




“A gratidão é a memória do coração”

Antístenes

Quando penso em tudo que aprendi ao longo dos anos da minha vida, uma figura 

se destaca por sua importância, e é a ele quem quero homenagear com mais esta 

edição da Hermes, no ano em que se completam 60 anos de sua chegada ao Brasil: 

trata–se de Sándor, professor, mestre e amigo, a quem a própria revista deve sua 

existência.

O trabalho de Pethö Sándor certamente marcou toda uma geração de psicólogos 

em São Paulo. Mais de uma geração, se pensarmos que seus alunos ainda hoje 

se empenham em transmitir seus ensinamentos àqueles que não tiveram a 

oportunidade de conhecê–lo pessoalmente. Durante os 43 anos vividos no Brasil, 

Sándor dedicou–se à prática da psicoterapia criando um método de trabalho que 

procurava abranger a pessoa em suas dimensões física, psicológica e espiritual. 

Sua abordagem sutil e não invasiva refletida nos toques suaves da calatonia 

ajudou muitos pacientes a encontrar caminhos de vida, a criar instrumentos 

de enfrentamento das dificuldades, fosse aprendendo a “deixar ir” ou “soltar as 

amarras” daquilo que impedia o fluxo da existência, ou através do desenvolvimento 

de qualidades ainda não reconhecidas.

Dotado de um estilo de cunho muito pessoal, é difícil classificá–lo em alguma escola 

de psicologia: embora traduzisse muitos textos de Jung e utilizasse este referencial 

para falar sobre a natureza da psique, suas técnicas podem ser associadas a outras 

escolas de pensamento ou áreas do conhecimento como a educação, arte, saúde 

e espiritualidade. Aliás, este era outro aspecto importante do seu trabalho: sem 

professar nenhum credo religioso, era dotado de uma espiritualidade marcante, 

voltada não para a busca da verdade ou do sentido da vida, mas para descobrir 

como ser inteiramente humano e ativar capacidades latentes em cada um. Quem 

o conheceu carrega a marca da sua presença.

Por este e por muitos outros motivos, é que meu coração está cheio de memórias…

Obrigada, Sándor!

Leda Maria Perillo Seixas
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O objetivo deste trabalho1 é apontar a possibilidade do casamento 

real entre duas pessoas ser um aprendizado para o crescimento 

psíquico, uma ponte para o encontro com o parceiro interior. A 

ênfase no aspecto do animus é determinada por um sonho. Esta 

imagem arquetípica aparece na forma de uma voz que responde 

perguntas da sonhadora induzindo–a a buscar entendimento dessa 

dialética entre consciente e inconsciente para a união dos opostos 

complementares yin e yang existentes dentro de nós. A aproxi-

mação deste tema remete ao processo de individuação que surge 

gradualmente, cumprindo um esquema bem definido pelo Self, 

proporcionando o desenvolvimento da consciência e o amadureci-

mento da personalidade. A análise deste trabalho está baseada nos 

conceitos da psicologia analítica de C. G. Jung e seus seguidores.

➜Consciência
➜Individuação

➜Opostos
Complementares

➜Relacionamento
➜SonhoVera Helena de Moraes Barros <verah.moraesbarros@uol.com.br>

■ Psicóloga Clínica
■ Especialista em Psicologia Analítica

A União dos Opostos 
Complementares no
Processo de Individuação:
Uma Abordagem Junguiana

Foto: Laura Bell
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Acesso em 25.out.2009.
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portamento e personalidade, já que o mito os expressa de maneira direta e simples.

A palavra psyche significa borboleta, criatura que passa por um período de 
metamorfose antes que a transformação ou despertar seja possível. Da mesma 
forma é preciso que Psiquê se prepare para as mudanças que lhe possibilitarão 
as transformações necessárias para seu amadurecimento psicológico. 

No mito, a filha mais nova do rei, chamada Psiquê, não encontrava marido, pois 
sua natureza era magnificente. Quando consultado pelo rei o oráculo apresen-
tou uma terrível profecia: a jovem deveria desposar a morte. Eros, encantado 
pela beleza da moça, salva–a e, juntos, começam a viver uma linda história de 
amor, até que Psiquê desobedece a ordem do marido de nunca olhá–lo. Eros, 
sentindo–se traído por ter sua identidade desvelada, abandona a mulher e voa 
para junto de sua mãe, Afrodite.

Depois de procurar em vão por Eros, Psiquê se submete às ordens da sogra inve-
josa, que lhe apresenta quatro tarefas a serem cumpridas sob ameaça de morte: 
aprender a separar, discernir, simbolizada pelo trabalho das formigas; adquirir 
flexibilidade, evitando a abordagem masculina direta, representada pelo caniço; 
a terceira tarefa ensina sobre a necessidade de se delimitar o foco a ser atingido: 
essa objetividade, que permite abraçar apenas o que o ego suporta, evitando 
assim seu esfacelamento, é representada pela águia; e, finalmente, a quarta 
tarefa reforça a importância de se ter consciência e disciplina em tudo o que 
se faz na vida, podendo contar com a ajuda externa da sabedoria e da cultura 
representada pela torre.

