de hipertrofia da persona e de fixação na sombra de aspectos 
que seriam muito importantes para uma boa relação de cuidado do outro e de si 
mesmo. Tais elementos podem se constituir num complexo cultural evidenciado 
pelo adoecimento progressivo deste grupo social.
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Palavras-Chave:
➜Esquizofrenia Infantil

➜Psicologia Analítica
➜Psicopatologia

➜Psicodiagnóstico
➜Psiquiatria

Desde os trabalhos iniciais de C. G. Jung, a psicologia analítica pro-
põe que a caracterização da esquizofrenia está relacionada a uma 
possível fragmentação egóica e/ou irrupção de conteúdos do incons-
ciente a partir de vivências de teor afetivo, em geral ocasionando 
descontinuações da personalidade. Na infância, os fatores egóicos 
encontram-se em fase de estruturação, mas ainda assim é possível 
compreender as demandas psicopatológicas nessa fase, o que pode 
auxiliar no norteamento da psicoterapia. O objetivo do presente ar-
tigo é o de salientar e discutir sobre aspectos históricos e conceitu-
ais acerca da esquizofrenia infantil através de revisão bibliográfica, 
bem como tecer considerações sobre um caso clínico, ampliando uma 
perspectiva de compreensão a partir das contribuições da psicologia 
analítica. Conclui-se que o fator simbólico está presente em variadas 
expressões subjetivas na esquizofrenia, e desempenha um papel na 
elaboração dos conteúdos significativos.
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ESQuIzoFRENIA INFANTIl: CoNCEITuAção,
ASPECToS HISTÓRICoS E CRITéRIoS DIAGNÓSTICoS

Embora haja uma conceituação uniforme e critérios diagnósticos consen-
sualmente estabelecidos para a esquizofrenia enquanto patologia psíquica do 
ramo das psicoses, a esquizofrenia com início na infância, como psicopatologia 
de incidência rara, abarca algumas dificuldades diagnósticas específicas. Elas 
estão relacionadas tanto a aspectos concernentes à fase do desenvolvimento, 
dado que as experiências infantis apresentam um caráter dubitável quanto 
ao que se expressa no plano da “fantasia” – o que dificulta a diferenciação de 
determinadas manifestações infantis simbólicas do desenvolvimento conside-
rado saudável em relação às psicopatológicas – como quanto ao diagnóstico 
diferencial, por ter sido, durante período considerável, comparada e incluída 
no mesmo grupo das patologias “autísticas”, de um agrupamento das psico-
ses que incluía o autismo. Mas ainda que uma das características atribuídas à 
esquizofrenia infantil corresponda a um teor autístico, há diferenças em relação 
ao transtorno do espectro autista, o que será explicitado adiante nesse texto. 
Apesar desses meandros, considera-se possível identificar sintomas e caracterís-
ticas da esquizofrenia infantil com delimitação – mesmo que haja peculiaridades 
inerentes à infância –, pois leva-se em consideração um conjunto de sintomas 
passíveis de observação, e as próprias mudanças no curso do desenvolvimento 
decorrentes a partir do seu desencadeamento. 

Historicamente, a sintomatologia condizente à da atualmente denominada 
esquizofrenia infantil recebera nomenclaturas e concepções distintas, até a uni-
formização da descrição dos sintomas e das características do quadro clínico que 
a define. Essa variação seguiu, em partes, o transcurso das mudanças associadas 
à concepção da esquizofrenia do adulto, como também as próprias descrições 
das patologias da infância e/ou da adolescência, sendo que nem sempre foram 
diretamente atreladas.  Assim, o termo demência precoce, cunhado por Morel 
em 1857, designava os sintomas típicos de um transtorno que culminaria em 
demência, caracterizado pela estagnação dos processos mentais; os registros 
da sua forma considerada prematura se deram em 1863 por Kahlbaum, que a 
nominou como parafrenia hebética, sendo que em 1871 Hecker a retrata com 
detalhamento e como característica do período da adolescência, nomeando-a 
como hebefrenia (ASSUMPÇÃO Jr. e CURÁTOLO, 2004, p. 83).

Kraepelin então agrupara, em 1893, as psicoses em dois grupos: a maníaco-
depressiva e a demência precoce, esta última com três subtipos – a catatonia 
(descrita por Kahlbaum), a hebefrenia (descrita detalhadamente e nomeada por 
Hecker) e uma forma que cunhou como vesania típica, que incluía “delírios de 
perseguição e alucinações auditivas” (ASSUMPÇÃO Jr. e CURÁTOLO, 2004, p. 83). 
A primeira descrição da chamada demência precoce na infância ocorre em 1906, 
por Sancti de Sanctis, que a designara como demência precocíssima (CAETANO, 
FROTA-PESSOA e BECHELLI, 1993, p. 63). 

A partir da observação dos sintomas manifestados pelos pacientes com diag-
nóstico da chamada demência precoce, bem como do seu acompanhamento, 
Bleuler questiona essa nomenclatura, dado que nem sempre a doença poderia 
ser considerada precoce, e, além disso, ela não seria determinante e necessaria-
mente demencial; assim, o psiquiatra revisa a classificação Kraepeliana, forjando, 
em 1911, o termo esquizofrenia para designar esses estados de cisão psíquica e 
sugerindo a presença, para tal classificação, de três sintomas típicos: a “desa-
gregação associativa do curso das ideias”, o “autismo” e a “ambivalência afetiva” 
(ASSUMPÇÃO Jr. e CURÁTOLO, 2004, pp. 83-84). Em 1926, Bleuler frisa o aspecto 
afetivo como sendo o fator primário no desencadeamento da esquizofrenia, 
assim como insere no escopo da sintomatologia a presença de “delírios, manias 
e melancolias alucinatórias” (MOREIRA, 1986, p. 15). Cabe mencionar que tanto 
Kraepelin quanto Bleuler indicam que parte de seus pacientes com diagnóstico 
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de “demência precoce” / esquizofrenia, respectivamente, tenha tido instaurada a 
doença já quando crianças, mas os referidos psiquiatras não explicitam um tipo 
específico de psicose na infância (AJURIAGUERRA, 1983, p. 665).

O primeiro registro do termo esquizofrenia infantil é de 1933, por Potter, 
que indica sua similaridade à esquizofrenia do adulto quanto aos sintomas, 
mas propõe critérios específicos para seu diagnóstico, como dificuldades a 
nível emocional, perda de tônus afetivo em relação ao ambiente, alterações do 
comportamento com “diminuição ou aumento da motilidade”, com tendência 
à “perseveração ou à estereotipia” (ASSUMPÇÃO Jr., 2009; ASSUMPÇÃO Jr. e 
CURÁTOLO, 2004; CAETANO, FROTA-PESSOA e BECHELLI, 1993). É importante 
destacar que as classificações mencionadas até aqui antecedem o estabeleci-
mento do ramo da psiquiatria infantil, somente definido em 1935, com tenta-
tivas de maior uniformização dos critérios diagnósticos da infância (CAETANO, 
FROTA-PESSOA e BECHELLI, 1993, p. 63). Apesar do registro da esquizofrenia 
infantil na década de 1930, houve dificuldades de consenso entre autores tanto 
do ramo da psiquiatria quanto da psicologia e da psicanálise, ao longo do tempo, 
com tendência predominante à adoção do termo psicose infantil para designar 
as patologias dessa fase que apresentassem como característica fundamental o 
distanciamento da realidade (MOREIRA, 1986; VARGAS e SCHMIDT, 2011), sinto-
ma comum entre a esquizofrenia infantil e o autismo. Assim, embora em 1943 
Kanner já tivesse estabelecido que o quadro clínico do autismo fosse conside-
rado “único” dado que está presente “desde o início da vida”, a distinção classi-
ficatória entre essas duas patologias passa a ser estabelecida em 1994, quando 
da publicação do DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais 4ª ed. rev.), que especifica o autismo como um tipo de Transtorno Global 
do Desenvolvimento, com distinções em relação à esquizofrenia, sobretudo 
quanto à fase de manifestação: o autismo, “antes dos 30 meses”, a esquizofrenia, 
posteriormente, além das diferenças entre os sintomas – comprometimento da 
sociabilidade como fator primário no autismo, e a possível presença de alucina-
ções e delírios na esquizofrenia infantil (VARGAS e SCHMIDT, 2011, pp. 2 e 8). 

Embora essa diferenciação tenha sido estabelecida na versão menciona-
da, nas edições anteriores do DSM (Versões I, II e III), a esquizofrenia infantil 
recebera uma classificação específica, sendo que na sua versão atual, DSM-V, 
a esquizofrenia com início na infância não apresenta diferenciação significa-
tiva com relação à esquizofrenia do adulto, exceto quanto à idade (CAETANO, 
FROTA-PESSOA e BECHELLI, 1993, pp. 64-73; DSM-V, AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2013, p. 41). Os sintomas da esquizofrenia observáveis como cri-
térios diagnósticos – devem necessariamente estar presentes “no mínimo dois, 
por um período de pelo menos seis meses” – são: “delírios; alucinações; fala e 
comportamento desorganizado, embotamento afetivo, alogia ou avolição” e, 
quanto à esquizofrenia infantil, permanecem os mesmos e frisa-se que “costuma 
desenvolver-se após um período de desenvolvimento normal ou quase normal” 
(DSM-V, 2013, p. 47, 87 e 88). Como critério importante para a observação das 
psicoses no período da infância, embora o DsM e o CID-10 (DSM-V, 2013, p. 
47; OMS, 2000, pp. 317-318) não sugiram faixas etárias específicas de início, 
D. Marcelli preconiza a observação de aspectos pertinentes a serem observados 
quanto às psicoses infantis:

Em relação às psicoses precoces, essas formas [os sintomas] da segunda 
infância ocorrem em uma personalidade [...] que atingiu um grau nitidamen-
te superior de maturação. Assim, a linguagem já está elaborada, os processos 
cognitivos foram investidos [...]. As manifestações psicóticas surgem como 
condutas regressivas, até mesmo desestruturantes em relação às atitudes 
anteriores da criança. (MARCELLI, 1996, p. 209).
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Pelos parâmetros psiquiátricos considera-se que a esquizofrenia tem início 
na infância quando surge antes dos 13 anos de idade (KUNIYOSHI e McCLELLAN 
In MASH e BARKLEY, 2014, p. 573) e apesar de os critérios diagnósticos com-
preenderem as mesmas características e sintomatologias do adulto, no caso da 
primeira, desconsidera-se os subtipos da forma no adulto, como indiferenciada, 
paranoide, catatônica (DSM-V, 2013, p. 87), por exemplo, devido ao fato de 
que na infância os sintomas dos diversos tipos tendem a aparecer de modo 
indiferenciado ou misto, sendo preponderante a característica do discurso que 
apresenta desorganização (KUNIYOSHI e McCLELLAN In MASH e BARKLEY, 2014, 
p. 573 e 574). 

Algumas concepções do ramo da psiquiatria sugerem que: “na esquizofre-
nia de início na adolescência e idade adulta, observa-se evolução variável com 
períodos de crise e melhora, ao passo que na esquizofrenia de início na infância 
observamos deterioração progressiva” (RAPOPORT, 1997 apud ASSUMPÇÃO Jr. 
e CURÁTOLO, 2004, p. 88, grifos nossos). Observa-se que, como uma das carac-
terísticas da esquizofrenia é o caráter regressivo (alguns dos comportamentos 
que a pessoa manifesta tendem a aparentar associação a estágios do desenvolvi-
mento anteriores ao qual se encontra), compreender o seu desencadeamento no 
período infantil pressupõe que, embora haja e se presuma alguma conformação 
identitária já nessa fase, por se tratar de um período de formação e desenvolvi-
mento, o caráter regressivo pode remeter a fases ainda anteriores (da primeira 
infância), que indicam uma interrupção portanto arraigada quando da não 
estruturação completa da personalidade. Esse constitui um dos desafios para a 
compreensão e intervenção frente à esquizofrenia infantil.

Em termos epidemiológicos, a esquizofrenia de início na infância é conside-
rada uma psicopatologia rara: se aproximadamente 1% da população é acometi-
da pela esquizofrenia, cerca de 0,1 a 1% desse percentual corresponde aos casos 
com início antes dos 10 anos de idade1, sendo essa última aproximadamente 50 
vezes menos frequente quando se considera o diagnóstico a partir dos 15 anos 
(TENGAN e MAIA, 2004, pp. 3-4). A baixa incidência constitui uma das dificul-
dades de diagnóstico diferencial. O principal fator que diferencia a esquizofrenia 
dos outros tipos de psicose e que corresponde a um critério diagnóstico na visão 
psiquiátrica é a característica da cronicidade (JANUÁRIO e TAFFURI, 2009, p. 3), 
fator que, aliado aos prejuízos decorrentes quanto ao elemento da sociabilidade, 
geralmente comprometido, fá-lo ser considerado grave, ainda que o aspecto 
intelectual em geral não seja diretamente afetado (ASSUMPÇÃO Jr. e CURÁTOLO, 
2004, p. 85). Na perspectiva da psicologia analítica, porém, a leitura de uma 
possível cronicidade passa a ser interpretada de uma maneira diversa, como não 
sendo necessariamente uma característica intrínseca à esquizofrenia, dado que 
nota-se, de modo peculiar, uma preservação dos elementos subjetivos na pessoa 
com esse diagnóstico, observável através de variadas manifestações simbólicas, 
conforme demonstrara Nise da Silveira (2015), num trabalho que fomentava a 
expressão subjetiva de seus pacientes.

Observa-se que, de modo geral, a perspectiva psiquiátrica atual tende a 
direcionar o cuidado aos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia pela 
intervenção predominantemente medicamentosa (GAMA et al, 2004, p. 22; 
SHIRAKAWA, 2000, p. 56), embora alguns autores da área postulem que essa 
forma de tratamento, mesmo sendo considerada a principal, não é a única 
abordagem passível de resultado, e que deve incluir também um acompanha-
mento psicossocial (KAPLAN, SADOCK, e GREBB, 1997, p. 461). Entendemos a 
relevância do acompanhamento medicamentoso, mas consideramos que ele não 
constitui a única e principal alternativa, dado que, ainda que possa haver fato-
res biológicos e/ou genéticos implicados no desencadeamento da esquizofrenia, 
não se deve perder de vista o conceito chave na esquizofrenia, ressaltado desde 
a concepção de Bleuler, demonstrado por Jung e Nise da Silveira e cuja noção 
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é amplamente difundida: a da relevância do fator afetivo na esquizofrenia. 
Segundo Dalgalarrondo, a afetividade pode ser definida, de modo lato, como 
um conjunto de “várias modalidades de vivências afetivas, como o humor, as 
emoções e os sentimentos”, sendo que, ainda para o autor, “a vida afetiva é 
a dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor a todas as vivências humanas” 
(DALGALARRONDO, 2008, p. 155, grifos do autor). Dessa maneira, compreende-
mos que há uma gama de possibilidades a ser pensada na perspectiva de acom-
panhamento à esquizofrenia, e que a psicologia pode contribuir favoravelmente 
quanto aos cuidados frente ao paciente com diagnóstico de esquizofrenia, prin-
cipalmente ao se abordar o fator afetivo evidenciado, aspecto reivindicado pela 
psicologia analítica em relação à esquizofrenia.   

Outro aspecto a se ressaltar a respeito do tratamento medicamentoso está 
relacionado aos possíveis efeitos desse tipo de intervenção; sendo a caracterís-
tica da cronicidade um fator intrínseco à esquizofrenia, segundo a perspectiva 
psiquiátrica (SHIRAKAWA, 2000, p. 56; ELJIS e MELTZER, 2007, p. 42; JANUÁRIO 
e TAFFURI, 2009, p. 3), entende-se que a possibilidade de restabelecimento da 
pessoa e/ou ressignificação das suas experiências, ao vivenciar a patologia em 
questão torna-se um desafio, independentemente da abordagem em evidência. 
Sobre esse assunto, alguns autores apontam que:

Embora a eficácia dos antipsicóticos em amenizar os sintomas psicóticos 
agudos e retardar a reincidência esteja bem estabelecida [...], seu uso não 
é desprovido de problemas. Problemas comuns com a medicação incluem: 
resposta antipsicótica incompleta em um número significativo de pacientes, 
baixa eficácia em reverter o mau funcionamento e o prejuízo no comporta-
mento social e interpessoal associados aos sintomas negativos da esquizo-
frenia e o surgimento de sintomas extrapiramidais e de toxidade. (GAMA et 
al, 2004, p.22).

Além disso, há uma problemática a ser mencionada: a da esquizofrenia refra-
tária (ou resistente ao tratamento), que compreende as situações nas quais não 
se verifica resposta observável, mesmo quando da combinação de antipsicóticos, 
por um período de seis meses, que é considerado “suficiente”, com cuidados 
intensivos, que incluem a substituição e/ou nova combinação dos neurolépticos 
(GAMAa et al, 2004, p. 22); correspondem a 20 a 30% dos pacientes com diag-
nóstico de esquizofrenia (ELKIS e MELTZER, 2007, p. 42), portanto um rol consi-
derável.  Tal índice, aliado ao fato de que os efeitos sedativos dos antipsicóticos 
(Oliveira, 2000, pp. 38-39) é que muitas vezes tendem a ser responsáveis por 
suplantar secundariamente alguns sintomas característicos da esquizofrenia2, 
contribuem para se salientar que o caminho a trilhar é vasto e não excludente 
em relação às perspectivas intervencionistas, sendo o fator psicológico conside-
rado relevante da nossa perspectiva.

Como na criança a esquizofrenia tende a aparecer de modo insidioso, dife-
rentemente da sua forma de surgimento no adulto, que tem prevalência aguda 
(ASARNOW, 2013 In: BEAUCHAINE e HINSHAW, p. 688), os desafios de um 
acompanhamento à criança com esse diagnóstico envolvem a lida com a reali-
dade contextualizada. Alguns autores (ASARNOW, TOMPSON e GOLDSTEIN, 2000 
apud ASARNOW, 2013 In: BEAUCHAINE e HINSHAW, p. 692) indicam que fatores 
familiares ou ambientais podem exercer influência sobre a eclosão da esquizo-
frenia infantil, porém os aspectos etiológicos permanecem obscuros; pesquisas 
recentes demonstram que: 

A esquizofrenia é uma doença complexa, com aparente heterogeneidade 
etiológica. Até a presente data, nenhum conjunto único de causas comuns 
foi identificado. Pesquisas neurobiológicas sugerem que a esquizofrenia de 

Hermes23 – 69



início precoce e a de início adulto podem compartilhar mecanismos neuroló-
gicos subjacentes, embora formas de início precoce possam refletir interrup-
ções mais severas no desenvolvimento neurológico. (RAPOPORT, 2011 apud 
KUNIYOSHI e McCLELLAN In MASH e BARKLEY, 2014, p. 582).

