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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.
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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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