A ultima instrução é desobedecida por Psiquê que, vencida pela vaidade, abre o 
pote que continha o creme da beleza e com isso cai no chão totalmente incons-
ciente. Eros, refeito de seu sofrimento, toma consciência do que está acontecen-
do com Psiquê e voa até ela, salvando–a. Tudo termina com uma grande festa 
no Olimpo e com o nascimento da filha Prazer.

Podemos analisar Eros sobre vários pontos de vista: o homem exterior, o marido, 
o homem em qualquer relacionamento ou, como homem interior, animus da 
mulher, ou podemos vê–lo como princípio de união e harmonia.

[…] O animus em sua dimensão do mundo interior do Olimpo é capaz de sal-
var o ego e elevar Psiquê a uma vida nova, a um novo estado de existência. 
Ego e animus, agora mantêm um relacionamento adequado, pleno e total. 
(JOHNSON, 2006, p. 95).

O mito de Eros e Psiquê fala do despertar da alma adormecida através da dádiva 
do amor. “O despertar só pode ocorrer graças a chegada do Bem–amado, pois o 
despertar da alma por meio da sedução do bem amado é essencial ao mito, ao 
arquétipo e à psicologia sagrada”. (HOUSTON, 1993, p.146). Este mito representa 
a libertação da dependência infantil em relação aos poderes arquetípicos, sejam 
eles pais, deuses, instituições ou a própria cultura. É a plena entrada na maturi-
dade da psique humana.

Jung (2006) considera que o matrimônio como relacionamento psíquico é algo 
complicado, por constituir uma série de dados subjetivos e objetivos que apre-
sentam uma natureza heterogênea. 

Sharp (1995) comenta que cada um de nós cria um conjunto de relações mais 
ou menos imaginárias, baseadas essencialmente em projeções. Chama atenção 

O despertar só pode
ocorrer graças a chegada 

do Bem–amado
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A escolha do tema baseia–se num sonho que tive na noite em que foi solicitada 
a elaboração da monografia para o curso de pós–graduação em psicologia ana-
lítica. Segue–se apenas um resumo de como se deu o processo.

No sonho havia uma voz que dizia que era preciso que eu não esquecesse do 
círculo que fica sobre o coração. Perguntei a essa voz se era possível encontrar 
outro parceiro quando as pessoas se divorciam. A voz respondeu que eu casaria 
com a mesma pessoa, mas agora de forma diferente, para ser “feliz” dessa vez.

Considerei que este sonho apontava a imagem arquetípica do animus que pre-
cisou evoluir empiricamente no casamento real para agora, em outro nível de 
consciência, poder se integrar num casamento sagrado comigo mesma.

Este estudo destina–se a confirmar ou não essa hipótese, propondo algumas pis-
tas que podem levar à reflexão pessoas que estejam passando por um processo 
de vida semelhante.

O método empregado é o de pesquisa teórica, feito com a leitura da obra de 
Jung e de seus seguidores. 

Uma das formas básicas nas quais vivenciamos o conflito universal dos opostos 
em nós mesmos e no nosso encontro com os outros é a polaridade masculi-
no–feminino. De acordo com Sanford (2004), esses opostos permanecem eter-
namente em tensão buscando a união. Este confronto muitas vezes é projetado 
na relação homem–mulher antes de poder ser integrado em cada indivíduo, o 
que geralmente acontece na fase adulta.

Para caracterizar as fases da vida, Jung (2000) tomou como termo de comparação 
o curso diário do sol. De manhã o sol se eleva (infância) e se torna mais amplo, 
ascendendo no firmamento (juventude e primeira fase adulta). Precisamente 
ao meio–dia o sol começa a declinar e esse declínio significa uma inversão de 
todos os valores e ideais cultivados durante a manhã. É justamente nesta fase 
da segunda metade da vida (entre 35 e 40 anos), quando o sol recolhe seus raios 
para iluminar a si mesmo, que o presente trabalho pretende se desenvolver. Para 
Jung (2000), esse terceiro estágio traz um avanço da consciência. Só o ser huma-
no adulto é que pode ter dúvidas a seu próprio respeito e discordar de si mesmo. 
A luz e o calor continuam diminuindo (velhice) e, por fim, extinguem.

Hollis (2006) prefere chamar essa crise da meia idade de passagem do meio e 
considera que esta fase apresenta uma oportunidade de reexaminar nossa vida 
e fazer a pergunta: quem sou eu além da minha história e dos papéis que inter-
pretei? Essa revisão requer a compreensão e o perdão do inevitável crime da 
inconsciência. Os sonhos podem auxiliar neste processo.