Sobre isso, é importante ressaltar que, desde o início do século XX, Jung 
(1986) sinalizara acerca da obscuridade da etiologia da esquizofrenia (o que, 
apesar de alguns avanços decorrentes das pesquisas do campo das neurociências, 
permanece como realidade atual3) e aponta para a necessidade de uma com-
preensão psicológica, dada a possibilidade de atuação de um fator psicogênico 
na esquizofrenia. Compreendemos que a psicologia analítica, a partir de Jung, 
apresenta especificidades quanto à forma de leitura do fenômeno da esquizo-
frenia, e nota-se que através do olhar ao símbolo e às suas reverberações nas 
expressões simbólicas presentes nesses estados, que passam a configurar uma 
perspectiva de singularidade, há uma visão contextualizada e portanto mais 
“humana”, dada a importância ao significado na patologia. Essa é uma diferença 
em relação à perspectiva psiquiátrica, sobretudo quanto à compreensão e às pos-
síveis condutas de acompanhamento à pessoa com diagnóstico de esquizofrenia.

ESQuIzoFRENIA: vISão DA PSIColoGIA ANAlíTICA
A esquizofrenia constitui-se como um processo complexo e multifacetado e 

seus aspectos psicológicos são ainda pouco reconhecidos e incorporados às prá-
ticas e pesquisas atuais; nessa direção, a psicologia analítica, a partir da sugestão 
da relevância do fator psicológico na esquizofrenia, pode contribuir para uma 
compreensão dessa psicopatologia. Na concepção originária da esquizofrenia, 
o fator afetivo é o que parece culminar em novas formas de configuração do 
psiquismo, visando um equilíbrio, ainda que com prejuízos de outras formas de 
expressão, como a verbal por exemplo; verifica-se então a possibilidade de apro-
ximação a essa realidade, e o afeto pode ser preconizado, em virtude da expres-
são genuína do paciente. Ocorre que na criança, devido ao fato de o psiquismo 
nessa fase encontrar-se em formação, assim como outros aspectos relevantes 
de vida, como o fator de construção da sociabilidade, a esquizofrenia tende a 
acentuar os possíveis prejuízos decorrentes de um processo de cisão psíquica 
nessa etapa do desenvolvimento; ainda assim, tal qual a psicologia analítica 
propõe, consideramos que o fator simbólico apresenta relevância nessa esfera, 
indicando possibilidades de aproximação a esse fenômeno e de compreensão de 
suas expressões e reverberações. 

Desde a prática de Jung no Burgholzli (1900-1909), ele concluíra, após estu-
dos empíricos4 e clínicos5 que, na esquizofrenia, as diferenças em relação a uma 
psique considerada saudável refletem gradações quanto às expressões psíquicas 
de embasamento comum. Apesar de não desconsiderar a possibilidade de uma 
eventual disposição hereditária na esquizofrenia, Jung (1986) sugere que o fator 
psicológico e suas reverberações quando de alterações a nível afetivo são evi-
dentes quando dessa psicopatologia e o autor explicita, com ilustrações de casos 
clínicos e observações decorrentes, que a possível dimensão psicogênica possui 
relevância significativa; a compreensão do aspecto psicológico nesse sentido 
torna-se o elemento chave quanto à aproximação e tentativa de compreensão 
do fenômeno da esquizofrenia.

Jung observara que, pelo fato de haver uma cisão psíquica característica 
desses estados, possivelmente a partir da vivência de experiências com as quais 
determinada pessoa tende a não conseguir lidar sem que haja uma modificação 
significativa do “eu”, passa a ser possível notar a ocorrência de um “trânsito” 
de conteúdos psíquicos de maneira que a consciência parece não ter “controle” 
sobre eles, ainda que haja, em alguns momentos, certo nível de consciência 
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(JUNG, 1986, pp. 220-214). Em decorrência de tal des-estruturação, os demais 
conteúdos psíquicos passam a se manifestar, sem haver necessariamente crité-
rios contextuais; como reflexo dessa ruptura, é possível observar algumas pecu-
liaridades inerentes aos sintomas, como a fala desconexa (alterações de lingua-
gem de diversas formas), pensamentos que se impõem, ou vozes que parecem ser 
estranhas ao “eu”, que se manifestam involuntariamente, bem como percepções 
inusitadas e que denotam desorganização do curso das ideias. 

Na concepção da psicologia analítica contesta-se a perspectiva psiquiátrica 
clássica, na qual entende-se que os pacientes com esquizofrenia tendem a apre-
sentar “afeto inadequado” (DSM-V, 2013, p. 101), pois a leitura dos sintomas 
deve preconizar a compreensão de que as vivências subjetivas, independente-
mente de como se apresentam, são dotadas de sentido pessoal e singular. Os 
sintomas característicos da esquizofrenia, por essa perspectiva, refletem a mani-
festação dos complexos6 psíquicos, que tendem a se expressar com teor afetivo 
evidente, mas com critérios relativizados, ou aparentemente desconectados da 
realidade manifesta, a partir da possível cisão egóica7, evidenciada nessa pato-
logia (Jung, 1986, p. 216), o que culmina nos desafios à psicoterapia quando da 
esquizofrenia.   

Nesse sentido, Jung se opõe à tradição organicista em voga na psiquiatria 
clássica desde o período, e que ainda predomina na atualidade, (conforme 
explicitado nesse texto) ao argumentar que: 1) os achados anatômicos não são 
encontrados em todos os casos de esquizofrenia; 2) quando existentes, podem 
ser decorrentes de um “distúrbio da função psicológica”, e não o contrário 
(JUNG, 1986, p. 142, grifo nosso); 3) há casos fronteiriços relatados, entre a 
patologia e a não patologia, nos quais os pacientes retornaram ao seu estado 
anterior [acrescentamos uma informação atual: sem que necessariamente haja 
uso de medicação e/ou intervenção neurocirúrgica]. Portanto, Jung (1986) expli-
cita que, mesmo que se alcance a comprovação científica de uma eventual causa 
ou contribuição da constituição orgânica no desencadeamento da esquizofre-
nia, ainda assim o fator psicológico deve ser considerado, dado que constitui o 
elemento observável quando dessa patologia, e dotado de sentido quando de 
suas manifestações, que consideraremos, a partir de suas contribuições, como 
eminentemente psíquicas.

A dificuldade relacionada à análise do aspecto psicológico na esquizofrenia, 
segundo Jung (1986), está atrelada à obscuridade dos conteúdos das manifes-
tações da pessoa com essa patologia, visto que os pacientes que alcançam uma 
recuperação correspondem a uma minoria; nem sempre os relatos verbais e 
demais comportamentos se apresentam de modo contextualizado à realidade 
compartilhada com a (o) profissional, tornando-se um desafio a tentativa de 
compreensão. Contudo, de acordo com Jung, na maioria das vezes, “os próprios 
sintomas indicam o conteúdo psicológico da doença” (JUNG, 1986, p. 155), o 
que justifica a aplicabilidade da psicoterapia nessa situação. Trata-se de for-
mações, associações dotadas de sentido para a pessoa que as manifesta ainda 
que de forma não integrada; portanto a proposta de leitura da esquizofrenia de 
acordo à psicologia analítica tende a se voltar mais fortemente aos sentidos e 
significados inerentes aos sintomas, e não meramente às possíveis causas, como 
condução da tentativa de compreensão, bem como ao fomento de outras formas 
de expressão, para além da linguagem verbal.

A partir do relato sobre o histórico, critérios diagnósticos, bem como sobre 
a peculiaridade da visão da psicologia analítica acerca da esquizofrenia, será 
apresentado um caso clínico infantil, e algumas possibilidades de leitura e com-
preensão a partir das contribuições da psicologia analítica.



RElATo DE CASo ClíNICo
Os pais da paciente K.N. buscaram suporte psicoterapêutico para a sua filha, 

então com 06 anos de idade, pois ela teria apresentado, de modo abrupto, 
alterações significativas em seu comportamento, que, segundo eles, passou a 
demonstrar que K. estaria “distante da realidade” na qual se encontrava inserida. 
Tais manifestações comportamentais teriam eclodido, segundo os pais, a partir 
de um despertar noturno, quando a paciente teria chamado por eles apresen-
tando choro, inquietação e insegurança; de acordo com o relato, a paciente teria 
apontado para o teto, e olhava para os lados demonstrando, aparentemente, 
desconfiança ou receio de algo. Eles informaram ter tentado acalentá-la, mas a 
paciente circundava pelo espaço e em, muitos momentos, se detinha à janela. A 
paciente também teria gesticulado em direção a locais nos quais não havia pes-
soas ou objetos que pudessem suscitar esse comportamento, assim como sussur-
rava palavras que os pais, apesar do esforço, conforme informações obtidas nas 
entrevistas, não conseguiam compreender. A partir desse fato, a paciente apre-
sentara insônia, vindo a adormecer apenas durante o dia. Tais comportamentos 
passaram a se fazer cada vez mais frequentes; a busca pelo acompanhamento 
psicoterapêutico se deu após 03 dias do acontecimento relatado, e o início da 
psicoterapia, no 5° dia. A paciente reside com seus pais (casados há 10 anos), seu 
irmão (08 anos de idade) e, quando do episódio mencionado, a mãe da paciente 
estaria gestante há 02 semanas, fato que só se tornou conhecido a partir da 
segunda semana da psicoterapia de K. Cursava a alfabetização quando do iní-
cio do processo psicoterapêutico, e o seu desempenho escolar era considerado 
satisfatório até o momento do despertar noturno, quando passou a apresentar 
um declínio considerável e brusco; a paciente passou a demonstrar dificuldades 
quanto à escrita, à compreensão e à deliberação para as atividades, conforme 
relatos escolares e dos pais da paciente. 

Na primeira consulta com a criança, ela demonstrou introversão, mas não 
houve dificuldades tanto na vinculação terapêutica quanto na disposição para 
as atividades (o que veio a ocorrer de maneira uniforme até a terceira consulta); 
a atividade que despertou maior interesse da paciente foi a de desenhar. K. foi 
estimulada a fazê-lo, sendo que sua primeira expressão através dessa atividade 
foi uma imagem de um “tubarão” (Imagem I); a paciente disse então gostar do 
tubarão e que “ele está na maré”. Na sessão seguinte, pelo fato de a paciente 
novamente não demonstrar significativo interesse pelos brinquedos dispostos, 
em contato esporádico com os demais recursos lúdicos disponíveis e se des-
vencilhando dos mesmos, foi proposta uma brincadeira através de desenhos, a 
técnica do jogo do rabisco8, à qual a paciente aderiu, fazendo, ora desenhos, ora 
os rabiscos para que eu desenhasse, conforme sugestão da atividade; após o 4° 
desenho, através de um rabisco meu, a paciente passou a criar o seu desenho, 
demonstrando concentração e compenetração ao fazê-lo. Ao final, informou 
ser um tubarão, e com certa agitação, fez três desenhos em menor proporção 
abaixo do que chamou de tubarão, dizendo que o tubarão “engole os meninos” 
(uma menina e dois meninos), e então a paciente cobre todos os desenhos com 
riscos, indicando ser água. A partir de então, K. passa a demonstrar inquietação, 
caminhando pelo setting, fazendo gestos circulares com os braços e sem responder 
às minhas tentativas de interação, e de estimulação para o retorno à brincadeira.

Nas oportunidades de diálogos com os pais, não foi possível perceber indícios 
de eventuais situações significativas ou traumáticas vivenciadas pela criança 
associadas ao mar e/ou a tubarões, ou animais aquáticos; foi possível perceber 
a existência de situações relacionadas ao aprendizado ou leitura, mas não foi 
possível identificar o que pode ter se configurado como evento traumático 
nesse sentido. Após a segunda consulta com a paciente, os pais informaram um 
aumento da frequência dos comportamentos de agitação, “alheamento”, balbu-
cio de palavras incompreensíveis pelos mesmos, o que se evidenciou de modo 
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contundente a partir da terceira consulta da paciente comigo. Gradativamente, 
K. passou a apresentar comportamentos de contenção de urina e, após um 
período, contenção também de fezes, e um comportamento peculiar: após 
ingerir água, a paciente expelia saliva nas mãos, o que foi observado tanto no 
contexto familiar pelo relato dos pais, quanto nas consultas psicoterapêuticas. 
A paciente passou a apresentar transitoriedade também no contato comigo, 
assim como na escola (informações secundárias transmitidas pela instituição): 
ora interagia, e demonstrava compreender as demandas externas e do outro, ora 
demonstrava imersão em uma realidade aparentemente à parte ou descontex-
tualizada, sendo a segunda situação cada vez mais frequente. Passou a sussurrar 
palavras aparentemente incompreensíveis, e eventualmente, repetir as últimas 
palavras dirigidas a ela por outras pessoas, o que também foi observado no 
contexto da psicoterapia. 

Além dos comportamentos mencionados, a paciente passou a apresentar 
gradativamente agitação psicomotora intensiva, estereotipias9, risos alternados 
a choro. Passou a demonstrar, em alguns momentos, dubiedade nas ações com o 
outro, inclusive com relação a brinquedos de aparência humana: oscilava entre 
gestos de carinho e de agressividade, assim como de aparente indiferença. Os 
pais mencionam que a paciente passou a apresentar dificuldades para dormir, 
com insônia no período noturno. Cabe destacar um dado relevante ao qual pude 
ter acesso a partir das entrevistas com os familiares; a avó materna chamara a 
atenção para o fato de que, quando bebê, a paciente costumava apresentar epi-
sódios de choro, sem evidências de desconforto de qualquer natureza, quando 
“nem mesmo o acalento da mãe a acalmava”, conforme expressara. Sobre esse 
aspecto da maturação e do desenvolvimento infantil, destacamos a concepção 
de Fordham (1993), que sugere que desde o período uterino a criança mantém-se 
ativa e, de modo dinâmico, compõe e recompõe aspectos da personalidade e da 
identidade em formação, que serão observados nas transições entre a sequência 
do desenvolvimento, tanto na relação como outro, como na percepção de si.

A situação vivida pela paciente, de uma aparente “perturbação psíquica”, 
evidenciou-se também através de alguns desenhos, nos quais a característica 
da fragmentação se torna perceptível; destaco o desenho cuja consigna foi de 
“autoimagem” (Imagem II), quando foi solicitado, no contexto terapêutico, que 
a paciente fizesse um desenho que representasse ela mesma. A “cisão” visível 
através da imagem demonstra perpassar pelo corpo e pela cabeça, com profu-
são de cores e de elementos no entorno. É possível perceber a indissociabilidade 
dinâmica corpo-psique, e a manifestação do tônus afetivo através dessa díade. 
Eventualmente, a paciente mencionara sensação de bichos caminhando pelo seu 
corpo, apontando para seus braços ou pernas; além disso, passou a apresentar 
inapetência em alguns momentos. Passaram a se fazer presentes: oscilações de 
humor (aparentes irritabilidade e apatia frequentes); dificuldade de socialização, 
com distanciamento de outras crianças com as quais interagia; e eventuais indí-
cios de alucinações, como quando referia que alguém lhe daria veneno, apon-
tando para uma parede lisa, ou que uma pessoa a havia chamado, na ausência 
do estímulo visível às demais pessoas presentes. 

A partir dos aspectos mencionados, e da progressão acentuada dos compor-
tamentos “destoantes” aos do repertório anterior pela criança10, foi sugerido um 
processo psicodiagnóstico, com técnicas e testes específicos para a possibilidade 
de alargamento da compreensão da condição psicológica da criança naquele 
momento. Foram aplicados técnicas e testes projetivos, além dos desenhos 
anteriores, em destaque: HTP (Técnica de desenhos casa, árvore, pessoa) e CAT-A 
(teste de apercepção infantil), a partir dos quais, além da percepção clínica vol-
tada para aspectos da personalidade, foi possível compreender fatores relativos 
aos contextos sociais da criança. Sobre os testes projetivos como instrumental 
no contexto clínico, Jung menciona: “os testes fornecem certos princípios e cri-



térios que servem como guias e instrumentos de medição para o que se ouve e 
observa” (JUNG In EVANS, 1964, p. 111). Nesse sentido, os testes para discussão 
do caso clínico abordado nesse artigo foram utilizados com instrumentos auxi-
liares na compreensão de alguns aspectos do inconsciente da criança, e de como 
ela lida com eles.

ANálISE E DISCuSSão
De modo contextualizado às expressões de K., é possível perceber a presença 

de motivos coletivos que apontam para a manifestação de fatores do incons-
ciente de modo evidente, e que mantém em estado de alerta a consciência; o 
despertar noturno e a insônia são exemplos, nos quais se percebe a noite e a 
obscuridade como possíveis representações do inconsciente, além do elemento 
da água, observável com frequência nos seus desenhos (nos desenhos de tuba-
rão, presença de chuva na maioria dos desenhos) e nos comportamentos (choro, 
expelir saliva).  De acordo com Jung, “(...) [a água] é um símbolo vivo da psique 
escura. (...) é o símbolo mais comum do inconsciente. (...) Psicologicamente, 
a água significa o espírito que se tornou inconsciente” (JUNG, 2002, p. 26 e 
28). É possível evidenciar, portanto, a presença de manifestações e símbolos do 
inconsciente de maneira no caso clínico em discussão, sobrepondo a consciência 
durante período considerável.

Todos os dados dos testes e técnicas aplicados sugeriram tendência à psi-
cose e desorganização mental. É importante mencionar o fato de não ter sido 
suscitada a hipótese diagnóstica condizente às síndromes do espectro autista, 
sobretudo pelo fato de o comportamento precedente não apresentar dificul-
dades em termos de interação social, observado também no início do processo 
psicoterapêutico. Também não foi considerada a hipótese de psicose aguda ou 
transitória devido à duração e acentuação dos sintomas por período superior a 
um mês; no entanto o diagnóstico de esquizofrenia foi estabelecido após perío-
do mínimo necessário (mínimo de seis meses), e considerou-se a possibilidade de 
revisão do diagnóstico constantemente no acompanhamento psicoterapêutico. 
De fato, segundo Winnicott, citado por Taffuri (2009), o diagnóstico tanto pode 
ficar mais claro no decorrer da análise, como também pode mudar.

É importante destacar a característica regressiva dos comportamentos de K., 
que é passível de observação quando da esquizofrenia e corrobora a caracterís-
tica fragmentária do ego, de acordo à proposição da psicologia analítica; quanto 
à paciente, um fator que a evidencia é o da dificuldade de escrever, e de escrever 
o próprio nome, o que fazia anteriormente ao desencadeamento do transtorno, 
com desenvoltura. Esse aspecto vem sendo foi trabalhado com a paciente, com 
incentivo à participação em atividades lúdicas (principalmente com músicas e 
sugestão de desenhos após alguns movimentos) que possibilitam o contato cor-
poral e, consequentemente, como meta, aos fatores egóicos existentes. Tornou-
se visível o fator fragmentário, como através dos gestos de empilhar / desem-
pilhar brinquedos e na maioria de seus desenhos. O aspecto inconsciente toma 
forma a partir desse fator fragmentário da esquizofrenia, e a partir dos possíveis 
significados que emanam desses comportamentos, é possível compreender dada 
situação psíquica; os conteúdos psíquicos passam a “transitar” e se evidenciar 
com maior liberdade. Assim, conforme explicita Furth: “quando uma pessoa faz 
muitos desenhos abstratos (...) [podem ser] conteúdos inconscientes que preci-
sam ser trabalhados para poderem ser reconhecidos” (FURTH, 2004, p. 137). Em 
situações condizentes às da esquizofrenia, outras formas de linguagem podem 
ser exploradas, já que a comunicação verbal tende a apresentar, como no caso 
clínico em questão, comprometimentos significativos.