De acordo com Jung (1985), o aspecto inconsciente de um acontecimento nos é 
revelado através de sonhos, manifestando–se não como um pensamento racio-
nal, mas como uma imagem simbólica. Segundo Von Franz (2002), os sonhos 
não protegem as pessoas das vicissitudes, doenças, eventos dolorosos da exis-
tência, mas fornecem uma linha mestra de como lidar com esses aspectos, como 
encontrar o sentido para a vida que há em cada ser humano. Todo sonho é uma 
mensagem útil sobre algo específico da vida do sonhador.

Entre os vários sonhos que tive durante a elaboração desta monografia, sonhei com 
a imagem de um anjo que anunciava a história de Eros e Psiquê. Para amplificar 
a imagem do sonho, resolvi buscar no mito os padrões humanos básicos de com-

Todo sonho
é uma mensagem útil
sobre algo específico
da vida do sonhador
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A pessoa descobre que a unidade que ela procura numa ligação íntima com 
outra pessoa só pode ser encontrada dentro do seu ser, num relacionamento 
com ela mesma.

O estado em que o homem era apenas um instrumento de sua natureza 
impulsiva se transforma em um estado diverso, no qual o homem já não é 
instrumento, mas passa a ser ele mesmo – natureza se transforma em cultura 
e o impulso em espírito. (JUNG, 2006, §334, p.2002).

 O que o relacionamento psíquico no matrimônio encerra de essencial é essa 
transformação. Sharp afirma que esse processo:

Não é apenas “natural” é um avanço sofisticado na evolução da consciência 
humana. Acho provável que ele seja mais importante que a ida do homem 
a lua. Jung parecia sentir que nem todo mundo seja capaz de concretizá–lo, 
mas acredita que ele seja “a essência do relacionamento do casamento psi-
cológico”. (SHARP, 1995, p.156).

Jung (2006) diz que a harmonia do casamento se fundamenta em projeções de 
certas imagens típicas como anima e animus. Para Sanford (2004) essas imagens 
psíquicas projetadas constituem os parceiros invisíveis em todo relacionamento 
homem–mulher, e influenciam grandemente o relacionamento, porque sempre 
que ocorre uma projeção, a pessoa que carrega a imagem projetada ou é super-
valorizada ou subvalorizada. 

A anima designa os vários aspectos do feminino na alma do homem; é ela que 
tece seu destino e está por trás de seus conflitos conjugais. A feminilidade do 
homem inicialmente é identificada com a mãe, e é essencial para o crescimento 
psíquico que essa identificação seja rompida e que a anima seja separada dela. 
Quando tal separação ocorre o filho é capaz de estabelecer um relacionamento 
maduro com uma mulher, no qual ela não seja nem idealizada e nem degradada.

[…] o princípio feminino não pode ser vencido, mas integrado.

[…] em sua forma desenvolvida, a anima é no homem a capacidade de amar, 
em contraste com o desejo de poder. É amar por amar de sua forma mais 
elevada. (VON FRANZ, 2002, p. 107–134).

O animus representa a “masculinidade recessiva” da mulher, seu ímpeto de ação, 
sua capacidade de julgamento e discriminação.

Quando essas funções não são suficientemente conscientes a mulher julga 
as pessoas, as coisas e as circunstâncias, mas especialmente os homens pela 
autoridade da imagem inconsciente e pelo padrão emocional esperado ligado 
aquela imagem e não por suas qualidades. (WHITMONT, 2006, p.179).

Apenas quando a mulher se torna consciente do próprio animus pode começar 
a lutar por um relacionamento.

Para Jung (2006), o animus corresponde ao logos paterno e apresenta a função 
de um “psycopompo”, um intermediário entre a consciência e o inconsciente, e 
uma personificação do inconsciente.

De acordo com essas explicações nota–se que foi a imagem do animus positivo 
que apareceu em meu sonho como personificação do inconsciente, na função de 

o princípio feminino
não pode ser vencido,

mas integrado
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para a tendência que as pessoas têm de supor que o mundo é como elas vêem. 
A mente em seu estado natural pressupõe a existência dessa projeção, não é o 
sujeito que projeta, mas o inconsciente.

Quando ocorre uma projeção positiva (anima/animus) sobre o parceiro, o indi-
víduo sente que está apaixonado, que é um só com o outro. Apenas percebe 
que está enganado quando as expectativas são frustradas. O recolhimento das 
projeções é doloroso, mas é fundamental para se tornar consciente.

Entre os conteúdos que podem ser projetados e que são considerados socialmen-
te negativos podemos encontrar a sombra. Tomar consciência da sombra é reco-
nhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. 
Este ato é a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento e, por 
isso, ele se defronta com considerável resistência.

Para Jung (2006), um relacionamento psicológico pressupõe parceiros conscien-
tes. A consciência é um processo de evolução contínuo do ego para assimilar o 
que era anteriormente desconhecido para ele. Consciência é sempre consciên-
cia do eu. Para tornar–me consciente de mim mesmo, devo distinguir–me dos 
outros. Apenas onde existe essa distinção, pode aparecer um relacionamento. 

O jovem, ao atingir a idade adequada para o casamento, já tem consciência do 
eu, mas tem ainda imensas regiões que permanecem na sombra da inconsciência. 

Os motivos inconscientes são de natureza tanto pessoal como geral. Primeiro há 
os motivos provenientes dos pais. É o grau de ligação aos pais que influencia a 
escolha do parceiro, favorecendo ou dificultando. Jung afirma que “em regra, a 
vida que os pais poderiam ter vivido, mas foi impedida por motivos artificiais, 
é herdada pelos filhos, sob uma forma oposta”. (JUNG, 2006. §328, p.196). Para 
Sharp (1995), uma vida não vivida seriam todas as qualidades, talentos e ambi-
ções (bons ou maus) que são reprimidos ou nunca chegam a ver a luz do dia.

Somente podemos falar em relacionamento [psicológico] quando se tornar 
conhecida a natureza da motivação inconsciente e quando estiver suprida 
em larga escala a identidade inicial. Raras vezes, ou até mesmo nunca, um 
matrimônio se desenvolve tranqüilo e sem crises, até atingir um relaciona-
mento individual. Não é possível tornar–se consciente sem passar por sofri-
mentos. (JUNG, 2006, §331, p.198).

Vários caminhos levam à conscientização, mas eles obedecem a certas leis. 
Geralmente a mudança começa com o início da segunda metade da vida, a pai-
xão muda de aspecto e começa a ser dever, o querer transforma–se em obriga-
ção, tudo se torna rotina. Começa–se a prestar contas da maneira como a pessoa 
viveu a vida procurando encontrar suas verdadeiras motivações e “chega–se a 
tais conhecimentos apenas por abalos violentos”. (JUNG, 2006, §331, p.199). 

Para Sharp (1995), a dor seria uma consequência do recolhimento das projeções. 
O mito cristão de Adão e Eva é um paradigma para isso. Enquanto viveram no 
jardim do Éden, Adão e Eva foram felizes, porem inconscientes.

A desunião consigo mesmo gera descontentamento e como a pessoa não está 
consciente de seu estado, geralmente projeta no parceiro os motivos de tudo 
isso. “Origina–se então uma atmosfera crítica, que é a condição indispensável 
para tomada de consciência”. (JUNG, 2006, p.199, §331). Esse estado nem sempre 
ocorre simultaneamente nos dois esposos.

O recolhimento das 
projeções é doloroso,

mas é fundamental para
se tornar consciente
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projeções das imagens arquetípicas de anima e animus nos parceiros. A con-
sequência da projeção é um isolamento do mundo exterior e em vez de uma 
relação real, o que existe é uma relação ilusória, baseada em fantasias que a 
pessoa julga como fatos verdadeiros e conscientes. 

Acredito que o verdadeiro relacionamento amoroso só possa ocorrer depois de 
a pessoa tornar–se consciente das influências inconscientes que permearam 
sua identidade. Isso envolve o autoconhecimento, o doloroso recolhimento das 
projeções e o reconhecimento de que a completude que tanto se buscou fora, 
no outro, deve ser encontrada dentro de si mesma. Só depois de passar por 
esse processo de desenvolvimento psicológico será possível aceitar o parceiro 
real como ele é. Para mim esse é o verdadeiro amor, o amor incondicional que 
começa com a aceitação das próprias qualidades e defeitos no encontro com o 
parceiro interior e se estende até o parceiro exterior.

De acordo com os vários autores pesquisados, esse processo de autoconhecimen-
to transforma a pessoa, que deixa de ser um instrumento para ser ela mesma.

Esse é um avanço sofisticado na evolução da consciência humana, e essa trans-
formação é a essência do relacionamento psíquico. Aqueles que escolheram o 
caminho do matrimônio devem ter em mente que para chegar a essa transfor-
mação é importante passar pelo casamento real como forma de aprendizado 
empírico, para poder evoluir para um outro nível de consciência, no qual será 
possível um casamento interno: a integração dos opostos complementares. 
Considero ser essa a transformação que a voz no meu sonho inicial se referia: 
você deverá casar com a mesma pessoa só que para ser “feliz” desta vez. 

Com estas constatações acima demonstradas posso considerar confirmada 
minha hipótese inicial de que o casamento real é um aprendizado para o cres-
cimento psíquico, uma ponte para o encontro com o parceiro interior, para uma 
união sagrada.