Ocorrera que a paciente, em continuidade ao processo psicoterapêutico, em 
um dado momento, após agitação corpórea considerável na sessão, fizera um 
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desenho circular (Imagem III), ao qual se deteve atentamente; observando-o, 
inseriu cola (da mesma cor do papel), e fincou acentuadamente o espaço central 
do desenho (é possível perceber a modificação da forma do papel no local). A 
imagem destoa dos desenhos anteriores da paciente, ainda que nesses houvesse 
alguns elementos circulares; ao contrário do da Imagem III, os desenhos cir-
culares eram parte (também importante) de um todo com outros elementos e 
formas. Trata-se, nesse caso, de uma imagem singular, oponente ao estado de 
agitação apresentado, a partir do qual houve algumas mudanças no curso do 
processo com a paciente, com períodos de oscilação entre agitação e pacacidade. 

Segundo Fordham: “Os rabiscos e desenhos circulares representam magia 
protetora, completude e, portanto, representam uma integração do self” 
(FORDHAM, 1994, p. 69). No caso de K., além de uma possível expressão do self, 
é possível sugerir a evidência, oponente e compensatória, de aspectos egóicos 
em correlação ao Self, dada a ação de fincá-lo, “ancorá-lo” (a partir do gesto de 
inserir cola ao centro), e a algumas mudanças posteriores a partir do desenho. 
Sobre esse fator compensatório, e o caráter arquetípico do círculo, cabe destacar 
a afirmação de Nise da Silveira: “as imagens que mais fortemente sugerem orde-
nação – as formas circulares – estão presentes nas manifestações expressivas do 
homem desde os tempos mais remotos” (SILVEIRA, 2015, p. 61) e Jung, sobre o 
tema mandálico: “trata-se de uma forma básica, relativamente simples, e cujo 
significado pode ser considerado como ‘central’” (JUNG, 2000, p. 77).

Logo após essa imagem circular criada pela paciente, seus desenhos posterio-
res passaram a apresentar um teor de “proteção”, mesmo diante da água, que, 
ainda que tenha voltado a afigurar, não apareceu de modo invasivo; a paciente 
fizera dois desenhos de crianças numa casa, protegidos da chuva (Imagem IV). A 
relação da consciência / ego com o aspecto inconsciente apresenta mudanças, 
porém ainda com oscilações (comportamentais e observáveis nos desenhos).

Os trabalhos desenvolvidos com a paciente no contexto psicoterapêutico 
continuaram a fomentar, a partir das possibilidades dela, os aspectos egóicos, 
através de características identitárias anteriormente evidentes (seus gostos, suas 
atividades, inclusive escolares), e a conscientização do próprio corpo, e a escrita 
e sons com o próprio nome, assim como o fomento ao “eu”, sempre que possível. 
Há oscilações e, sendo gradativo o processo, o acompanhamento visa cultivar 
as significações por ela mesma, e os sentidos que porventura ela possa atribuir.

 

CoNSIDERAçõES FINAIS
Para além das questões associadas à caracterização e à compreensão da 

esquizofrenia infantil, discutidas aqui, cabe reiterar que a contribuição psico-
diagnóstica é importante, contudo apenas auxiliar no curso de um processo 
psicopatológico. Para chegar a ele, no caso clínico aqui discutido, tornou-se 
premente a escuta atenta aos familiares, a atenção aos elementos simbólicos 
das produções da paciente e também do seu contexto de vida; mas o fator de 
relevância é a pessoa atendida, a criança em seu contexto sócio-cultural; são 
aspectos complementares e que apontam para o significado das manifestações 
humanas, sejam psicopatológicas ou não. A psicoterapia considera o conjunto, 
e não apenas os achados clínicos, não dissociáveis dos fatores psicossociais. Por 
isso, foi feita a sugestão de um acompanhamento em um Centro de Atenção 
Psicossocial Infanto-juvenil, realizado concomitantemente à psicoterapia, o que 
possibilitou o olhar de uma equipe multiprofissional e trabalhos grupais.

Como um dos aspectos que, consequencialmente, tende a apresentar com-
prometimentos e possíveis limitações é o da sociabilidade, esse tornou-se um 
desafio no processo de K., não somente por seu afastamento espontâneo, em 
alguns momentos, mas pela própria estigmatização que passou a se fazer pre-
sente, ainda que, muitas vezes, de modo sutil, no seu contexto social (princi-
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palmente na escola). A implicação da “rede” de cuidado e suporte perpassa pela 
responsabilização de todos: familiares, profissionais envolvidos, escola; portanto, 
a atenção aos fatores contextuais tornou-se fundamental.

Uma informação relevante à qual tive acesso após o processo psicodiagnósti-
co, pelo pai da paciente foi a de que uma irmã paterna sua, com a qual o mesmo 
não tivera contato, morrera tragicamente aos 06 anos de idade, e que ele teria 
escutado sempre dos familiares que essa criança teria tido algum “desequilíbrio 
psicológico”, o qual não saberia precisar, mas que parecia denotar perturbação 
psíquica. Essa informação demonstra que, para além da influência de possíveis 
fatores genéticos, as comunicações psíquicas familiares, não somente a nível 
consciente, mas também de modo inconsciente, perpassam pelas experiências 
vivenciadas.

De todo modo, desencadeou-se em K. um processo psíquico que aponta para 
o fator afetivo em evidência; em psicologia, sabe-se da importância desse fator 
no psiquismo. A energia psíquica em K. parece voltada para questões mobiliza-
doras próprias, que apresentam um sentido subjetivo, em torno do qual torna-se 
possível a busca de uma compreensão integrada, e a partir dela, a proposição 
de um suporte que aponte para um significado para a paciente, para além dos 
desafios.

 

ANExo

Imagem I
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Imagem III

Imagem V

Imagem II
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Notas

1. Adotamos a perspectiva psicológica que considera a infância como o período do nascimento até os 10 
anos de idade – “da puerícia à pré-puberdade” (GOLDFARB In MUSSEN, 1975, p. 229).
2. Pesquisas recentes demonstram que até mesmo a comorbidade com a depressão é difícil de ser precisa-
da, dado que sintomas similares são experienciados como efeitos colaterais de antipsicóticos (KUNIYOSHI 
e McCLELLAN In MASH e BARKLEY, 2014, p. 577).
3. Abramovitch (2014) apresenta os avanços da segunda metade do século XX da área da tomografia 
computadorizada, dos estudos do genoma humano e das análises cerebrais, e demonstra que as pesquisas 
conseguem indicar uma possível relação entre alguns genes e o fenômeno da esquizofrenia, mas sem 
possibilidade de afirmações concretas; sobre isso, aponta que mesmo os índices de incidência familiar da 
esquizofrenia não são suficientes para que se apontar uma relação direta entre predisposições e questões 
orgânicas e/ou genéticas.
4. Através da aplicação do teste de associação de palavras, Jung (1986) demonstrara empiricamente a 
autonomia dos complexos de “carga afetiva”, e sua atuação quando das psicopatologias.
5. Jung foi um dos primeiros a realizar psicoterapia com pacientes com esquizofrenia (Riklin In: Jung, 1986).
6. Conceitualmente, os complexos consistem em grupos de pensamentos, sentimentos e emoções cons-
tituintes do inconsciente; correspondem a associações de natureza experiencial, ligadas a um elemento 
nuclear arquetípico. Como núcleos de conteúdos psíquicos compostos por afetividade, são passíveis de 
fazer emergir à consciência manifestações de natureza autônoma e mobilizadora, às quais o ego tende a 
não apresentar controle, quando “inundado” com força pelo complexo constelado. Portanto o complexo 
em si não é patogênico, mas pode se tornar um elemento autônomo e prevalente em relação ao complexo 
do ego e reverberar com prejuízos ao eu (JUNG, 2012a, p. 655 a 661 / 2000, p. 606). Note-se que na esqui-
zofrenia, não há portanto diferenças “substanciais” quando da ausência de psicopatologia; a diferença 
está na manifestação dos conteúdos psíquicos significativos, quando o ego encontra-se, geralmente, com 
algum nível de cisão e/ou relativização, ainda que não esteja inexistente.
7. Na definição junguiana, o ego corresponde a um complexo psíquico identitário que surge na primeira 
infância, a partir do self, e tende a atuar em constante interação com o mundo externo (do qual recebe 
influências, porém mantém um aspecto ativo) de maneira gradativa e processual; é o ego que representa 
a personalidade do indivíduo no mundo, sua identidade. Pode ser considerado o centro da consciência, 
mas não a “totalidade da psique”, característica que condiz ao self (JUNG apud CLARKE, 1993, p. 183). 
É correspondente ao “eu”, sendo que “o complexo do eu é tanto um conteúdo quanto uma condição da 
consciência, pois um elemento psíquico me é consciente enquanto estiver relacionado com o complexo 
do eu” (JUNG, 2012b, p. 444). Em relação à esquizofrenia, cabe salientar que parece haver, segundo Jung, 
tanto uma fragilidade egóica que tende a não sustentar-se após determinada (s) experiência (s), como 
uma força que irrompe do inconsciente, que ocasiona a dissociação psíquica (JUNG, 1986, p. 283 e 284). 
Aqui, destaca-se a observação de Nise da Silveira (2015), que indicou que as avassaladoras manifestações 
de afeto na esquizofrenia parecem emergir tanto das experiências externas quanto das internas, apresen-
tando-se de forma fusionada em alguns momentos, aspecto observado nas artes plásticas de pacientes 
acompanhados por ela.
8. O Jogo do Rabisco consiste em um método expressivo proposto por Winnicott (1994), no qual, ora o 
terapeuta, ora o paciente cria um rabisco inicial, o qual o outro deve completar com um desenho, dizendo 
no que consiste; a finalidade é de, tanto estabelecer contato com o paciente, sobretudo nas consultas 
iniciais, quanto no auxílio da comunicação entre paciente e terapeuta, gradativamente.
9. Em alguns momentos, principalmente ao desenhar, a paciente passa a repetir determinada palavra ou 
fonema, dezenas de vezes.
10. No curso dos três meses iniciais de atendimento psicológico, a criança passara por exames neurológi-
cos, sem evidências de comprometimento dessa ordem.
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Palavras-Chave:
➜Trauma Crônico

➜Transtorno Alimentar
➜Feminino Ferido
➜Espiritualidade

➜Desenvolvimento da
Personalidade

➜Individuação

O objetivo do presente artigo é descrever tanto o quadro geral de 
uma paciente cuja corporeidade e vida onírica revelam – e tentam 
elaborar – a realidade do trauma assim como a consequente abertu-
ra de sua psique para a espiritualidade. Também serão apresentadas 
reflexões teóricas sob a orientação da Psicologia Analítica que foram 
mobilizadas pela narrativa da paciente e pelo processo psicoterapêu-
tico em si.

“Insignificante
ou Excessiva”:
Representações
Corporais, Emocionais, 
Oníricas e Espirituais
do Trauma 

Hermes23 – 81

Patrícia Cypriano Seixas <patycys@gmail.com>
■ Psicóloga clínica, com especializações em Psicanálise e Psicologia Analítica



ANAMNESE RESuMIDA
Alessandra1 tem 40 anos, é profissional liberal, divorciada e mãe de um filho 

de 10 anos. Procurou meus serviços em 2016 para dar continuidade a seu tra-
tamento psicólogico, que vem fazendo, com alguns intervalos, desde que tinha 
18 anos de idade. Até chegar a mim passou por alguns psicanalistas e analistas 
junguianos, e já na primeira sessão relatou ter consciência de que precisará se 
tratar por muitos mais anos, visto que a pessoa que é hoje só foi gerada – e é 
mantida viva e relativamente saudável – por conta de sua entrega e dedicação 
ao trabalho psicoterapêutico. Sua mãe sofre de transtorno bipolar e seu pai, em 
resumo, de um transtorno narcísico que o levou a ser muito bem sucedido e bem 
relacionado por algumas décadas de sua vida mas a perder praticamente tudo o 
que conquistou em seus anos derradeiros. Ambos vieram de uma vida que beira-
va a pobreza, e por serem muito esforçados e inteligentes, conquistaram confor-
to financeiro (na velhice isso mudou). A paciente relata que seu parto foi difícil e 
terminou em cesariana, e que sua mãe mal a amamentou porque não teve leite.

Seu pai é esbelto e atleta desde a juventude e o sonho dele era, quando 
Alessandra nasceu, que a filha viesse a gostar de esportes e se tornasse competi-
tiva como ele. A menina, porém, se revelou pacata, calma e com pouca tendência 
à magreza, o que o levava a demonstrar decepção para com ela, devido à sua 
personalidade rígida e altamente exigente. Alessandra cita uma fala do pai que 
acredita que lhe foi dita quando tinha no máximo 7 anos de idade: “Se você 
continuar gorda assim, filha, quando crescer nenhum homem vai gostar de você” 
(sic). Paralelamente, sua mãe era obcecada pelo marido e não demonstrava ter 
interesse ou prazer com a maternidade; por recomendação da avó materna de 
Alessandra, sua mãe voltou a trabalhar logo após a licença-maternidade, pois 
segundo esta avó “a pior coisa que pode acontecer a uma mulher é ser totalmen-
te dependente financeiramente de um homem” (sic), e assim a menina passou a 
ser cuidada prioritariamente pela avó. 

A paciente relata que, desde que se entendia por gente e até mais ou menos 
seus 30 anos, se sentia feia, inadequada e gorda, inferior a praticamente todas 
as colegas. Quando pequena era muito tímida, apesar de gostar muito de cantar 
e dançar com as amigas. Sempre foi ótima aluna e evitava ao máximo levar pro-
blemas ou pedir ajuda para os pais. A seu ver, eles já tinham problemas demais: 
a mãe era dependente do pai, vivia obcecada em ser uma esposa insubstituível 
e em vigiar o marido, e pensava que “cuidar da família” era manter a casa 
meticulosamente limpa e cozinhar de segunda a sexta, enquanto o pai assumira 
responsabilidades demais na vida e se submetia cegamente à própria ambição 
de ser bem sucedido; como consequência, era uma pessoa muito intolerante e 
vivia mal humorado e irritado. Uma constante na vida da menina era a ameaça 
de o pai ir embora de casa2; ele vivia demonstrando uma boa dose de decepção 
para com o casamento e a vida em família, e a sensação da paciente era que 
ele fazia o favor de não abandonar as duas, ou que era responsável demais para 
isso. A impressão de Alessandra era de que o progenitor fantasiava que a esposa 
e a filha eram um peso desnecessário em sua vida já tão pesada, e que se não 
tivesse se casado, seria mais tranquilo e feliz3.

Com 15 anos Alessandra tomou anfetamina e ansiolítico receitados por um 
endocrinologista pela primeira vez, com o objetivo de emagrecer. Ela conta que 
não era obesa, mas que “com 15 anos já media 1,60 m e pesava 60 kg” (sic) (sua 
altura e peso na atualidade), e também que nunca pesou mais do que isso. Até 
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“... doença e transformação são conceitos interligados... 
a doença pode ter muitas causas...

mas tem sempre uma finalidade: a transformação.”
(RAMOS, 2005, pág. 22)

os 18 anos a paciente tentou as mais variadas dietas, mas nada funcionou. Foi 
quando uma colega de faculdade começou a vender a ela anfetamina sem recei-
ta em doses altas, que Alessandra tomou por mais de 1 ano. Quando resolveu 
parar, sofreu com uma forte abstinência e sérias crises de pânico, que a levaram 
a buscar, sozinha, um psiquiatra. A essa altura ela já fazia terapia – que tinha 
buscado por conta própria –, mas não contava tudo à terapeuta, pois esta era 
amiga de sua tia. Quando as crises cessaram, Alessandra estava com 60 quilos 
novamente e então começou a comer e induzir o vômito. Foram anos tomando 
e parando de tomar antidepressivos, entrando e saindo de terapias, vomitando 4 
vezes por dia em algumas fases, e seus pais sem perceber nada. Também foi uma 
época de considerável promiscuidade sexual. Relata que uma vez tentou pedir 
ajuda e contar seus problemas para o pai – com quem sempre teve um relacio-
namento mais próximo e relativamente afetuoso –, mas a reação dele foi: “você 
é só uma pobre menina rica”. Alessandra relata ter vivido até os 28 anos com 
a sensação terrível de que não poderia desagradar ninguém e de lutar muito e 
solitariamente para se manter “viva” – isto é, para não sucumbir à depressão – 
porque estava convicta de que ninguém se preocupava com ela ou com seu bem 
estar e nem sequer fazia questão de sua existência: “não era pra eu ter sobrevi-
vido ao parto ou aos meus primeiros meses de vida, eu sinto. Nunca teve espaço 
pra mim, eu não cabia. Parte de mim teve que morrer. A que sobreviveu foi à 
revelia de todos, por sorte e também por teimosia pura, determinação e amor à 
vida. Não falo isso com orgulho, mas com muito cansaço” (sic).

A partir dos 28 anos, já mais estabelecida no mercado – pois nunca deixou de 
estudar e trabalhar, por pior que se sentisse ou mais dissociada que estivesse – e 
precisando menos do dinheiro do pai4, começou a fazer psicoterapia com pro-
fissionais melhores, mas ainda na psicanálise. O comer compulsivo e os vômitos 
foram se espaçando cada vez mais, se casou, teve o filho, viu sua espiritualida-
de ser despertada e aos 33 anos releu “Memórias, Sonhos e Reflexões” (Jung, 
1990), que a levou a procurar uma analista junguiana; os sonhos que serão 
reproduzidos neste artigo começaram a ser anotados nessa época. Desde então 
fez também 1 ano de análise em sandplay e alguns workshops em SoulCollage®. 

RECoRTES oNíRICoS RElACIoNADoS Ao TRAuMA
- macaquinho com o corpo mutilado, restanto apenas a cabeça e um braço, 
se arrastando pelo chão de terra; um cachorro pequeno e doente largado no 
meio de uma poça d’água, extenuado, desistente.
- tráfico ilegal de animais. Resgata um lobo extremamente velho, sofrido e 
emaciado. Tão magro que é praticamente transparente.
- sonho sem imagens. Não podia se mexer. Só sabia que seu nome era Andrô-
meda5.
- resgata cachorro rottweiller que foi enterrado vivo na praia.
- resgata baleia beluga que ficou presa em rede.
- resgata filhotes de gatos que quase foram atropelados.
- gato com o corpo todo tomado por sarna, inclusive os olhos.
- existe um tipo de piolho que suga de tal forma o sangue da cabeça dela 
que fica enorme, quase do tamanho de uma cabeça humana.
- pele de urso polar que é enfeitiçada e mantida escrava pelo caçador que 
matara o tal urso.
- sua mãe é morta-viva, se mantém viva às custas de um elixir.
- seu avô é morto-vivo.
- a sonhadora é morta-viva; sua carne exala um cheiro de apodrecimento 
que sua mãe rejeita.
- gato em seu colo cuja pele se rompe, do nada; ele iria morrer em seu colo.
- seu pai morre e é enterrado mas sua mãe não acredita que ele morreu; está 
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determinada a desenterrar o corpo dele. A personagem da sonhadora tenta 
dissuadir a mãe.
- pessoas que eram divorciadas tinham que sugar o sangue de ratos ou comer 
ratos para sobreviver, e esse seria o destino dela também.
- decide não socorrer imediatamente um cachorro atropelado, vivo mas 
ensanguentado; primeiro o mais importante, que era ir à terapia. 
- o corpo da sonhadora é metade dela e metade de outra pessoa, e está 
morto (pele toda arroxeada e fria) porém se mantém vivo/animado. As 
metades estão costuradas uma à outra na cintura com uma linha grossa, de 
forma grosseira. 