Notas

1. Trabalho apresentado no V Congresso Latino–Americano de Psicologia Analítica realizado no Chile, 2009.

Referências Bibliográficas

HOLLIS, J. A passagem do meio: da miséria ao significado da meia idade. São Paulo, Paulus, 
2006.
HOUSTON, J. A busca do ser amado: a psicologia do sagrado. São Paulo, Cultrix, 1993.
JOHNSON, R. She. São Paulo, Mercuryo, 2006.
JUNG, C.G. Chegando ao inconsciente. IN: JUNG, C.G. (org). O homem e seus símbolos. Rio de 
Janeiro, Nova Fronteira, 1985. p.18–102.
________, A natureza da psique. OC VIII/2. Petrópolis, Vozes, 2000.
________, O desenvolvimento da personalidade. OC XVII. Vozes, 2006.
JUNG, E. Animus e anima. São Paulo, Cultrix, 1995.
SANFORD, J. A. Os parceiros invisíveis. São Paulo, Paulus, 2004.
SHARP, D. Conhecendo a si mesmo. São Paulo, Paulus, 1995.
VON FRANZ, M, L. O processo de individuação, IN: JUNG, C. G. (org) O homem e seus símbolos. 
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. p.158–229.
______________, O caminho dos sonhos. São Paulo, Cultrix, 2002.
WHITMONT, E, C. A busca do símbolo. São Paulo, Cultrix, 2006.

12 – Hermes14

psycopompo, servindo de guia para o desenvolvimento de um trabalho acadê-
mico, para compreensão de todo o processo de individuação que está ocorrendo 
no meu interior. 

Emma Jung (1995) ressalta a necessidade da mulher aprender a valorizar e 
acentuar os valores femininos, condição prévia para que ela possa resistir ao 
poderoso princípio masculino em seus dois aspectos, interior e exterior. Quando 
a mulher consegue se diferenciar do animus e se afirmar em relação a este, ele 
passa a ser uma energia criativa; e ela precisa disso, pois somente integrando 
esse ser masculino da alma, será possível ser realmente mulher no seu sentido 
mais elevado.

Segundo Von Franz (1985), se o indivíduo lutou com sua anima ou animus de 
forma a não se deixar identificar com eles, o inconsciente muda seu caráter 
dominante e aparece numa forma simbólica, representada pelo Self, o núcleo 
mais profundo da psique.

O Self pode ser definido como fator de orientação íntima, diferente da perso-
nalidade consciente, e que só pode ser apreendido através da investigação dos 
sonhos de cada um. Estes sonhos mostram–no como centro regulador, centro que 
provoca um constante desenvolvimento e amadurecimento da personalidade.

A maturidade e o desenvolvimento exigem um confronto entre ego e Self. A 
necessária adaptação do ego é desafiada pelo anseio do Self de transformação 
do ego.

Para Jung (2006), a personalidade não poderá se desenvolver se a pessoa não 
escolher seu caminho de maneira consciente e moral e afirma que somente pela 
nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade.

Segundo Whitmont (2006), esse estado ou dinamismo vital no qual a consciência 
perde a si mesma como uma personalidade dividida que aspira pela união de seu 
parceiro desconhecido, o Self, é denominado processo de individuação. Para ele esse 
processo é uma luta consciente da pessoa para tornar–se quem ela é, ou melhor, 
quem está destinada a ser. A individuação é uma estrada, uma viagem, um dinamis-
mo; ela nunca é um estado estático concluído, pelo menos enquanto a pessoa viver.

A união com o Self transcende a proposta deste estudo, mas a importância e 
luminosidade de seu conteúdo deixam uma porta aberta para um futuro traba-
lho a ser realizado.

Através desta pesquisa foi possível perceber que os acontecimentos relacionados 
ao tema “a união dos opostos complementares no processo de individuação”, só 
podem acontecer com as pessoas que se encontram na segunda metade da vida. 
Acredito que antes de certo amadurecimento psíquico, de um tempo de vida 
vivida, a consciência não esteja preparada nem evoluída o suficiente para assi-
milar determinados acontecimentos como, por exemplo, o casamento psíquico 
com o parceiro interior.

Este trabalho permitiu a compreensão de que para haver um relacionamento 
psicológico é preciso haver consciência e isto implica no desprendimento de 
qualquer traço de infantilismo e de confiança inconsciente na natureza. À medi-
da que isto não aconteça também se reduz o relacionamento psíquico. 

De acordo com Jung (2006), a harmonia do casamento fundamenta–se em 
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rituais de iniciação e regras que parecem procurar domesticar os homens para 
que estes superem sua impulsividade animal e sexual, por meio da autodiscipli-
na militar, pois entendem que esses impulsos seriam contrários “às instituições 
concebidas pelo logos masculino”. (Von Franz, 2003a, p.30)

Em época de guerra, o ideal militar de autodisciplina e rigidez se acirra e predo-
mina, havendo maior repressão a certos impulsos, ocasionando a necessidade de 
expressão dessa impulsividade, o que pode levar a uma expressão deturpada do 
instinto reprimido por outros meios, como o sadismo.

Por outro lado, relacionando–se ao mito do Minotauro pode–se perceber no 
Capitão características de um touro bravio, sedento de sangue, que mata indis-
criminadamente, ligado aos instintos cegos. Morador de um porão numa casa 
que se assemelha a um Labirinto, com várias escadas e corredores, ele é guardião 
do fascismo, como o Minotauro era guardião do Labirinto de Creta, tornando–os 
verdadeiramente prisioneiros.

Como o touro, o Capitão possui uma brutalidade imensa. Aquele só se alimentava 
de carne humana, literalmente, e este, simbolicamente, o faz nas cenas de tortura, 
que pratica com prazer sádico.

A personagem Carmem, esposa do Capitão, parece ser a representação da anima 
do Capitão, que se encontra aprisionada, sufocada, doente e incompreendida, 
pois não há espaço para esses aspectos do feminino no dinamismo patriarcal 
impregnado pelo militarismo e pela guerra.

Quando a anima não é ouvida e não encontra seu lugar apropriado dentro do 
sistema psíquico pode se tornar raivosa e histérica e, ao estar sozinha, necessita 
da ajuda da consciência. Mas o herói também não encontrou seu lugar e tam-
pouco se conhece, então terão um enigma que dirá respeito aos dois. “Esse é o 
enigma do relacionamento correto.” (Von Franz, 2003b, p. 169)

Carmen representa um feminino aprisionado, mulher que carrega medo de ser 
mulher e mãe. Não tem vontade própria e se submete às ordens do marido, sem 
titubear. Ela não consegue ter voz nem escolha por se encontrar aterrorizada 
pelo medo de não sobreviver sozinha. Parece que o feminino aqui se relaciona 
com o caráter elementar do arquétipo, vendo no masculino apenas um pai 
arquetípico, provedor e garantidor de sua segurança.

A relação entre o Capitão e sua esposa pode ser vista como uma metáfora do 
aprisionamento que o dinamismo patriarcal dessa época e lugar submeteu o 
feminino, sufocando–o. O dinamismo patriarcal representado pelo Capitão 
está presente em sua face mais negativa, nas atitudes ditatoriais, castradoras 
e excessivamente rígidas. Não há espaço para a atuação e desenvolvimento 
dos aspectos do dinamismo matriarcal. Percebe–se isso pela representação do 
arquétipo na figura de Carmen enferma.

Outro personagem feminino, Mercedes, é serva da casa e espiã dos rebeldes. Ela 
parece apresentar aspectos inconscientes não tão obscuros, mostrando estar 
em contato com características do arquétipo da Grande Mãe. Percebe–se que 
para sobreviver a esse dinamismo patriarcal negativo o feminino necessita ter 
as características ambíguas, pois ao mesmo tempo em que é piedosa, cuidadosa 
e criativa, Mercedes age de maneira sorrateira, conseguindo transitar entre os 
dois mundos com desenvoltura – o mundo das ideias, da fantasia e dos ideais do 
feminino e o mundo cruel e sanguinário do masculino.

Em época de guerra,
o ideal militar de 
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O filme passa–se em 1939 e relata a história de Ofélia, menina de aproxima-
damente 12 anos, que se muda com sua mãe viúva e grávida (Carmem) para 
um povoado, onde reside seu padrasto (Capitão Vidal), um militar, agressivo e 
implacável, que luta para dizimar os últimos rebeldes. Ofélia fantasia um mundo 
fantástico onde habita um Fauno que lhe propõe tarefas a cumprir. Parece haver 
relação entre as fantasias de Ofélia e os acontecimentos ao seu redor. Trava ami-
zade com Mercedes, empregada da casa. Sua mãe morre no parto e dá à luz um 
menino, herdeiro muito esperado pelo Capitão. Ofélia tenta sequestrar o bebê e 
é impedida ao ser morta pelo padrasto, que acaba fuzilado pelos rebeldes.

A aproximação com o universo dos contos de fada, através da leitura de Von 
Franz (2003b) norteou a análise pretendida, e levou à hipótese de que o arqué-
tipo da criança, simbolizado pela personagem Ofélia, empreende uma jornada 
arquetípica de herói–heroína, buscando transformar o dinamismo patriarcal 
negativo reinante naquela época e lugar.

Para efeito da análise, serão considerados alguns protagonistas: Ofélia (menina de 
aproximadamente 12 anos), Capitão Vidal (líder dos franquistas), Carmem (mãe), 
Mercedes (serva e rebelde infiltrada), Pedro (líder dos rebeldes) e o Fauno.