AMPlIFICAção DoS PRINCIPAIS CoNTEúDoS oNíRICoS6

Como Kalsched (2013b) enfatiza, um número considerável de sobreviventes 
do trauma nutre uma conexão ou afeto fora do usual para com os animais7, e 
este é o caso de Alessandra. Ela relata sempre ter sentido a necessidade de ter 
animais perto de si, considerando-os “verdadeiros milagres e provas quase irre-
futáveis da existência ou assinatura de Deus” (sic). Uma parcela considerável de 
seus sonhos inclui animais, e ao que tudo indica eles atuam como “portadores 
da alma”8 para a Alessandra-criança, e podem representar tanto o lado instintivo 
ferido de sua psique quanto seu potencial ou prontidão para recuperação ou 
superação. Jung (2012) afirma:

“Em todo adulto vive uma criança – uma criança eterna, alguém que está 
sempre vindo a ser e que nunca está completo, e que exige cuidado, atenção 
e educação. Esta é a parte da personalidade humana que quer se desenvolver 
e se tornar inteira.” (JUNG, 2012, p. 175). 

E ampliando o pensamento de Jung, Kalsched (2013b) defende que a pron-
tidão ao desenvolvimento e à integração psíquica podem tanto ser simbolizadas 
por uma criança quanto por um animal.

Simultaneamente, existe um aspecto mais sombrio por trás dos animais 
simbólicos que povoam os sonhos de Alessandra: até recentemente ela se sentia 
como que controlada por sua empatia ou compaixão. Não podia dizer “não” 
a alguém querido que precisasse de ajuda (mesmo sem a pessoa ter feito um 
pedido explícito a ela) e costuma, até hoje, pedir a Deus para não se deparar em 
seu trajeto pelas ruas com animais filhotes ou feridos/atropelados, porque sente 
uma dificuldade extrema em não socorrê-los. Ao que tudo indica, não querendo 
nem remotamente ser negligente como sente que seus pais foram com ela e 
tendo seu ego se identificado para além da conta com uma persona socorrista, 
a paciente se vê refém do mandamento interno de não deixar de reconhecer o 
sofrimento do outro onde quer que esteja e de oferecer alguma ajuda sempre que 
possível. Ao mesmo tempo, sua parte negligenciada se identifica com os neces-
sitados; acudi-los é tentar acudir sua criança isolada, carente e traumatizada.

Esse estado de alerta e disponibilidade para socorrer ou servir traz à mente o 
sonho com a pele do urso polar, que foi enfeitiçada e mantida morta-viva para 
atender eternamente ao seu caçador. Pesquisando sobre os possíveis significados 
de urso polar, descobre-se que a sub-espécie evoluiu através dos séculos a partir 
do urso marrom e que se adaptou resilientemente à solidão e ao clima inóspito 
das geleiras. É o mais carnívoro dentre os ursos e também o mais feroz; seu único 
predador é o homem. A mãe ursa é muito zelosa para com os filhotes – que nas-
cem quase tão prematuros quanto os bebês humanos – e sua imagem costuma 
evocar os apectos maternais da natureza. Na mitologia grega, o urso é o animal 
de Ártemis, deusa virgem e protetora ferina dos nascimentos, das crianças e dos 
animais jovens. Por causa da hibernação, o urso também está associado à ideia 
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de morte e renascimento. Isso posto, pode-se dizer que o sonho de Alessandra 
expressa de forma metafórica que o lado “urso polar” de sua psique foi roubado 
de sua vitalidade e força e terminou por ser encantado/escravizado/castrado por 
outra parte sua, a do caçador/predador/domador. Kalsched (2013b) alerta que 
o sistema de autocuidado psíquico, apesar de incialmente encapsular de forma 
protetora a parte inocente e sagrada do Self, por vezes termina por assumir 
também um caráter tirânico e torturador, mas ressalta que tem testemunhado 
por meio do trabalho psicoterapêutico que 

...as resistências aparentemente intratáveis 
do sistema de autocuidado podem se transformar e... 
libertar seus prisioneiros, isto é, as crianças internas. 
(KALSCHED, 2013b, p. 13).

Quanto a Andrômeda, para Alessandra sua simbologia parece estar associada 
à da pele enfeitiçada do urso caçado. No mito, Andrômeda concordou com os 
pais em ser sacrificada para que a Etiópia fosse libertada da maldição lançada 
por Poseidon; tal Deus decidira punir a rainha Cassiopéia, mãe de Andrômeda, 
inundando o reino, pois ela havia pretensiosamente se proclamado a mais bela 
entre as Nereidas. No fim das contas, Andrômeda foi resgatada por Perseu, herói 
grego que – com o auxílio e orientação da Deusa Atena – decapitou a Medusa 
e, com a cabeça da titã, petrificou o monstro marinho que deveria matar 
Andrômeda. O mito termina com o herói se casando com a donzela resgatada.

Marion Woodman, em “O vício da perfeição” (2002), estabelece uma conexão 
significativa entre o mito de Andrômeda e as mulheres com transtorno alimen-
tar, e suas conclusões dialogam amplamente com as reflexões que Kalsched 
apresenta em “O trauma e a alma” (2013b). Em suma, Woodman afirma que o 
lado inocente e vicejante da psique da mulher compulsiva precisa ser liberta-
do do martírio adaptativo e da petrificação perfeccionista causados pelo lado 
Medusa de sua personalidade, que se trataria de uma nefasta combinação entre 
o aspecto negativo tanto do complexo materno quanto do paterno, cujo repre-
sentante psíquico imediato seria o animus negativo. Esta autora, assim como 
Kalsched, afirma que, ao longo do tempo, o trabalho psicoterapêutico (com 
sua natureza vincular) é capaz de humanizar o aspecto perverso do sistema de 
autocuidado – carcereiro travestido de conselheiro protetor – e fortalecer o ego 
da paciente que, por sua vez, vai consequentemente se tornando capaz de abrir 
mão de sua rigidez e de mediar o processo de individuação.

Talvez o piolho que suga o sangue da cabeça da sonhadora seja um símbolo 
análogo ao da Medusa e também ao do caçador/feiticeiro: representam a faceta 
corrompida, amedrontadora e autoritária do sistema de autocuidado caracterís-
tico do indivíduo traumatizado. Já a pele do urso, o lobo emaciado, os animais 
mutilados, o cachorro enterrado vivo, a baleia presa na rede e Andrômeda 
podem representar a parte inocente e sagrada do Self. 

Apesar de, no mito, Andrômeda já ser uma moça, sua enorme ingenuidade 
e entrega aos pais nos fazem cogitar que ela tenha sido uma criança trauma-
tizada; assim, é provável que uma parte fundamental sua tenha sido mantida 
defensivamente em suspensão e dissociada do restante de sua psique – o que 
a impediu de ser criança e de se desenvolver como seria natural –, e também 
que seus instintos ou força psíquica tenham sido danificados durante esse pro-
cesso. Clarissa Pínkola Éstes, ao amplificar o conto “Pele de foca, pele da alma” 
em “Mulheres que correm com os lobos” (1992), discorre sobre a perda ou o 
rapto da alma ocorrendo em uma mulher mais velha – como se descrevesse 
uma Andrômeda mais madura, já mãe, ou uma Alessandra –, e em sua análise 
ela associa a pele de foca roubada à mais pura essência e natureza do feminino 
sagrado; enquanto a protagonista do conto não recupera tal pele, é obrigada a 
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viver de forma servil e submissa ao homem que a usurpou. 

DESDoBRAMENToS ESPIRITuAIS Do TRAuMA
Um leigo provavelmente concluiria, depois de ler a anamnese resumida de 

Alessandra, que nada houve de realmente traumático em sua vida – ela não rece-
beu castigos físicos, não sofreu abuso sexual, seu país não participou de nenhu-
ma guerra durante sua existência, não lhe faltou alimento, abrigo, lazer, auxílio 
médico/dentário ou estudo de qualidade, nenhum de seus pais era adicto e nem 
ela foi concretamente abandonada pela família na maternidade ou em outro 
momento. Porém, como afirma Kalsched (2013a), a palavra “trauma” se refere 

“... a qualquer experiência que cause à criança uma dor ou ansiedade psíqui-
ca insuportável. A experiência ‘insuportável’ (ou ‘intolerável’) é aquela que 
sobrepuja as medidas defensivas habituais... o ‘escudo de proteção contra os 
estímulos’. Um trauma dessa magnitude varia desde as experiências intensas, 
abaladoras, do abuso infantil... aos ‘traumas cumulativos’ das necessidades de 
dependência insatisfeitas que se acumulam e atingem um efeito devastador 
no desenvolvimento de algumas crianças...” (KALSCHED, 2013a, pp. 11-12). 

Siegel e Solomon (2003) sustentam que trauma é qualquer experiência 
que causa à criança uma dor psíquica ou ansiedade insuportáveis. Os autores 
também esclarecem que um trauma pode ser agudo, isto é, quando um aconte-
cimento externo desencadeia a ansiedade inominável, ou crônico, no caso de a 
criança ser continuamente submetida à falta de ressonância emocional de seus 
cuidadores ou de não conseguir fazer com que eles reconheçam seus sentimen-
tos e necessidades. 

Nesse sentido, Alessandra pode não ter vivido durante uma guerra militar 
propriamente dita, mas é possível alegar que desde que nasceu ela sobreviveu a 
uma fria e crônica guerra civil intrafamiliar e, consequentemente, intrapsíquica. 
A persona bem estabelecida da paciente aliada ao seu bom desempenho profis-
sional passam a ideia de que seu ego “está relativamente bem-assentado; porém 
na realidade o ego está... desenvolvido demais, isto é, hipertrofiado, unilateral.” 
(KALSCHED, 2013a, p. 183). De fato, sua eterna sensação de inadequação física 
e seus sonhos povoados de animais emaciados e de mortos-vivos denunciam não 
apenas o severo trauma que seu ego sofreu, como também a real condição deste: 
“frágil, permeado de ansiedade e em luta constante para sobreviver” (idem). O 
Self de Alessandra se tornou prioritariamente de sobrevivência, e a meta indivi-
dualizante do mesmo – prioritária em uma psique menos traumatizada e mais 
saudável – teve que se tornar secundária9: 

“O Self de sobrevivência parece ser a forma assumida pelo Self quando suas 
energias normalmente individualizantes foram desviadas para uma tarefa de 
desenvolvimento anterior, isto é, para assegurar a sobrevivência do indiví-
duo.” (KALSCHED, 2013a, p. 183)

Essa estrutura egóica insuficientemente enraizada e desenvolvida de 
Alessandra quase veio a colapsar quando ela deu à luz a seu filho e durante 
o pós-parto – um de seus grandes sonhos na vida era formar uma família que 
fosse mais feliz e saudável que a sua e ser uma mãe melhor, mais presente 
psicologicamente e amorosa do que a que teve. Por uma conjunção de fatores 
infelizes10, o parto de seu filho foi terrivelmente traumático, e o pós-parto que 
se seguiu foi solitário e aterrador, agravado pela personalidade irritável de seu 
filho e pela distimia de seu marido, transtorno que o mantinha isolado afetiva-
mente e ao qual ele tinha dificuldade de reconhecer e tratar. Ao que tudo indica, 
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a eclosão de uma psicose puerperal era uma ameaça real, e na época Alessandra 
estava sem acompanhamento psicológico por questões financeiras11; como um 
verdadeiro resgate frente a esse desamparo e risco de desintegração psíquica, 
Alessandra ouviu um forte chamado espiritual para a umbanda, religião sobre a 
qual ela nada conhecia: “naqueles anos, a umbanda me salvou” (sic). A paciente 
logo se juntou ao corpo de médiuns do terreiro que passou a frequentar e nele 
acabou trabalhando por 4 anos. 

Kalsched (2013b) nos lembra que pioneiros da psicologia como William James 
notaram que as circunstâncias que quase nos arrebentam (trauma) também nos 
abrem para outras dimensões de experiência, as quais podem ser interpretadas 
como sendo da ordem do espiritual ou do transpessoal. Nas palavras de Kalsched: 

“Com a ferida causada pelo trauma e sua consequente dissociação, uma ‘falta 
básica’... se funda no psiquismo, mas através desta falta a lava derretida da 
psique arquetípica emerge e conecta a ferida a uma ‘presença’ simbólica... 
Onde a história pessoal foi interrompida, a história arquetípica tem início. 
Essa nutrição que se origina do inconsciente coletivo mantém a alma viva, e 
este parece ser o propósito da notável inteligência psíquica que chamei de 
‘sistema de autocuidado’.” (KALSCHED, 2013b, pp. 50-51)

No caso de Alessandra, o aflorar da mediunidade abriu as portas para a cone-
xão de seu ego com ‘entidades espirituais’ – ou subpersonalidades, em termos 
junguianos – afinizadas principalmente com os Orixás Iansã e Obaluaê/Omulu, 
isto é, com o trabalho nos cemitérios e catacumbas, da ordem da transmutação 
de doenças, de busca, resgate, acolhimento, tratamento e encaminhamento 
de almas. As principais entidades que fazem parte do universo ou mitologia 
umbandista se dividem entre pretos e pretas velhas, índios (caboclos), crianças 
(erês) e exus e pomba-giras (guardiões e guardiãs), e em em sua maioria tiveram 
encarnações sofridas e povoadas de injustiça. A mentora de Alessandra, uma 
sábia, calma e firme preta velha, contou inuitivamente – ou via imaginação 
ativa – para a paciente que, quando encarnada foi uma escrava considerada feia, 
mas que como era infértil, foi eleita escrava sexual de seus senhores. Era mal-
tratada continuamente e chegou a ser escalpelada, por ter roubado um frango 
da granja da fazenda para comer, por passar muita fome e privação. O exu e a 
pomba-gira que também são próximos a Alessandra são da linha dos caveiras, 
cujos membros, quando encarnados, se entregaram às mais variadas compulsões 
e adicções e que se apresentam espiritual e imageticamente como esqueletos 
quase descarnados; sua personalidade é séria e comprometida, e trabalham 
como conselhereiros e doutrinadores.

As conexões e similaridades entre a dismorfia corporal de Alessandra, boa 
parte de seus conteúdos oníricos e as entidades espirituais que se manifesta-
ram em sua psique durante a primeira infância de seu filho são dignas de nota 
(instintos disfuncionais ou inoperantes, sensação vívida de morte, mutilação, 
feminino ferido, compulsões, resiliência, trauma). Woodman (1980) afirma: 

“Jung terminaria por concluir que os vários sintomas corporais eram mensa-
gens da própria psique. Em consequência, era possível atribuir-lhes um sig-
nificado simbólico, cuja chave era mais imediatamente acessível nas imagens 
oníricas. O sonho servia de intermediário entre o fisiológico e o psíquico, 
ligando-os entre si... O corpo, através das imagens oníricas, ligava-se com o 
espírito. Tomar consciência do corpo e de suas operações equivalia a tornar-
se consciente do espírito.” (WOODMAN, 1980, p. 68)

Não há dúvida de que, pelo lado materno, Alessandra herdou um feminino 
ferido considerável, que por sua vez foi aprofundado ou no mínimo mantido 



ativo e atuante pelo relacionamento com seu pai; assim, podemos falar também 
de uma ferida pai-filha. A esse respeito Leonard (1997) pontua: 

“Onde quer que haja uma atitude autoritária patriarcal que desvalorize o 
feminino, reduzindo-o a um certo número de papéis ou qualidades que exis-
tem não em função das experiências pessoais das mulheres mas de acordo 
com uma visão abstrata em relação a elas, ali encontramos o pai coletivo 
subjugando a filha pela força, não lhe permitindo crescer de modo criativo, 
a partir de sua própria essência.” (LEONARD, 1997, pp. 31-32) 

Woodman (1999) vai além, ao discutir a etiologia dos transtornos alimentares: 

“O oposto do amor não é o ódio, é o poder. O poder oblitera a individualidade 
do outro. Nos lares em que o poder predomina, a alma feminina do pai sofre 
um estupro tão devastador pelo princípio de poder quanto o de sua esposa, 
especialmente se ele foi o bem-amado filho de uma mãe dominadora, a 
quem ele tentara agradar.” (WOODMAN, 1999, p. 161). 

A autora alerta que, em primeiro lugar, em uma família como esta todos 
estão presos a papéis e imagens coletivas e pouco individuados, e em segundo, 
que a filha que desenvolve um transtorno alimentar nesse contexto não está 
simplesmente procurando se conformar e se adaptar ao que é esperado dela, 
mas que na verdade se encontra “numa desafiadora revolta contra tornar-se um 
clone.” (WOODMAN, 1999, p. 162)

CoNSIDERAçõES FINAIS
O que é digno de nota no caso de Alessandra é a parte de sua alma que não 

se conforma com o destino que recebeu, a sua busca solitária por acolhimento, 
tratamento, entendimento, aceitação, cura, transformação e libertação de seus 
complexos pessoais e coletivos/transgeracionais, ao longo de todos esses anos – 
e por muitos mais, segundo a própria. Ela chama de “pacto com a vida” (sic) a 
sua luta por reinvenção, por mais liberdade, reconhecimento e amor. Kalsched 
(2013b) defende que é justamente este salto de fé, esta resposta heróica ou pró-
vida de determinado indivíduo ao trauma – à qual ele chama de “escolha pela 
vida” ou pelo “doador de vida” – e não a concretude ou magnitude do trauma 
em si que será crucial para o futuro ou prognóstico do caso, para “o retorno da 
alma ao corpo” (KALSCHED, 2013b, pp. 41-42). 

Nesse sentido, a via aberta pelo trauma para um maior intercâmbio entre o ego 
do sujeito e a camada arquetípica da psique ou mundo espiritual propicia o aces-
so a símbolos valiosos para a saúde mental e a continuidade da individuação, pois 

“... os símbolos funcionam como transformadores, conduzindo a libido de 
uma forma ‘inferior’ para uma forma ‘superior’... O símbolo age de modo 
sugestivo, convincente, e ao mesmo tempo exprime o conteúdo da convic-
ção. Ele age de modo convincente graças... à energia própria do arquétipo. 
A vivência do último não é só impressionante, mas de fato ‘comovente’. Ela 
produz fé naturalmente.” (JUNG, 2011, p. 277). 
“Para aquele que tem o símbolo, a travessia é fácil.” (idem, p. 514). 