Neumann (1995, p.147) entende as provas pelas quais passa o herói, na busca de 
estabilidade do ego, como uma exigência de força de vontade e bravura e que sua 
batalha primordial encontra resolução na luta com o dragão e no “encontro com 
o elemento feminino como parceiro e alma”. Assim, “aquilo que acontece no mito 
e na história acontece também – condicionado arquetipicamente – no indivíduo”.

Para Von Franz (2003b), os mitos e os contos de fada, assim como os sonhos, são 
a melhor expressão dos acontecimentos do inconsciente e o melhor a fazer é 
permitir–se um tempo de espera para que a ligação com o consciente aconteça 
naturalmente.

A análise do filme foi feita cum grano salis, segundo Von Franz (2003b), que 
aponta a existência de aspectos de neuroses pessoais em algumas histórias 
infantis, como as de Andersen, correspondentes ao seu inconsciente pessoal e 
que não retratam necessariamente o inconsciente coletivo.

Neste trabalho não serão considerados os aspectos projetivos do diretor/autor, 
apenas os aspectos simbólicos, pois, nos dizeres de Izod (2001), um filme mobi-
liza emoções que atingem níveis profundos do inconsciente levando as mentes 
a se abrirem e a gerarem transformações.

Os mitos retratam imagens coletivas, algo que pode ser verdadeiro para todos. 
Assim, pode–se considerar que as imagens trazidas nas telas, em especial nos 
filmes fantásticos, podem despertar imagens primordiais, semelhantes às dos 
mitos, constelando individualmente aspectos do inconsciente coletivo por seu 
significado ou simbolização própria.

No filme, o masculino patriarcal, repressor e disciplinado, está representado pela 
personagem do Capitão, que parece mostrar características do arquétipo pater-
no negativo, terrível e devorador, uma persona totalmente engessada, de gestos 
calculados, que impõe todas as suas vontades e desmandos. Essa postura mostra 
o que Stein (1979, p.83) diz ser “rígida insistência quanto a formas convencio-
nais de pensamento, sentimento e comportamento.”

Nas sociedades patriarcais, nas quais predomina um ideal de lealdade, existem 
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adormecidos do arquétipo materno. No final do filme vê–se a árvore brotando.
Na segunda tarefa desce novamente ao subterrâneo. Ali utiliza a chave e resgata 
a adaga, que representa para Jung (2004) o símbolo do princípio masculino do 
logos. Apossar–se dessa representação do masculino permite que Ofélia possa 
discriminar e selecionar melhor o que é inconsciente e ordená–lo com lógica 
para o consciente.

No entanto, tomada por sua curiosidade, descumpre a ordem de nada comer 
do banquete que lá encontrou e desperta a “figura sem rosto”. Ao descumprir 
a regra de não comer do banquete, Ofélia ativa um dinamismo inconsciente 
desconhecido e quase sucumbe a ele. Consegue fugir, demonstrando que o 
ego encontrava–se fortalecido. Ao deparar com o sofrimento de sua mãe e o 
princípio de aborto, Ofélia paralisa sua jornada. O Fauno cumpre seu papel de 
psycopompo ao dar–lhe uma mandrágora, raiz mágica que vai ajudar na recu-
peração de sua mãe.

A mandrágora é um símbolo da fecundidade, segundo Chevalier & Gheerbrant 
(2002). No filme a raiz passa por um processo alquímico, posta numa tigela com 
leite e alimentada com duas gotas diárias de sangue. A gestação é um processo 
natural, mas que tem seu componente alquímico. Pode–se pensar em uma rela-
ção entre a gestação de Carmem e a magia da mandrágora. A imagem remete 
ao que Neumann (2001, p. 40) denomina “segundo mistério de sangue” quando 
a criança vai sendo alimentada no útero pelo sangue da mãe.

Através da magia com a mandrágora, Ofélia propicia o desenrolar do desenvolvi-
mento sadio do feto, para que os riscos do aborto desapareçam. Esse comporta-
mento de Ofélia faz as vezes do princípio materno, exercendo cuidado com sua 
mãe e seu bebê, nutrindo, protegendo e carregando no colo, restabelecendo, de 
alguma forma, aspectos do feminino.

No entanto, a mãe rompe esse processo e atira a mandrágora ao fogo, expli-
cando que a magia não existe, retratando a impossibilidade da existência da 
fantasia e do feminino quando não contatados pelo masculino e não integrados 
na consciência. Em época de guerra e no contexto do Self cultural do filme não 
há espaço para essa integração.

O Fauno apresenta–se como um serviçal que intermedia os dois mundos, o do 
consciente e o do inconsciente, figura dual, que exerce funções de psycopompo 
e que tem aspectos sombrios e bons: conduz a heroína na volta à jornada, com 
a magia da mandrágora e, outras vezes, é cruel e parece sanguinário, ao comer 
carne crua, impor limites e lembrar as regras. Pode apresentar também o que 
Johnson (1993, p.68) chamou de “aspecto de Deus que se coloca ao lado do Self” 
e que guiou Ofélia na direção de algo maior.