Para o indivíduo traumatizado a travessia nunca será exatamente fácil, 
mas como escreve Kalsched (2013b), o contato com o símbolo oferecerá pelo 
menos “a chance de optar pela vida, mesmo que isso implique claramente mais 
sofrimento... e uma significativa e realçada sensação de vitalidade.” (KALSCHED, 
2013b, pp. 41-42). 
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Ao longo de todos esses anos de busca e tratamento, pode-se dizer que 
Alessandra vem fazendo valer, por meio de uma dose considerável de persistência 
e paciência, por um lado, e de parcerias terapêuticas de qualidade, por outro, o 
seu direito de se individuar, para além de apenas existir. E este feito é uma ver-
dadeira conquista, pois como Williams (2018) salienta, o sistema sadomasoquista 
de autocuidado, obedecendo à lógica operacional de proteger a todo custo o 
espírito vulnerável da criança, enrijece as defesas egóicas e termina por atra-
vancar o processo de individuação, visto que toda moção proveniente da alma é 
interpretada pelo lado tirânico, limitado e sombrio do Self como uma ameaça ou 
uma derrota. Porém, Alessandra não se deixou petrificar pelos conselhos inflados 
e defensivos da vaidade, da vergonha ou do orgulho, os quais manteriam sua 
psique aprisionada e congelada no subdesenvolvimento. Como por um milagre12, 
selou um pacto de fé com a inteligência mais ampla de seu “doador de vida” 
interno, enfrentou seus maiores medos e seguiu em frente lançando mão da psi-
coterapia e do que mais lhe estivesse disponível, quer se tratasse de – simbólica 
e humildemente – sangue ou carne de rato, um corpo meio morto e mutilado, 
partes emprestadas de outras pessoas etc. Como resultado, Alessandra tem con-
seguido muito mais do que sobreviver – ela tem vivido e desabrochado. 



Notas

1. Nome fictício 
2. Ou mesmo de morrer; quando a paciente tinha 9 meses de idade, seu pai foi erroneamente diagnosti-
cado com doença de chagas, e o médico declarou que ele não viveria mais do que 6 meses a partir dali. 
Para aproveitar o restante de vida que lhe restava, saiu em uma longa viagem só com a esposa, e Ales-
sandra foi deixada com a avó. Quando a bebê os reviu, mais de um mês depois, chorou muito e parecia 
não reconhecê-los. 
3. O pai sustentava a própria mãe e irmãos desde que era menor de idade, tendo expulsado de casa o 
próprio pai por ser alcoólatra e fisicamente violento para com a esposa. 
4. Que apesar de ser bem sucedido, a deixava sem recursos para que ela “aprendesse a valorizar as coisas” 
(sic.).
5. A paciente, na época, estava recomeçando a estudar Jung e alega que, quando do sonho, não se lem-
brava minimamente de quem era Andrômeda. Foi procurar saber depois de acordar. Muitos meses depois, 
sonhou que era a mesma personagem novamente. 
6. A amplificação de todos os elementos oníricos citados nesse estudo se tornaria demasiado longa para 
o propósito de um artigo, e então foi feita uma escolha pelo aprofundamento dos conteúdos mais em-
blemáticos e que parecem condensar boa parte dos outros: a pele enfeitiçada de urso polar e Andrômeda. 
7. Pois os bichos ajudam os traumatizados a tolerar um mundo em que é basicamente impossível de se 
viver. 
8. KALSCHED, 2013, pág. 77.
9. Secundária porém ativa e cultivada, como será discutido nas “Considerações Finais”.
10. “O exame vigilante do ambiente substitui, para eles [pacientes traumatizados], o divertimento, e 
vivem com o receio permanente de que tudo sofrerá um colapso, o que, de fato, frenquentemente acon-
tece.” (KALSCHED, 2013, pág. 183)
11. Alessanda havia diminuído muito o compromisso com o trabalho para poder se dedicar à maternidade, 
e o salário do marido não cobria todas as despesas da família.
12. “… um ato de graça… frequentemente dá início ao que Jung chamava de processo de individuação.” 
(KALSCHED, 2013b, pág. 301)
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Biblioteca da casa de Jung, Küsnacht, Suíça
Foto: Alex Troehler
<cgjunghaus.ch/en/>

Palavras-Chave:
➜Epistemologia

➜Corpo
➜Psicologia Complexa

➜Ciência Psicológica

Este artigo pretende identificar os princípios epistemológicos que 
norteiam a psicologia complexa de C. G. Jung, definir de onde parte 
o olhar junguiano sobre o mundo e qual o papel do corpo no pro-
cesso de conhecimento sobre o mundo. Neste percurso, recorreremos 
a autores como Clarke, Papadopoulos, Penna e Shamdasani, que se 
dedicaram a este tema, para reconstituir o caminho metodológico 
usado por Jung nas suas investigações clínicas a fim de identificar 
as bases de seu pensamento. Veremos que Jung esteve envolvido na 
validação do saber psicológico como ciência desde o início de seus 
escritos e se aproximou do fenômeno psicológico de diversas manei-
ras sempre se referindo à participação do corpo neste processo e em 
busca de interlocutores que referendassem a sua postura epistemo-
lógica. O corpo parece ter sido assumido uma função importante na 
psicologia complexa na medida em que é entendido como parte dos 
processos psíquicos.
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Pode-se observar nos últimos anos uma atenção especial de pesquisadores 
da psicologia junguiana, como Clarke (1993), Shamdasani (2005), Papadopoulos 
(2006) e Penna (2013), que se dedicam ao estudo das bases do pensamento 
junguiano. Isto se deve ao fato de Jung não deixar claro em suas obras como as 
inúmeras influências filosóficas, antropológicas, religiosas, literárias e científicas 
colaboraram na construção do seu sistema psicológico, trilhando caminhos que 
ainda hoje soam pouco ortodoxos do ponto de vista científico. De acordo com 
Jones (2011, p. 95) existem fundamentos filosóficos subjacentes à teoria jun-
guiana que foram ora mencionados, ora ocultos ao longo da obra do autor. Além 
disso, observa-se que as pesquisas no campo junguiano geralmente se fazem 
relacionando dados clínicos à luz dos conceitos, são obras que exigem um saber 
sobre as técnicas ou métodos clínicos corroborando a ideia de Shamdasani e 
Papadopoulos de que a comunidade junguiana dedicou-se mais à psicologia ana-
lítica ou techné e não tanto à psicologia compelxa ou episteme. Percebemos ainda 
que na clínica junguiana o corpo não tem ainda um papel de destaque (JONES, 
2011, p. 107) ainda que se trabalhe com reações emocionais se revelam no corpo.

Visando abordar tais dificuldades, este artigo pretende explicitar alguns dos 
princípios epistemológicos que norteiam a psicologia complexa a partir da lei-
tura dos autores supracitados e abordar o papel do corpo enquanto forma de 
conhecimento de si e do mundo.

Como bem mostrou Jung na sua obra, a técnica utilizada não define o modo 
de olhar o mundo. Ele mesmo usou diversas técnicas de pesquisa que lhe permi-
tiram enxergar aquilo que ele queria ver sobre os fenômenos que lhe provoca-
vam. Qual é o melhor instrumento a ser utilizado? Diria Jung, que qualquer um, 
desde que você saiba o que procura.

Nossa proposta aqui é tentar definir o que é isso sobre o quê os pesquisa-
dores junguianos se baseiam? De onde parte este olhar? Como isso pode ser 
acessado? Ou seja, estaremos em busca da definição de um olhar junguiano para 
os fenômenos do mundo e do corpo. O que esse olhar pressupõe?

oNToloGIA ou EPISTEMoloGIA?
 De acordo com Penna (2013, p. 135), “Originalmente, o temo ontológico 

refere-se ao ‘ser’ em geral, e o temo ontologia designa o estudo do ser.” Para a 
autora, a postulação da existência da subjetividade ou de um inconsciente, assim 
como da inseparabilidade sujeito-objeto e da ideia do ser humano enquanto 
totalidade definem uma ontologia junguiana.

 Neste artigo abordaremos a dimensão do ser, não no seu aspecto metafísico, 
uma vez que as psicologias dinâmicas definiram ser este o seu objeto de estudo 
produzindo várias teorias da mente ao pensar em estruturas psíquicas não ana-
tômicas. Procuraremos abordar neste artigo um ser encarnado no corpo, um ser 
sensorial, que contribui para o conhecimento de si e do mundo.

Em sua obra Papadopoulos (2006, p.9) retoma o sentido grego da palavra 
episteme, que dá origem à palavra epistemologia, e a define como “the act of 
marking a territory that was observed and comprehended [...] the general trend 
has been to atribute episteme to knowledge of pure teory”, ou ainda

[...]epistemology is the systematic investigation of what makes us accept 
(think/feel) that we know something, of what makes us mark a certain ter-
ritory as observed and compehended. This means that epistemology address 
not only the conditions that make the knower know but also the interaction 
between the knower and the known, as well as the circunstamces within 
wich this interrelationship takes palce. (2006, p.11)

Para o autor, a epistemologia pode ser compreendida então como o resul-
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tado da ação racional do sujeito em relação a um objeto que produz um corpo 
teórico em oposição à prática, à qual os gregos denominavam techné, ou conhe-
cimento técnico. Papadopoulos afirma ainda que Jung se ateve em seus escritos 
em um conhecimento sobre a techné, o fazer do psicólogo, relegando a segundo 
plano a sua episteme, ou as bases conceituais e teóricas do seu pensamento.

Assumindo a definição de metodologia como um following after 
(Papadopoulos, 2006, p.11), ou seja, o desenvolvimento de um caminho o qual 
percorremos tendo como pressuposto nossas premissas epistemológicas, é pos-
sível que, ao reconstituir o método junguiano nas suas investigações clínicas, 
possamos identificar seus pressupostos epistemológicos. O autor afirma que 
podemos tomar como uma premissa epistemológica (epistemological awerness) 
a atitude de Jung diante do mundo, o que se constata na sua práxis clínica e na 
sua reflexão teórico-prática.

Shamdasani (2005) afirma que Jung sempre esteve envolvido na tarefa de 
estabelecer a psicologia como ciência e sua obra seria o grande exemplo disso. 
Ainda assim, Jung não é reconhecido por este empreendimento e nem mesmo é 
reconhecido na comunidade psicológica como um pensador científico devido a 
vários fatores: a falta de linearidade de sua obra, à duas discussões que ocorrem 
paralelamente em seus escritos sem uma clara distinção, uma em que o autor se 
ocupa da psicologia analítica, dedicando-se aos métodos e práticas da psicote-
rapia, e outra em que se ocupa da psicologia complexa, que trata teoricamente 
do contexto da psicologia geral enquanto ciência possível, além do seu intenso 
diálogo com outros campos do saber.

Entre os próprios junguianos existem várias compreensões da obra de Jung, 
uma vez que há interpretações díspares e confusões conceituais derivados da 
sua obra, além de limitações e distorções na tradução de termos para outras 
línguas. Além disso, uma boa parte dos seus escritos, em especial suas cartas, 
nas quais dialoga com pensadores contemporâneos, não foram publicadas, e 
sua obra mais conhecida, Memórias, sonhos, reflexões, é na realidade fruto de 
entrevistas de Aniela Jaffé com Jung e sofreu inúmeras interferências editoriais. 
A propagação equivocada da ideia de uma filiação do autor ao pensamento de 
Freud, atrelada às dificuldades do estudo de sua obra construíram a ideia de um 
Jung, Príncipe Herdeiro de Freud, sem consistência e relevância teórica.

Algumas dificuldades são discutidas por Papadopoulos (2006) na tarefa de se 
discutir uma epistemologia junguiana, a saber: Jung nunca teria deixado claro 
em seus escritos qual é a base epistemológica e metodológica do seu pensamen-
to de modo que a epistemologia subjacente aos seus escritos só pode ser inferida 
a partir da sua prática psicológica. Além disso, as inovações trazidas por Jung 
no campo da prática clínica foram e continuam sendo o grande enfoque dos 
estudiosos e dos analistas junguianos. E ainda, Jung receava que seus escritos 
fossem tomados como uma teoria filosófica sem aplicabilidade prática, motivo 
pelo qual preferia denominar-se como um cientista cuja teoria era pautada 
em observações empíricas e não em especulações desconectadas da realidade 
concreta. Jung teria omitido ou minimizado propositalmente as bases epistemo-
lógicas da sua teoria a fim de garantir cientificidade ao seu trabalho, ainda que 
Jung tivesse claro para si quais eram caminhos epistemológicos que percorria.

O próprio nascimento da psicologia como ciência no final do século XIX já foi 
marcada por uma série de controvérsias em relação ao seu estatuto científico e 
epistemológico, e Jung esteve muito próximo destas discussões. Para os pensa-
dores da época tais controvérsias se deviam à falta de clareza teórica quanto às 
suas definições, ao fato de não preencher o critério de previsibilidade como as 
outras ciências, à falta de um vocabulário unificado e à falta de consenso entre 
os objetivos e métodos entre os psicólogos. Segundo Shamdasani (2005), houve 
uma série de tentativas de superar estas divergências, como a de se estabelecer 
uma linguagem comum a todos os psicólogos, ou a de unificar concepções e 
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procedimentos técnicos.
Para o autor, a discussão feita até então “massacrou a anarquia epistemoló-

gica que prevalecia no seio da psicologia” (SHAMDASANI, 2005, p. 23). Ou seja, 
a questão subjacente às discussões sobre a psicologia era quanto à sua forma de 
conhecimento acerca do humano: como se dá a relação entre sujeito cognos-
cente e objeto cognoscível no campo do saber psicológico? É possível esperar da 
psicologia a neutralidade, a objetividade e a universalidade das leis verificadas 
em outros conhecimentos científicos? O corpo tem algum lugar neste processo?

CoNTRovéRSIAS SoBRE A CIêNCIA PSIColÓGICA

“Uma verdade psicológica só é válida
se puder ser invertida.”

C. G. Jung

Na tarefa de definir o objeto de conhecimento da psicologia e de afirmar a 
sua objetividade alguns psicólogos do séc. XIX dedicaram-se a buscar uma teoria 
que anulasse o fenômeno subjetivo da ‘equação pessoal’. Segundo Shamdasani 
(2005), tal fenômeno havia sido cunhado por Bessel em 1816 ao verificar que, no 
campo da astronomia, observadores diferentes anotavam o tempo dos trânsitos 
estrelares com uma diferença mínima de segundos, revelando uma diferença 
pessoal no modo de perceber o mundo objetivo.

Várias respostas foram dadas na psicologia em relação ao problema da 
‘equação pessoal’. Baseando-se na premissa de que a psicologia deveria ter um 
método experimental de estudo, à exemplo das outras ciências, Wundt adotou, 
em 1879 na Alemanha, o método experimental de associação de palavras1 em 
que estudava o tempo de resposta das pessoas no desempenho de uma tarefa 
permitindo-lhe aproximar-se do fator pessoal envolvido nas respostas de seus 
sujeitos experimentais. A psicologia também estava tentando diferenciar-se da 
filosofia e as experimentações de Wundt foram decisivas neste processo.

Atento ao rigor epistemológico e a uma consistente fundamentação filo-
sófica, sua adoção da consciência como objeto de uma psicologia científica 
referia-se a um recorte da vida mental passível de ser estudado mediante 
especificações do método experimental e conforme a concepção acerca da 
natureza da experiência interna, que realçava as dimensões afetiva e volitiva. 
(MARCELLOS e ARAUJO, 2011, p. 313)

O principal objetivo de Wundt era definir um objeto para a psicologia, 
afastar-se das explicações metafísicas sobre a mente e tentar estudar quan-
titativamente os processos mentais gerais por meio de sujeitos treinados na 
introspecção. A introspecção wundtiana consistia na auto-observação ou auto-
percepção das próprias sensações conscientes e na descrição minuciosa destas 
sensações ao experimentador da maneira mais objetiva possível. Sendo assim, o 
método experimental constituiu-se como o principal instrumento de investiga-
ção psíquica capaz de elevar a psicologia ao estatuto de ciência quantificável.

As críticas ao método experimental eram: lidar com processos mentais 
mutáveis e não objetos permanentes e a sua restrição ao campo da experi-
mentação, não sendo possível saber como o sujeito reagiria em situações não-
-experimentais. Portanto, o método experimental não permitia que a psicologia 
generalizações a partir dos dados obtidos.

“Em 1890, James observou que, em geral, os filósofos tinham suposto a 
existência de uma mente típica, com a qual se assemelhavam todas as mentes 
individuais” (SHAMDASANI, 2005, p. 54). Assim, começava o estudo da psicolo-
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gia individual e diferencial e um novo problema se colocava: Seria possível uma 
ciência baseada em leis gerais que abarcasse as diferenças entre as individuali-
dades observadas e percebidas?

Paralelamente aos experimentos de Wundt, Galton em 1880, tentou elaborar 
na Inglaterra um questionário como forma de investigar a natureza das imagens 
mentais e obter dados estatísticos sobre a mente a partir das diferentes reações 
individuais diante de um mesmo objeto. Galton supunha a existência de dife-
rentes funcionamentos para mentes individuais. Este trabalho foi retomado na 
França por Charcot em 1886 e por Binet em 1895 quando foi possível identificar 
diferentes tipos de indivíduos, de modo que “A determinação dos processos domi-
nantes numa pessoa assumiu a forma de tipologias” (SHAMDASANI, 2005, p. 56).

Entre 1880 e 1890 estava em voga na França o uso da sugestão hipnótica 
como forma de acesso a recordações passadas esquecidas pelo paciente. Ao 
trabalho de sugestão hipnótica era dado o nome de psicoterapia, prática que se 
tornou controversa devido ao nível de susceptibilidade do paciente em estados 
de transe hipnótico, fazendo com que os psicólogos voltassem suas atenções ao 
estudo dos sonhos. Diferente da hipnose, o sonho não precisava ser sugestiona-
do e aparecia espontaneamente como conteúdo bruto produzido na psique do 
indivíduo a partir de vivências anteriores, portanto poderia ser tomado como 
um componente psicológico do sonhador semelhante à loucura, de modo que 
“o interesse pelos sonhos deslocou-se do sonho em si para a sua utilização como 
psicoscópio” (Shamdasani, 2005, p. 179), ou seja, os sonhos eram agora um 
instrumento através do qual poderia se entender o que se passa no interior da 
psique, ou no subconsciente2.

Cada uma das práticas experimentais ou terapêuticas citadas aqui deli-
neiam o campo epistemológico a partir do qual Jung teria cunhado sua teoria. 
Shamdasani (2005, p. 61) afirma, que preso à ideia de validar a psicologia como 
ciência e muito articulado com os pensadores contemporâneos

Jung estava fundindo a metodologia experimental de Wundt, aplicada ao 
estudo dos tempos de reação e à pesquisa sobre associações de palavras, 
com o projeto da psicologia individual ou diferencial, tal como Binet e Stern 
haviam estabelecido, combinando depois esses dois vetores com a aborda-
gem clínica da psicologia francesa do subconsciente. Dessa maneira, ele esta-
va tentando desenvolver um método clínico-experimental, que denominou 
de psicopatologia experimental.

 Note-se que as questões científicas concernentes à psicologia envolvem 
a participação de um corpo sempre coadjuvante a questões epistemológicas: 
o corpo enviesa os fatos produzindo percepções e conhecimentos distorcidos 
do mundo, um corpo que está entre a psique e o mundo mediando processos 
psíquicos (produzindo sonhos, projetando, transferindo sentimentos), um corpo 
que é “suprimido” na hipnose, um corpo objetificado cujas reações são “mensu-
radas”, portanto eram investigações sobre uma mente sem concretude corpórea. 
A intenção de Jung ao tentar unir a metodologia experimental de investigação 
sobre fenômenos psíquicos e a psicologia do subconsciente parecem abrir o 
caminho para se pensar num inconsciente incorporado.

JuNG EM BuSCA DE INTERloCuToRES
Desde o início de sua vida Jung interessou-se por fenômenos humanos, em 

especial por fenômenos como sonhos, sonambulismo, religiosidade, mediunida-
de, estados de loucura, ou seja, expressões atípicas do comportamento humano. 
Segundo Papadopoulos (2006), Jung se aproxima de quaisquer fenômenos huma-
nos (religiosos, políticos, psíquicos e artísticos) independente da sua origem na 
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tentativa de entender o impacto que tais fenômenos têm na vida do observado.
Jung era grande leitor de filósofos do romantismo alemão e da filosofia críti-

ca e participava das mais recentes discussões acerca da tentativa de estabelecer 
critérios científicos para a psicologia. Para Papadopoulos (2006, p. 15 e p. 25), 
o pensamento de Jung situa-se entre o materialismo cético e a metafísica. Tal 
afirmação pode gerar dúvidas uma vez que em diversos momentos de sua obra 
Jung define-se como um cientista empírico.

[....] Defini-me como sendo um empirista, pois é preciso fazer parte de algo 
convincente. Acusam-me de ser muitas vezes, dizendo que sou um mau filó-
sofo e, evidentemente, não me agrada ser qualquer coisa de medíocre. Como 
empirista, pelo menos, cumpri minha tarefa. (JUNG, 1975, p. 321).

É provável que com esta afirmação Jung quisesse conferir à sua teoria 
psicológica um estatuto de ciência e não de filosofia. Ou seja, assim como o 
conhecimento científico é baseado na observação empírica e identifica padrões 
de funcionamento, que generalizados constituem um modelo de ciência, para 
Jung o conhecimento sobre a psique se dá igualmente a partir de observações 
do humano em campo que podem ser generalizadas constituindo um modelo de 
funcionamento psíquico. Portanto, ao se definir como empírico, Jung não está se 
identificando com a escola filosófica do empirismo, mas delimitando um objeto 
de estudo concreto: o ser humano, suas expressões e sua relação com o mundo.

Neste sentido, a psicologia de Jung constituiria um terceiro caminho para 
além destas duas vertentes filosóficas (empirismo e metafísica). Jung dava uma 
ênfase especial às experiências vividas a partir das quais derivam inferências 
sobre o mundo interno de forma que, tanto o mundo externo concreto quanto 
o mundo interno inferido teriam o mesmo valor e estatuto de realidade.

Ainda para Papadopoulos (2006, p. 19), a vivência de Jung com doentes men-
tais graves no hospital psiquiátrico de Burghölzli entre 1900 e 1909, garantiu-
-lhe a oportunidade de adotar o método de Bleuler que consistia na validação 
do discurso do paciente como imbuído de um significado pessoal, dando voz 
ao sintoma. Para o autor, a grande contribuição de Jung para a observação dos 
fenômenos humanos foi o olhar não patologizante sobre eles, de forma que o 
que se lhe apresentava como fenômeno era sempre entendido como uma parte 
oculta da psique que trazia um significado teleológico.

No mesmo hospital Jung pode fazer experimentos com o método de associação 
de palavras, que até então era usado por Galton e Wundt como meio de investi-
gação das funções cognitivas. A ideia da equipe de Burghölzli era tentar usar este 
método na compreensão dos mecanismos de cisão mental que caracterizavam a 
esquizofrenia de forma que as respostas eram analisadas segundo diferentes cate-
gorias. Jung passou a interessar-se pelas perturbações nas respostas dos sujeitos, 
de modo que nascia o primeiro conceito da psicologia analítica: as perturbações 
das respostas seriam reveladoras de complexos emocionalmente carregados.

Na análise dos dados obtidos, Jung identificou uma classe de respostas que 
expressavam ideias carregadas de emoção que eram formadas não a partir de 
percepções externas, mas que poderiam ser produto subjetivo do sujeito experi-
mental. Percebe-se que a preocupação de Jung não era tanto quantitativa, mas 
em verificar qualitativamente diferenças nas respostas fisiológicas dos sujeitos.

Penna (2013, p. 82) referindo-se a Jung afirma que

Embora sua visão de mundo e de ciência fosse contrária ao materialismo 
e ao racionalismo positivista reinante no ambiente universitário do século 
19, na Europa, Jung preferiu criticá-lo de dentro para fora. Isto é, estudou e 
utilizou o método experimental em suas investigações para depois concluir 
por sua insuficiência e inadequação para a psicologia do inconsciente e, 
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assim, elaborar uma proposta alternativa de investigação e compreensão dos 
fenômenos psíquicos. 
A leitura de Shamdasani e Papadopoulos nos leva a crer que Jung partilhava 
dos interesses em estabelecer fundamentos científicos para a psicologia e viu 
no método experimental a oportunidade de fazê-lo. Os dados obtidos com 
o experimento de associações, levaram Jung a inferir um mundo interno e 
autônomo que interferia na vida consciente, oferecendo-lhe o início de um 
modelo científico para a psique que supunha o inconsciente pessoal e um 
corpo expressivo.

Shamdasani (2005, p. 64), afirma que Jung 

[...] nunca deixou exatamente claro por que interrompeu o trabalho com 
associações neste período [1905]. Um seu aluno, o psicólogo analítico H. G. 
Baynes, dá indícios de que Jung tomara consciência do papel representado 
pela equação pessoal.

de forma que Jung teria abandonado os experimentos de associação ao 
perceber que seria impossível para a psicologia assumir a mesma neutralidade 
que as outras ciências, uma vez que tem como objeto de estudo a subjetividade 
humana, ou seja: a equação pessoal seria agravada pelo encontro das duas sub-
jetividades envolvidas no método de associações, a subjetividade do experimen-
tador e a do sujeito experimental. “Consequentemente, a psicologia se fundia 
com o próprio processo psíquico.” (SHAMDASANI, 2005, p. 111).

Jung teria se aproximado dos estudos sobre tipológicos discutidos por vários 
contemporâneos, partindo do pressuposto da impossibilidade de anular a equa-
ção pessoal, já que cada indivíduo tem maneiras muito particulares de apreensão 
do mundo que devem ser levadas em conta, concluindo que não há um modo 
neutro e único na observação dos fenômenos humanos. Recorre a James que 
acreditava que “Os sistemas filosóficos, que alegam descrever a constituição do 
mundo, não passavam, no fundo, de confissões involuntárias das idiossincrasias 
psicológicas dos seus respectivos autores.” (SHAMDASANI, 2005, p. 75).

Jung constrói, com a colaboração de colegas, uma teoria tipológica que, 
segundo ele, valida cada uma das teorias psicológicas existentes, uma vez que 
cada uma delas seria produto de um observador cujo tipo psicológico define seu 
olhar, daí as diferenças entre elas. Neste sentido não há uma teoria mais ver-
dadeira que outra e nem um observador melhor que outro, mas um observador 
que enxerga o mundo segundo determinados critérios.

Podemos dizer então, que Jung assume como proposta epistemológica e leva 
às últimas consequências a não neutralidade do sujeito, pois todo o observador 
está impregnado de si mesmo e possui um corpo que interfere ou medeia este 
processo de acordo com o seu modo de viver a realidade.

Em 1900, a pedido de Beuler, Jung teria lido A interpretação dos sonhos de 
Freud, e estava familiarizado com alguns dos seus conceitos e métodos clínicos. 
As suas constatações com o método de associação de palavras eram comple-
mentadas com a escuta dos sonhos seguido de associações que acabavam se 
relacionando com o significado oculto dos dados obtidos na sua amostra expe-
rimental com este sujeito.

A análise de sonhos foi usada por Jung como complementar ao método de 
associações de palavras. Após o relato do sonho Jung pedia “... como no caso das 
associações; que [o paciente] reproduzisse as primeiras ideias que lhe viessem à 
mente, evitando qualquer observação sugestiva...” (Jung, O. C. v. 2 § 826) sempre 
em relação à imagem original. Segundo Clarke (1913, p. 41), 

Em contraste com o método de livre associação de Freud, que encoraja o 



paciente a seguir a corrente de pensamento aonde quer que ele conduza, e 
que se destina a revelar algum significado oculto por trás do pensamento, 
o método de Jung requeria que o paciente se concentrasse na imagem ou 
pensamento em questão e que lhe explorasse as possibilidades interiores, 
construindo uma séria de imagens e símbolos estreitamente ligados.

Papadopoulos (2006) diz ainda que o método de associação de palavras levou 
Jung a inferir um inconsciente coletivo já em 1904 a partir da análise dos dados 
obtidos no experimento com famílias. Jung teria observado que há uma grande 
similaridade nas respostas dos membros de uma mesma família, o que indicaria 
que pessoas da mesma família compartilham estruturas mentais inconscientes 
que se desenvolvem a partir das relações intrafamiliares que moldam o com-
portamento dos seus membros de acordo com tais estruturas. Embora esta 
descoberta tenha ocorrido no início da sua vida profissional, Jung só conseguiu, 
fundamentar, teorizar e compreender este fenômeno mais tarde.

Além disso, ao deparar-se com sonhos cujo conteúdo não era pessoal, mas de 
cunho mitológico presentes em pacientes de diversas origens étnicas e sociais, 
Jung supôs que “... a similaridade transcultural dos motivos oníricos era evidência 
de uma camada universalmente humana do inconsciente, o inconsciente coleti-
vo, fonte dessas imagens.” (SHAMDASANI, 2005, p. 177). Surge o conceito de T 
como sendo a fonte não pessoal de alguns sonhos.

PoR uMA EPISTEMoloGIA JuNGuIANA
A partir da breve reconstrução do caminho de Jung feita até o momento 

podemos identificar indícios de uma epistemologia junguiana, levando em con-
sideração que Clarke (1993, p. 40) coloca Jung na categoria de um pensador de 
problemas e não um pensador de sistemas. Os pensadores de problemas

são aqueles que, embora possivelmente procurando elaborar uma visão glo-
bal, ainda assim põem em jogo grande variedade de idéias subordinadas e 
às vezes mutuamente contraditórias, e que tentam encorajar a exploração 
aberta e não o fechamento de possibilidade [...] como um jardim paisagístico 
inglês, que, embora tenha uma forma geral, e seja planejado com todo o 
cuidado, não tenta esclarecer cada detalhe da relação, mas permite, através 
de fronteiras mal definidas, a viabilidade de mudança e crescimento, de uma 
variedade interminável de perspectivas, abre a possibilidade de surpresas e, 
no fim, deixa muitas coisas opressivas, mas deliberadamente obscuras.

Podemos supor que, desde o início, Jung iniciava suas observações clínicas e 
científicas a partir daquilo que no mundo o provocava (Papadopoulos, 2006). A 
reação emocional do observador diante do seu objeto de observação, denomina-
da no campo clínico como contratransferência, é um dos indícios da sua posição 
epistemológica, que valida este fenômeno como um ‘conhecer sobre’ incluindo 
o aparato corporal neste processo, não sendo possível um sujeito neutro e con-
templativo diante do mundo.

Para Jung, o observador sempre se afeta pelo objeto e dele participa, o 
objeto existe para “para” um observador. Jung inaugural, então, o método da 
observação participativa, “This means that he always valued that knewledge 
was produced by experience and in the context of interaction with others” 
(PAPADOPOULOS, 2006, p. 19). Tal atitude, que está presente em toda a obra de 
Jung desde os seus primeiros escritos, é radicalmente diferente dos seus contem-
porâneos que buscavam a neutralidade ou a isenção do sujeito-observador na 
relação com o mundo observável ao tomarem como modelo os mesmos pressu-
postos das ciências naturais.
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Portanto, um dos fundamentos da epistemologia junguiana é a ação dia-
lética entre o sujeito incorporado que elabora uma compreensão teórica e o 
mundo que se revela e ele. Ou seja, o mundo só existe na interação com um 
sujeito-corpo-cognoscente, e mais: a relação psique/mundo ou sujeito/objeto 
é tão estreita que “A alma [ou psique] não é só um problema pessoal, mas um 
problema do mundo inteiro e é a esse mundo inteiro que o psiquiatra deve se 
referir.” (1975, p. 121).

Papadopoulos (2006, p. 24) afirma que Jung tem uma epistemologia basea-
da na ‘problemática do outro’ que vai mudando ao longo do desenvolvimento 
da sua teoria. Aqui, o outro pode ser entendido intrapsíquicamente como a 
multiplicidade do ‘eu’, ou como os ‘outros’ nos habitam independente do nosso 
conhecimento em oposição à ideia da mente una, ou ainda, extrapsíquicamente, 
como um potencial arquetípico a partir do qual o “eu” existe com e como os 
demais, sustentado pelas ideias de inconsciente coletivo e de alteridade. Esta 
teria sido a grande contribuição da utilização do método de associação de 
palavras, que referendava uma sensação que Jung tinha desde pequeno: ser 
constituído por duas personalidades. 

[...] No fundo, sentia-me ‘dois’: o primeiro [personalidade no 1], filho de seus 
pais, que frequentava o colégio, era menos inteligente, atento, aplicado, 
decente e asseado do que os demais; o outro [personalidade no 2], pelo con-
trário, era um adulto, velho, céptico, desconfiado e distante do mundo dos 
homens. (JUNG, 1975, P. 51)

Para Papadopoulos (2006, p. 37), Jung usa o termo ‘padrões de comporta-
mento’ ou ‘padrões arquetípicos’ dentro de uma perspectiva de rede e não den-
tro de uma perspectiva linear. Jung usa este termo para denominar um conjunto 
de ideias, imagens, símbolos, sensações, pensamentos e emoções desencadeados 
automaticamente na psique a partir das experiências, esta rede assume novas 
configurações e se amplia a cada nova experiência vivida, expandindo o campo 
psíquico do indivíduo.

O arquétipo pode ser entendido como uma ponte entre as experiências indi-
viduais e as estruturas culturais internas. Uma das suas funções é a de apreender 
e organizar o mundo subjetivo na consciência do indivíduo atribuindo-lhe um 
significado único cunhando um caminho muito particular na consciência pes-
soal a partir de estruturas universais à semelhança das categorias kantianas do 
entendimento. Tal caminho vai se remodelando e recriando a partir de novas 
experiências num processo ativo e contínuo, o que vai além da proposta episte-
mológica redutivo-causal.

o PAPEl EPISTEMolÓGICo Do CoRPo

“A premissa de meus julgamentos [...]
é a realidade das coisas psíquicas, um conceito

que resulta reconhecimento de que a psique
também pode ser pura experiência”.

Carl Gustav Jung

Segundo Jones (2011), a psicologia junguiana tratou o corpo não como um 
objeto científico, mas como um corpo-vivido e perceptivo, que ultrapassa o dua-
lismo cartesiano. Seria um reducionismo objetivar o corpo como sendo um objeto 
inerte e sem significado na análise. Para a autora, a ideia da existência de estru-
turas psíquicas inatas já supõe a participação corporal nos processos psíquicos.

De acordo com Samuels (1989, p. 77) “Jung dizia que o ego resulta do choque 



das limitações corporais do indivíduo e o meio ambiente. Subseqüentemente, 
o ego se desenvolve de novos choques com o mundo exterior e também com 
o mundo inteiro”, o autor diz ainda que “[...] o ego resulta da combinação do 
interno e do externo” (Samuels, 1989, p. 78), ou seja, a estrutura egoica supõe 
um corpo por onde passam as sensações, percepções e emoções provenientes do 
mundo interno ou externo, que não podem ser entendidos como opostos, mas 
como sendo de naturezas diferentes e complementares.

Neste sentido, o corpo epistemológico ao qual nos referimos seria um corpo 
que organiza e processa as percepções dos fenômenos do mundo interno e do 
mundo externo na psique e que daria significado a elas, portanto “the structu-
ral unity between the world and human consciousness is given as methaforical 
reality [..] This methaforical reality is an embodied reality [...]” (JONES, 2011, p. 
104), ou seja, o corpo é um aparato sensorial, expressivo e metafórico, sendo 
impossível pensar numa psique desincorporada.

Jones (2011) explica que a gestualidade já é carregada de sentido. Isso significa 
que os gestos do cotidiano ou aqueles gestos característicos de uma cultura devem 
ser entendidos como símbolos ou metáforas do humano e têm o mesmo status 
epistemológico que os sonhos, o que leva o corpo ao nível do simbólico-orgânico.

Portanto, o corpo participa intensamente do processo de conhecimento na 
medida em que sente, percebe, organiza as informações, expressa-se gestual-
mente, interage com o mundo, e percebe-se a si mesmo como pertencente a um 
“eu”, o corpo do qual falamos é fenomênico-simbólico. 

CoNSIDERAçõES FINAIS
É possível dizer que o aparato teórico que Jung tentava elaborar e as suas 

bases epistemológicas divergiam consideravelmente das de Freud desde o início, 
ainda que ambos se referissem a problemas semelhantes relacionadas à existên-
cia de um mundo inconsciente, e que Jung tenha tentado aproximar-se da téc-
nica psicanalítica, da sua linguagem e do ponto de vista epistemológico de Freud 
entre 1906 e 1912, até que ele mesmo pudesse desenvolver um vocabulário e 
uma consistência teórica que expressasse de fato a sua compreensão da psique. 
Em Memórias, sonhos, reflexões (1975, p. 325) Jung diz: “A influência de Freud 
aumentou meus conhecimentos, mas não me foi esclarecedora.” Podemos dizer 
que enquanto Jung desenvolvia conceitualmente a psicologia analítica diferente 
da psicanálise ele também tentava desenvolver uma persona profissional dife-
renciada da de Freud.

Acreditamos que este artigo não esgota as inúmeras possibilidades de apro-
ximação em relação ao tema proposto, a saber: definir onde parte o olhar jun-
guiano sobre o mundo, como ele pode ser acessado e o que esse olhar pressupõe, 
em outras palavras, trata-se de identificar as bases epistemológicas da psicologia 
complexa. Vimos que existem inúmeras dificuldades na tarefa proposta como: 
ambiguidade na definição de conceitos, questões referentes às traduções, 
a aproximação de Jung com diversos interlocutores em diferentes áreas do 
conhecimento, dificuldades metodológicas e técnicas encontradas ao longo do 
percurso da construção da psicologia complexa.

Reconhecemos que não consideramos neste artigo as influências filosóficas 
no pensamento de Jung, assim como as consequências destas influências na psi-
cologia complexa, para unicamente percorrer o caminho clínico-metodológico 
de Jung na tentativa de atribuir um valor científico à psicologia e dele tentar 
extrair alguns pressupostos epistemológicos.

Como vimos, discutir epistemologia é tentar entender como se dá a relação entre 
sujeito cognoscente e objeto cognoscível, ou como se é possível conhecer algo.

Neste artigo pudemos destacar alguns pressupostos que foram se desvelando 
ao longo da experiência clínica de Jung na busca de uma psicologia científica.
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O primeiro ponto a ser destacado é que, influenciado pelo espírito científico 
da sua época, Jung se envolveu na discussão acerca da “equação pessoal” con-
cluindo não ser possível pensar em um observador neutro diante de nenhum 
fenômeno observável. Neste sentido, o sujeito e objeto de conhecimento se 
influenciam mutuamente numa relação dialética, de modo que, no contato 
entre duas subjetividades ocorrem necessariamente distorções incontroláveis. 
Devem ser levadas em conta ainda as mudanças inerentes ao sujeito, que está 
em constante devir.

Constatamos também que, a partir das perturbações nas respostas dos testes 
de associação de palavras, Jung supôs um mundo inconsciente que se projeta 
no mundo, os quais conhecemos por meio de fenômenos, além da inferência da 
multiplicidade da psique. A partir das repostas de famílias no mesmo teste e do 
estudo sobre os sonhos, Jung supôs também a existência de conteúdos psíquicos 
não pessoais.

Observamos que a elaboração da teoria dos tipos psicológicos foi feita a 
partir da ideia da existência de diferentes padrões de apreensão e compreensão 
do mundo que justificam diferentes teorias sobre o humano.

O corpo parece não ter ocupado um papel de destaque nos escritos de Jung, 
mas a sua importância no processo de conhecimento é consistente com muitos 
aspectos da psicologia complexa. Jung coloca o corpo como participante dos 
processos psíquicos no experimento de associação de palavras, na formulação 
da sua tipologia, na suposição de padrões arquetípicos de comportamento e até 
mesmo no conceito de contratransferência. Nesta perspectiva seria necessário 
considerar no setting terapêutico os aspectos gestuais e expressivos do corpo.

Notas

1. Nesta pesquisa encontramos diferentes denominações ao método de Wundt como método associa-
cionista (por utilizar a associação), de método introspectivo (por usar a auto-observação dos fenômenos 
internos dos sujeitos de pesquisa) ou método experimental (por usar a experimentação).

2. Subconsciente é um termo usado inicialmente por Janet. 
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Jung cita um tratado alquímico em seu texto sobre a transferência no pro-
cesso psicoterapêutico: “A Arte requer o homem inteiro” (1990, par. 400). Algo 
difícil, complexo e requer trabalho de uma vida inteira. Ele se refere à Arte 
alquímica, a todas as Artes e principalmente à Arte da Psicoterapia:

... a personalidade unificada jamais perderá por completo a dolorosa sen-
sação de ‘dupla natureza’. A libertação plena dos sofrimentos deste mundo 
deverá certamente ficar por conta da ilusão. Afinal, a vida humana de Cristo, 
que para nós é simbólica e modelar, não terminou na plenitude da felicidade, 
mas na cruz (JUNG, 1990, par. 400).

Retomando o parágrafo inteiro para entender o contexto (ver o parágrafo 
inteiro no fim do artigo em nota 1), Jung está quase concluindo uma longa 
reflexão sobre a transferência na psicoterapia, utilizando referências medievais, 
mais precisamente a alquimia medieval. 

Em seguida a esta análise inicial, ele analisa prancha por prancha do 
rosarium Philosophorum, um tratado alquímico medieval, onde se revelam 
muitos dos passos semelhantes ao processo de individuação, que é um postulado 
e o principal processo do método analítico de Jung. 

A transferência é um mecanismo inconsciente da personalidade que coloca 
em outra pessoa, ou coisas, conteúdos internos, no caso aqui o paciente transfere 
ao terapeuta diferentes aspectos inconscientes não resolvidos. E Jung esclarece:

“O tratamento clínico da transferência é uma oportunidade rara e inestimá-
vel para a retirada das projeções, para compensar as perdas de substância e 
integrar a personalidade”. (ibid, par. 420)

Jung aprofunda para outras relações experimentadas pelo ser humano em 
conflitos, oposições e diálogos onde são necessariamente vividas experiências 
não completamente conscientizadas. O fluxo da vida leva para estes embates 
e confrontos, tanto internos como externos ao ser humano, mas como tarefa 
última é a integração com o selbst a tarefa mais difícil. E a complexidade deste 
processo é o que Jung chamou de processo de individuação.

Este parágrafo utilizado como base para a reflexão é muito denso, complexo 
e faz alusão a muitos outros processos que um ser humano mais amadurecido e 
sábio como Jung propõe refletir através das pranchas alquímicas. 

Sem dúvida, as implicações vão se ampliando e aprofundando. Mas este 
parágrafo é uma espécie de resumo de possíveis reflexões que a dificuldade da 
integração dos opostos traz. 

Jung tem a característica de, nas suas obras, usar a amplificação, isto é, falar 
de um ponto e ampliar seu significado, com outras formas de ver e de conhe-
cimento. 

Por isso, ele cita a frase de um tratado alquímico: “A Arte requer o homem 
inteiro”. E continua: “O mesmo se aplica plenamente ao processo psicoterapêu-
tico”. (ibid, par. 400).

Temos que considerar que a integração dos opostos ocorre em diferentes 
níveis, se não infinitos, assim como os níveis de consciência. Por exemplo, quase 
inconscientemente, temos muitas coisas opostas acontecendo no nosso corpo 
como: os batimentos cardíacos de sístole e diástole, a respiração com a inspira-
ção e a expiração, o metabolismo com o anabolismo e o catabolismo, o sistema 
nervoso central e periférico com o simpático e parassimpático, a necessidade de 
comer e descomer, estar acordado e a necessidade de dormir, realizar tarefas 
cotidianas e descansar, amar e ser amado etc. Muitos destes processos ocorrem 
com pouca consciência ou nenhuma, mas não são, em si, antagônicos ou confli-
tivos. São necessários para a manutenção da vida. 
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Existem alguns opostos no nosso corpo que pouco nos damos conta, por 
exemplo, a mão tem frente e costa, a mão direita e a mão esquerda, o lado 
esquerdo e o lado direto do corpo, a frente do corpo e as costas, em cima e 
embaixo, dentro e fora etc. E como os chineses nomeiam: lado yin e lado yang. 
Estes conceitos chineses são sempre relativos um ao outro. Não há a possibilida-
de de existirem isolados. Não é possível alguma coisa ser puro Yin ou puro Yang. 
Só é possível reconhecer algo yin ou yang em relação ao outro lado. São con-
ceitos muito bem explicados no Tao Te King, um livro antigo chinês de profunda 
sabedoria. No capítulo 42, o texto diz: “Tao gera o um, o um gera o dois, o dois 
gera o três, o três gera as dez mil coisas” (SPROVIERO, 1997)

Esta linguagem aparentemente simples é de uma profundidade extraordi-
nária, ao mesmo tempo está em todas as coisas. Para o Taoísmo, Tao é Deus, 
que compõe a Natureza. Esta Natureza é anterior ao Tao por ser o Tao o um, o 
inominável. Deus em várias religiões não pode ser nomeado, porque ao nomeá-
-Lo deixa de ser Deus, ou Tao. 

Se o um gera o dois que são o yin e o yang, este dois gera o três, o número 
do Criativo, onde a possibilidade de forma começa a existir. E o três gera as dez 
mil coisas, como uma expressão do que são as infinitas formas criadas neste 
mundo fenomênico.

Mas, fica claro que não é só aparência dos fenômenos e sim que há algo 
intrínseco, sutil, interior aos fenômenos. Algo ou muitos “algos”, como as várias 
teogonias da humanidade vão citar Deus e seus santos, ou os vários deuses, ou 
as várias instâncias da vida espiritual (LIU, 2017), sempre tentando encaminhar a 
nossa consciência e nossa prática para níveis mais sutis do que a forma concreta 
e objetiva, com a qual, principalmente, a ciência moderna trabalha. 

E o que Jung nomeia aqui como realidade verdadeiramente objetiva é este 
núcleo, este “algo” íntimo ao ser humano, que para alguns vai ser tocado através 
de muita labuta, como o processo alquímico de tratar mil vezes o lapis philoso-
phorum, onde os antagonismos e os opostos vão poder florescer na percepção 
da verdadeira unidade “de outro eu, de um eu objetivo, que por esta razão é 
melhor designar por Si Mesmo (selbst)” (JUNG, 1990, par. 400).

Este encontro com a verdadeira unidade é um trabalho de uma vida inteira, 
ou muitas vidas, como Jung continua: 

Não se trata mais de escolher entre as ficções a que mais convém, mas de 
uma série de duras realidades, que juntas formam a cruz que, afinal, cada um 
de nós tem de carregar, ou formam o destino que nós somos. (Ibid. par. 400)

Como somos encarnados, como vivemos dentro deste mundo fenomênico, 
estamos também sujeitos à superficialidade e à profundidade em muitos assun-
tos e níveis. Quando adoecemos, quando a vitalidade está perdendo para algo 
externo que nos invadiu ou algo interno que nos desequilibra, recorremos aos 
médicos, terapeutas e sacerdotes para o reequilíbrio da saúde, do bem-estar. 

No trabalho psicoterapêutico da Integração Fisiopsíquica, conversamos com 
o cliente sobre seus conflitos, dificuldades e aspirações. Ouvimos os seus sonhos, 
também para acompanhar sua evolução, a progressão e regressão da libido 
e fazemos um trabalho corporal com Toques Sutis. Na Calatonia, método de 
relaxamento desenvolvido por Pethö Sándor (1984), médico húngaro radicado 
no Brasil, fazemos toques suaves nas extremidades dos dedos dos pés, na sola, 
calcanhar e panturrilha, bilateralmente, para propiciar a integração de conteú-
dos psíquicos emergentes, através da decussação cerebral. Há também, o toque 
na cabeça, ao final, para compensar e equilibrar o trabalho feito nos pés, ou 
em outras partes do corpo do paciente. O relaxamento facilita o surgimento de 
conteúdos reprimidos, rejeitados, sublimados, transferidos etc., que ao aparece-
rem na consciência têm a possibilidade de serem compreendidos e integrados, 
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trazendo equilíbrio e saúde ao paciente. Isto é um processo contínuo.
Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) vamos encontrar inúmeros métodos 

e técnicas que vão nos auxiliar neste restabelecimento da saúde. E os métodos 
de diagnóstico incluem, não só, a observação de processos duais, como estar 
mais yin ou mais yang e daí vir o desequilíbrio, de fatores internos como as 
cinco emoções vistas como venenos (nota 2) ou fatores externos como vento, 
calor, frio, excessos alimentares, de exercícios, de trabalho etc. (BING, 2001). Os 
melhores médicos são aqueles que conseguem ver as doenças antes da manifes-
tação, a legítima prevenção. 

A partir do conflito do bem-estar com algo externo ou interno é que ocorre 
a intensificação dos sintomas e problemas que precisamos solucionar. Então, “o 
dois gera o três”. Buscamos alguém, outro, além de nós para nos tratar. E este 
outro, o psicoterapeuta, no nosso caso, é quem vai estabelecer uma relação, 
uma dualidade, para nos auxiliar a enfrentar o desequilíbrio. Na nossa prática 
psicoterápica, da Integração Psicofísica, utilizamos um “terceiro ponto”, onde a 
nossa atenção e observação facilitará o não envolvimento excessivo com os pro-
blemas do paciente, e facilitará a observação dos nossos próprios processos, do 
processo de transferência do paciente, podendo até utilizar instrumentalmente 
a contratransferência. 

Ou, no processo alquímico, o alquimista na sua relação com o opus, tem a 
soror mística, a companheira do trabalho alquímico, representando o psico-
pompo, a anima, a alma que faz a ligação entre a consciência e o inconsciente, 
nos diferentes estágios da obra, ou do opus, ou do processo de individuação, à 
semelhança do (a) terapeuta na relação transferencial, com os quatro tipos de 
anima que Jung (JUNG, 1990, par. 361) descreve, atuando com a sua observação. 
Isto facilita trabalhar com os quatro elementos: a água, o princípio gerador; a 
terra, os elementos concretos que se coloca no cadinho do alquimista, ou os 
conteúdos psíquicos da nossa vida concreta, ou como Jung disse “os limites 
reais” que são os que produzem efeitos; o ar, o que insufla o fogo, ou o pen-
samento e as intenções; e o fogo, que transforma a matéria no cadinho, ou do 
“processo de purificação em que tudo que é supérfluo é consumido pelo fogo” 
como citou Jung. 

Podemos assinalar que os quatro elementos são a base de diagnóstico de 
Paracelso (1983) e de muitos médicos da Idade Média, e também utilizados 
como tratamentos.

Os quatro elementos são também a base da Astrologia, que se perde na 
origem da História da Humanidade, onde era um grande lugar de observação 
do céu, que redundou na Astronomia, mas que essa observação celeste era vista 
como um espelho para as ações e o autoconhecimento humano. Novamente a 
dualidade. A busca pela resolução de conflitos e problemas acompanha o ser 
humano há tempos.

Jung utiliza as quatro funções da consciência (pensamento, sentimento, 
intuição e sensação) para se aproximar da unidade. 

O quatro é também o glifo da terra (+) na Astrologia, mas que ao ser repre-
sentada pela cruz, esconde dentro de si o segredo do cinco (segredo, secreto, 
sagrado, o centro, o quinto, a alma que liga um plano a outro). O cinco, para 
Jung, vai se referir à função transcendente, tão necessária e tão complexa no 
processo de individuação. 

No Taoísmo, o quatro é um número que se refere à terra. A terra tem outras 
expressões em números, por exemplo, dois como oposição ao um do céu. 
Encontramos no I Ching, (JUNG, 1989) outro texto milenar da Cultura Chinesa, 
também muito apreciado por Jung, os hexagramas um e dois se referem respec-
tivamente ao Criativo, céu, e ao Receptivo, terra.

Estudar, ler, consultar o oráculo, usar como reflexão o I Ching é de grande 
auxílio neste opus. O I Ching, o Livro das Mutações, tem origem no Tao, o incria-
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do e único imutável que se reverencia, mas não se utiliza nas reflexões da muta-
ção. É, portanto a partir da dualidade, do yin e yang, do traço descontínuo ou 
quebrado e do traço inteiro, respectivamente, que vão se mostrando as múltiplas 
variações, que de dois em dois, três em três, nas linhas que formam os trigramas, 
e nas duplas linhas que representam o céu, a terra e o homem, que darão origem 
aos 64 hexagramas, compostos por seis linhas, onde se pode reconhecer todas as 
manifestações arquetípicas do Ser Humano e da Natureza.

Voltando ao quatro da cruz que esconde o cinco, para os taoístas, os cinco 
elementos são uma das bases da Medicina Tradicional Chinesa. Há inúmeras 
correlações dos cinco elementos com a vida cotidiana. Mas o que nos referimos 
aqui é que os quatro elementos que se relacionam com os pontos cardeais, por 
exemplo, Norte com água, Sul com fogo, Leste com madeira (vento) e Oeste com 
metal, temos o quinto elemento, a terra como o Centro. Observamos que aí temos 
dois eixos de opostos: água e fogo, madeira e metal. A terra ao centro contém 
tudo. Podemos, portanto, associar o simbolismo da Cruz à função transcendente. 

A função transcendente nos faz mudar de nível. Por exemplo, depois de 
muito estudar o próprio mapa natal, na Astrologia, alguém pode começar a 
entender o significado da integração do signo oposto onde o Sol de nascimento 
ocorre. Ou onde o signo ascendente ocorre. A isto se chama: integração do seu 
signo. Por isso, podemos falar de seis eixos principais no Zodíaco, cada signo 
integrado ao seu oposto. Este estudo profundo, do qual também Jung se apro-
ximou, auxilia enormemente no processo de autoconhecimento e possibilidades 
de integração dos opostos. 

A Astrologia chinesa também terá esses 12 signos, mas vai nomeá-los como 
Ramos Terrestres, que combinados com os 10 Troncos Celestes formarão padrões 
de 60 ciclos, que são aplicados em inúmeras situações, inclusive na MTC, quando 
se aplicam as agulhas em determinados pares de acupontos, de acordo com o 
horário do dia. Chamam-se acupontos da Tartaruga Mística, muito eficientes 
(LIU, 2018).

Voltando ao simbolismo da Cruz, que remete ao sofrimento nesta vida na 
Terra, encarnados, onde nascemos em sofrimento, crescemos muitas vezes 
somente através da dor, frustração e resiliências. Amadurecemos tentando 
chegar a uma vida plena e feliz, mas descobrimos muitas agruras e sofrimentos 
nos ajustes que as relações pessoais e sociais nos trazem, que tudo é ilusão. E 
finalmente, adoecemos e morremos muitas vezes com muito sofrimento, sem ter 
realizado muitos desejos e sonhos, talvez acreditando que ajudamos a realizar 
os sonhos de outros. 

Na Cruz há o segredo do eterno e imutável, onde se encontra o ser divino que 
habita em nós. É a quintessência que pode ser conectada pelas Virtudes taoístas, 
a Compaixão, o Respeito, a Fé, a Justiça e a Sabedoria, que são desenvolvidas 
ao longo da vida, através destes mesmos processos de nascimento, crescimen-
to, amadurecimento, doença e morte, onde podemos enfrentar as dificuldades 
através dos treinamentos interiores, nos exercícios de Qigong, Tai Chi Chuan e 
outros semelhantes. Onde se pratica os dois lados do corpo, o lado de dentro e 
de fora, em cima e embaixo, os eixos fortes e fracos. Na meditação, principal-
mente, onde se pratica a Alquimia Interior, através da circulação da energia. 
Todos estes treinamentos nos auxiliam a ter equilíbrio, saúde e vida longa. Na 
meditação, onde se pratica a Circulação da Luz e a fabricação do corpo diaman-
tino é onde encontramos a regeneração dos processos que nos desgastam, pelos 
conflitos e confrontos com toda a sorte de problemas (LIU, 2017).

Serge Hutin (1971) na sua Histoire de l’alchimie (História da Alquimia) faz 
extensa reflexão sobre a alquimia chinesa e sua relação com o Ocidente, através 
dos muçulmanos que por volta do ano 700 chegaram a Cantão, China. Podemos 
considerar que a Europa medieval teve alguma contribuição da alquimia chinesa.

Há um texto chinês do século XIII que Jung também gostava muito que se 
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chama O segredo da Flor de Ouro (JUNG, 2001). Lá a Alquimia interior chinesa 
é descrita de modo bastante sucinto, quase enigmático para o leigo ocidental. É 
preciso ter orientação especial. É preciso prática, mas também estudar a Filosofia 
Taoísta em profundidade, e principalmente o Tao Te King e o I Ching. O corpo 
diamantino criado (o corpo de luz que depois de trabalhado mil vezes como a 
prima matéria no crisol do alquimista se transforma em puro ouro, ou a luz do 
novo corpo, incorruptível) é considerado como um novo corpo, um novo ser 
psíquico. É muito semelhante ao encontro deste eu objetivo que Jung nomeia: 
este Si Mesmo.

Mas temos percebido, também neste processo do corpo diamantino que “as 
tensões dos pares de opostos psíquicos só vão equilibrar-se paulatinamente” .... 
“a personalidade unificada jamais perderá por completo a dolorosa sensação 
de ‘dupla natureza’”, (JUNG, 1990, par. 400) seguramente enquanto estivermos 
encarnados. 

Como Sándor dizia nas suas aulas: “Há, muitas vezes, a necessidade de sus-
tentar os opostos”, quase como “fios desencapados”, em momentos de grande 
tensão e conflitos. A possibilidade de uma tensão ser extrema é grande. Mas 
ninguém consegue viver por muito tempo com isto. Ou relaxamos e deixamos 
passar, para isto as práticas psicoterápicas, médicas, meditativas, de exercícios, 
ajudam a ter resiliência e enfrentar o processo real de individuação ou podere-
mos até adoecer e eventualmente o desgaste ser tanto que, ao viver em constan-
te tensão, exaurimos as nossas energias psíquicas e físicas e poderemos morrer.

“A Arte requer o homem inteiro”. É importante a compreensão de que nes-
tes pares de opostos, ou conflitos ou enfrentamentos, não há certo ou errado. 
Depende da fase do processo em que estamos. Depende afinal, da busca do 
equilíbrio (“balance” em inglês), do desenvolvimento da consciência e do auto-
conhecimento porque o melhor e o mais adequado é a inteireza, a integração.

Encerramos com as próprias palavras de Jung:

“A meta só importa enquanto ideia; o essencial, porém, é o opus que conduz 
à meta: ele dá sentido à vida enquanto esta dura. Correntes ‘da esquerda e da 
direita’ confluem, e consciente e inconsciente cooperam para que esta meta 
seja atingida”. (ibid. par. 400).

110 – Hermes23 Hermes23 – 111

Notas

1. “Ars requirit totum hominem” (A Arte requer o homem inteiro), lê-se num tratado alquímico. O mesmo 
se aplica plenamente ao trabalho psicoterápico. O compromisso real, que ultrapassa toda rotina pro-
fissional, é não só exigido em tais casos, como também imperioso, se não se preferir pôr tudo a perder 
para se esquivar do próprio problema que vai surgindo com força e clareza cada vez maiores. O limite 
do subjetivamente possível tem que ser atingido de qualquer maneira, pois de outra forma o paciente 
também não pode perceber seus próprios limites. Limites arbitrários, porém, de nada valem; os únicos 
que produzem efeito são os limites reais. Trata-se de um processo de purificação em que ‘omnes super-
fluitates igne consumuntur’ (tudo que é supérfluo é consumido pelo fogo), e as realidades fundamentais 
se manifestam. Existe por acaso coisa mais fundamental do que reconhecer: eu sou isto? Surge aqui uma 
unidade que, no entanto, é, ou era uma multiplicidade. Não se trata mais do eu antigo, com sua ficção 
e seu aparato artificial, mas de outro eu, de um eu objetivo, que por esta razão é melhor designar por 
Si Mesmo (selbst). Não se trata mais de escolher entre as ficções a que mais convém, mas de uma série 
de duras realidades, que juntas formam a cruz que, afinal, cada um de nós tem de carregar, ou formam 
o destino que nós somos. Esses prenúncios de uma organização futura da personalidade aparecem no 
sonho ou na ‘imaginação ativa’ – conforme expus em publicações anteriores – sob a forma da simbologia 
da mandala, que os alquimistas também não desconheciam. O aparecimento dos primeiros sinais deste 
símbolo da unidade não significa de modo algum que essa unidade já tenha sido atingida. Como a alqui-
mia que conhece um grande número de processos e suas múltiplas variações, desde a sétupla destilação 
até a que é feita mil vezes, desde a ‘opus unius diei’ (obra feita em um só dia), até a viagem sem rumo 
de dezenas de anos de duração, assim também as tensões resultantes dos pares de opostos psíquicos só 
vão equilibrar-se paulatinamente. E tal como o produto final da alquimia continua acusando uma cisão 
essencial, assim também, a personalidade unificada jamais perderá por completo a dolorosa sensação de 
‘dupla natureza’. A libertação plena dos sofrimentos deste mundo deverá certamente ficar por conta da 
ilusão. Afinal, a vida humana de Cristo, que para nós é simbólica e modelar, não terminou na plenitude da 
felicidade, mas na cruz (É interessante constatar que o materialismo racionalista e um certo cristianismo 
‘festivo’ se encontram fraternalmente no ideal hedonista). A meta só importa enquanto ideia; o essencial, 
porém é o opus (a obra) que conduz à meta: ele dá sentido à vida enquanto esta dura. Correntes ‘da 
esquerda e da direita’ confluem, e consciente e inconsciente cooperam para que esta meta seja atingida”. 
(JUNG, 1990, par. 400).
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O presente artigo busca discutir a potencialidade do processo tea-
tral como um processo de alteridade em que vários símbolos vão se 
constelando dentro da montagem de um espetáculo com atores e 
não-atores, que compartilham e vivenciam seus mitos por meio de 
personagens; além da estética artística, o objetivo deste processo, 
possibilita o contato com uma estética de vida mais dialética e cria-
tiva. O trabalho de forma terapêutica, busca o acesso, ampliação e 
elaboração de processos psíquicos a partir da experiência do mito 
vivo no corpo.
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da Vida ao Cemitério 
como Palco



A Cia. Coexistir de Teatro, fundada no ano 2006, tem como proposta ideoló-
gica, coexistir com vários temas, lugares, personagens e pessoas. Coexistir com 
aspectos incongruentes tanto na esfera psíquica quanto na social.

Durante uma montagem teatral, conjuntamente com os cinco atores profis-
sionais do grupo, participam também, outras pessoas (não-atores) que perpas-
sam por um processo teatral da companhia, com o objetivo de experienciar 
jornadas arquetípicas por meio do teatro, na qual busca uma forma mais dialé-
tica de estar no mundo.

O coexistir busca no processo teatral um processo também de elaboração 
psíquica, onde é possível experimentar por meio das personagens, outras formas 
de ser e de sentir. O teatro enquanto símbolo vivo, pode cumprir o papel da 
própria função transcendente porque torna possível organicamente a passagem 
do que é consciente com aquilo que não o é. Segundo Peri (2002), esta seria 
a razão pela qual a função transcendente produzirá um deslizamento entre 
a consciência e o inconsciente, assim como entre conteúdos ou estruturas da 
psique. Segundo Jung (2003), quando falamos de símbolos estamos falando de 
função transcendente, um conceito próximo de uma função matemática, que 
se exprime ou se manifesta por meio de símbolos. 

O teatro enquanto espaço possível de coexistência de partes desconhecidas 
do Eu, a partir do binômio teatro e mito, possibilitando uma perspectiva de equi-
dade, na qual o indivíduo possa dialogar com outras mimeses reais de si mesmo.

Quanto à encenação, utilizamos as percepções de teatro como ambiente de 
vivências proposta por Antonin Artaud e Jerzy Grotowski e os conceitos 
de arquétipo, sincronicidade e processo de individuação, desenvolvidos por Carl 
Gustav Jung, fundador da psicologia analítica.

A companhia estuda a interface entre mito, psique e história e assume um 
processo colaborativo em suas peças, onde cada um tem uma função, mas todos 
se envolvem e influenciam nas demais áreas. As temáticas ligadas à mitologia 
são de importância capital para o trabalho na construção das montagens, pois o 
mito aponta para uma dimensão arquetípica de todas as experiências humanas 
ampliando a criação artística. Os logradouros públicos escolhidos para os espe-
táculos priorizam o diálogo e revitalização destes espaços. Parte da encenação é 
construída por meio de vivências dos atores e não-atores, dentre elas, utilizamos 
as fábulas psico-históricas1 buscando um diálogo fértil do ator e não-ator com 
o tema arquetípico proposto no texto. E por final, utilizamos a movimentação 
entre elenco e espectadores como uma forma do público participar da experiên-
cia teatral, podendo rever a si mesmos, presentificando que a arte teatral é em 
si uma experiência arquetípica. O teatro acaba por condensar uma fatia da vida.

Segundo as palavras de Brook,

O que precisamos mais e mais, é saborear mais plenamente todos os momen-
tos da vida. E creio que o teatro possa fazer isso. Meu único objetivo no tea-
tro é que as pessoas, depois de experimentarem uma ou duas horas juntas, de 
alguma forma saiam com mais confiança na vida do que tinham a chegar.2 
(BROOK, 2014, p,2)

Tanto na construção da dramaturgia quanto no processo dos atores, a Cia. 
Coexistir de Teatro propõe um processo teatral de alteridade, de individuação, 
ou seja, um processo de desenvolvimento humano, em que tanto o ator, quan-
to o espectador, podem experimentar-se por inteiro, coexistindo assim, com 
outros aspetos contraditórios e desconhecidos.

Dialogamos com espaços urbanos que estão carregados de significado social/
cultural e psíquico, buscando uma experimentação que dialogue com o hori-
zonte de expectativas quanto às crenças e formas que a sociedade se relaciona 
com determinados espaços urbanos estigmatizados. Sabendo-se do papel da arte 

114 – Hermes23

como transgressora por natureza na diversidade de usos do espaço cênico na 
cena contemporânea. 

O espetáculo A jornada de Orfeu de minha autoria, que foi encenado 
durante dois anos dentro do Cemitério do Redentor3 foi um experiência que 
abriu fissuras que podem se somar a uma nova compreensão do fazer teatral 
como uma experiência além de artística, também terapêutica, a partir da vivên-
cia de temas arquetípicos.

Na esfera artística, estabelecemos um paralelo com o conceito do teatro 
pós-dramático de Lehmann definido entre outros parâmetros, pela “coabitação 
quase inevitável de estruturas e elementos estilísticos futuros de componentes 
tradicionais” (LEHMANN, 2002, p.31). 

Essa fusão se expressa através de uma junção de temporalidades na drama-
turgia, mas também na utilização do espaço do cemitério, onde estabeleceu-se 
um diálogo entre o espaço teatral tradicional e o espaço contemporâneo. Nesse 
espaço contemporâneo ou “alternativo”, como o de um cemitério, dialogamos 
com a dramaturgia deste espaço que de forma atemporal se fundiu com tempo 
do texto. A confluência do tempo de Cronos, tempo cronológico e o tempo de 
Kairós, tempo eterno se dilatam, reverberam e se confundem.

Buscamos tirar da invisibilidade espaços ignorados dentro de nós, valori-
zando elementos que estão no cerne da cidade, fazendo parte de seu próprio 
núcleo e que não se comunicam entre si. Partindo de uma cidade construída 
sob a égide do trabalho e da urgência da vida questionamos: Temos tempo para 
morrer? Como dialogamos com o espaço do cemitério dentro da cidade e de 
nós? Sabemos que outra característica da poética pós-moderna analisada por 
Hutcheon é a evocação de que uma vez que “o centro começa a dar lugar às 
margens, a universalização totalizante começa a desconstruir a si mesma”(HU-
TCHEON,1999, p.86).

A partir destas indagações, propomos a discussão de como a cidade coe-
xiste com espaços destinados à morte como o caso de um cemitério. De que 
forma a cidade tomada pela urgência da vida e da objetividade, dialoga com 
outros sentidos que podem também estar em um cemitério? Que dramaturgias 
o cemitério nos impõe na reconexão com outros sentidos que a racionalidade 
não explica? O cemitério pode nos reconectar com a nossa natureza humana? 
Que parte nossa esquecemos dentro do cemitério? O que esta intervenção 
pode representar como possibilidade de religação com novos sentidos, novas 
dramaturgias psíquicas?

No meio a estes questionamentos, a ideia foi colocar o público dentro de um 
cemitério à noite, para ao adentrar neste espaço da morte, dialogassem 
com seu horizonte de expectativas quanto ao que concerne o tema arquetípico 
relacionado à morte e à vida. Segundo Jauss (1994) o horizonte de expectativas, 
é o saber prévio de um público, determinando a recepção, e se a disposição 
desse público está acima da compreensão subjetiva do leitor. A interpretação 
de uma obra, um processo, um fato, não acontece em um espaço vazio, mas 
por meio de signos visíveis e invisíveis, pistas, traços e indicações que levam o 
espectador a entendê-lo de maneira particular.

Jauss (1994) postula que o texto pode satisfazer o horizonte de expectativas 
do leitor ou provocar o estranhamento e o rompimento desse horizonte, em 
maior ou menor grau, levando-o a uma nova percepção da realidade, e, porque 
não, de uma nova realidade psíquica, onde a possibilidade dessa experimentação 
fomenta a religação de aspetos conhecidos de si mesmo, com aspetos desconhe-
cidos. Neste contexto, quanto à recepção da maior parte do público em relação 
às fantasias acerca de estar em um cemitério à noite e do contato com a finitu-
de, com a perda, a dor e a morte, no que concerne ao horizonte de expectativas, 
o mesmo foi quebrado, permitindo novas leituras quanto às representações da 
morte, do morrer e da vida na cidade.
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De certa forma, a morte nos obriga ao canto à vida que talvez a morte 
nos esconda, não na sua sombra, mas na sua silenciosa transparência. Nesta 
perspectiva, o teatro pode ser um interlocutor no diálogo com partes de uma 
metrópole cindida, em que as subjetividades são engolidas pela urgência racio-
nal da vida.

O processo criativo do espetáculo por meio da experiência do mito trouxe 
por parte do público a necessidade de parar e sentir a vida de outra forma, 
menos urgente mais sensorial, propondo um novo olhar para o viver. Durante 
dois anos em cartaz, podemos perceber que o cemitério convida a expe-
rimentar outros sentidos, sensações e insights. O cemitério é uma espécie 
de lugar-tabu, de lugar-purgatório: ali confinamos a morte, o enfrentamento 
da morte, e a constatação inapelável da vulnerabilidade e fragilidade humana 
tão rechaçada pela racionalidade. Ao convidarmos o público a um cemitério 
propondo o diálogo com o conhecimento proveniente da mitologia, resgatamos 
uma consciência mágica. 

Segundo Horkheimer e Adorno (1985), o esclarecimento pelo mito é de 
essencial importância já que além de indicar os limites presentes na nar-
rativa mitológica, seus vestígios também podem contribuir para um possível 
desvelamento das barreiras que impedem o estabelecimento de uma sub-
jetividade autoconsciente e autodeterminada na contemporaneidade.

Para a consciência mágica, a relação perpétua entre o homem e o poder 
invisível da natureza ainda não havia sido instaurada, no entanto, ao passarmos 
para a ciência moderna, a subjugação do homem à natureza se transformou na 
subjugação da natureza ao homem.

Segundo Jung “os mitos são antes de mais nada, manifestações da essência 
da alma” (JUNG, 2003, p.17). Seria uma das formas onde os arquétipos humanos 
se materializam. Os arquétipos estão presentes no inconsciente coletivo, concei-
to central na obra de Jung. O inconsciente coletivo é a camada mais profunda 
da mente humana. Se pensarmos a mente humana como um círculo, ele seria 
o seu ponto mais interior. A grande contribuição de Jung para o entendimento 
conceitual do mito são as categorias de inconsciente coletivo e dos arquétipos.

O arquétipo significa um determinado tipo de impressão psíquica, como se 
fosse uma marca ou imagem, um conjunto de caracteres que, em sua forma 
e significado, são portadores de motivos mitológicos arcaicos.

“Assim como os arquétipos ocorrem a nível etnológico, sob a forma de mitos, 
também se encontram em cada indivíduo, nele atuando de modo mais inten-
so, antropomorfizando a realidade, quando a consciência é mais restrita e 
fraca, permitindo que a fantasia invada os fatos do mundo exterior” (JUNG, 
2003, p. 79).

Os mitos intermediam a relação da vida consciente com a inconsciente. 
Nesta mediação se estabelece uma conexão com a memória arcaica da humani-
dade – os arquétipos. Propomos com este processo de criação, uma jornada arque-
típica em um espaço arquetípico por meio do mito e neste sentido é impossível 
para Jung (2003), que os mitos possam cumprir a sua finalidade, sem que eles 
sejam ritualizados, vivenciados, experienciados. 

A encenação do mito de Orfeu ofereceu dentro do cemitério uma vivência 
arquetípica da vida e da morte. O espetáculo apresenta a trajetória de Orfeu, 
um jovem músico que possui uma lira mágica, que quando é tocada, tudo se 
modifica. Orfeu não se conforma com a morte de sua amada, Eurídice, e, com 
auxílio da música e guiado por Hermes - o mensageiro dos deuses, consegue 
entrar no mundo dos mortos para tentar trazê-la de volta. Acoplamos à trama 
outras personagens míticas e elegemos Orfeu para protagonizar a nossa jorna-
da, por acreditar ser este um mito contemporâneo, que pode nos colocar diante 
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da necessidade de não negarmos a subjetividade em meio a um mundo cada 
vez mais objetivo. Orfeu ao tentar resgatar Eurídice, projeta na mesma, sua 
anima – representação do feminino no homem.

O fato de o mito ser encenado em um cemitério potencializou o diálogo lite-
ral com questões como o medo de viver o inédito e a busca pelo sentido, além 
de revitalizar este espaço como parte da cidade e integrá-lo, também, como 
parte da vida por meio do teatro enquanto símbolo vivo que pode redimensionar 
aspectos desconhecidos.

Com esta experiência, o teatro pode nos colocar em contato com o símbolo 
vivo e nós artistas, segundo Jung (2003), possuímos uma auto permeabilidade 
entre consciente e inconsciente. E por que não entre horizontes de expectativas 
e algo novo que se verticaliza por meio da experiência teatral.
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Notas

1. Uma técnica criativa de desconstrução da própria história, desenvolvida em meu mestrado na 
área da psicologia clínica na PUC intitulada de “Processo teatral: uma jornada da psique”. O ob-
jetivo da técnica é propor a revisitação da própria história por meio da criação de uma fábula 
pessoal com conteúdos subjetivos e históricos relativos a história de vida, e simultaneamente, 
uma partitura corporal que dialogue com as contradições descritas na fábula.
2. http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/06/1473579-entrevista-com-o-veterano-
diretor-de-teatro-peter-brook.shtml 
3. O cemitério do redentor pertence a associação de cemitérios protestantes de São Paulo e fica 
localizado na Av. Dr. Arnaldo, 1105 – Sumaré, São Paulo.
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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 
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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-
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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)
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Lowenfeld e Brittain (1970), apud Almeida (1999) afirmam que… OU
Lowenfeld e Brittain (1970) citados por Almeida (1999), afirmam que… 
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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)
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