Ao cumprir a última tarefa, Ofélia novamente deixa de obedecer cegamente às 
regras, discutindo suas ordens. Obedecer aos instintos é saudável, no entanto 
resistir a eles leva à aquisição de consciência, a resolução do conflito resulta 
numa escolha consciente.

Para Alvarenga (1999, p.49) a consciência psíquica é a transformação da cons-
ciência, antes somente corporal, que desponta simbolizada pelo herói–heroína, 
condutor dessa transformação. Através do herói–heroína dá–se a transformação 
do sistema emergindo a consciência psíquica.

Von Franz (2003a, p. 40) aponta que “se a pessoa se encontra no Tao, isto é, em 
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O médico, representação do arquétipo do curador, transita entre os militares e 
os rebeldes. Age com piedade e compaixão, o que parece demonstrar integração 
com sua anima, mas essa condição de masculino não tem como sobreviver nessa 
época e lugar.

Outra faceta do masculino pode ser vista em Pedro, líder rebelde que, como o 
Capitão, guarda a anima em seu inconsciente, assumindo atitudes frias e brutais, 
ao deixar sua irmã como espiã, nas mãos do Capitão, para servir a seus propó-
sitos numa guerra já perdida, apenas e tão somente para atormentar o militar.

Para o desenvolvimento tanto do feminino como do masculino há necessidade 
de integração dos aspectos de animus e anima. É preciso entrar em contato com 
os aspectos do inconsciente. Há que necessariamente confrontar a sua própria 
sombra para encontrar acesso à sua psique objetiva. (JUNG, 2002, p. 351).

Pedro também pode ser visto como uma metáfora do arquétipo do herói, mas 
com características de aventureiro, um puer. Von Franz (2005) define o puer 
como aquele que tem desejo inconsciente de morte, por não assumir responsa-
bilidade sobre sua própria vida. Os adeptos dos ideais rebeldes como Pedro eram, 
na sua maioria, homens comuns ou intelectuais, que nada sabiam dos combates 
e que lutavam numa atitude pueril, como D. Quixote combatia os moinhos de 
vento, no romance de Cervantes. Byington (2004) credita a esses cavaleiros 
andantes que buscam seu ideal de justiça e amor, através do despojamento de 
suas próprias vidas, a emersão do arquétipo da Esperança.

Ofélia representa a metáfora do arquétipo da criança, que busca compensar ou 
corrigir aspectos da consciência e que procura, como um mediador, salvar uma 
situação, unificar os opostos e propiciar a completude. Como representante do 
arquétipo, atuaria como compensação, correção das unilateralidades ou da rigi-
dez da consciência e uma possibilidade da aproximação saudável aos instintos.
No entanto, percebe–se que não há espaço para que isto aconteça em virtude 
do dinamismo patriarcal negativo que impera. Não há espaço para o novo, não 
há espaço para a criança, como não há espaço para o feminino.

A mãe de Ofélia, em repouso devido aos riscos de aborto, não consegue exercer 
as funções maternas e, por vezes se vale de Ofélia para ajudá–la, numa inversão 
de papéis. Essa ausência materna deixa Ofélia presa ao complexo, à letargia do 
aconchego, à lembrança da matriz amorosa que a mãe havia sido, quando seu 
pai (bom) era vivo. Ofélia só pode ser libertada desse complexo castrador pelo 
combate ao pai mau. Empreende então, uma jornada heróica, atendendo ao 
chamado do Fauno.

A menina confronta os aspectos sombrios de seu pai, através da relação com o 
padrasto, na busca do desenvolvimento da consciência. No cumprimento das 
tarefas o herói procura restabelecer o funcionamento da situação consciente 
de maneira sadia, de algo que teve um desvio na sua totalidade. O arquétipo do 
herói reflete a formação do ego e a sua relação com os outros núcleos da psique 
– a sombra, o animus, a anima e com as questões relacionadas aos princípios 
paterno e materno. (Von Franz, 2003b)

Ofélia inicia sua jornada e sua primeira tarefa é entrar debaixo das raízes de 
uma árvore e resgatar uma chave que se encontrava na barriga de um sapo que 
sugava a essência da árvore levando–a à morte. A árvore simboliza a Grande Mãe 
na cultura cretense. Pode–se pensar que adentrar na gruta e possibilitar o renas-
cimento dessa árvore principia sua jornada de resgatar aspectos encapsulados ou 
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possibilidade de abertura para o novo.

Percebe–se que a mãe, representação do arquétipo materno, também precisou 
ser sacrificada para que houvesse a possibilidade de transformação. Caso tivesse 
sobrevivido o dinamismo reinante permaneceria igual, cumprindo–se a continui-
dade da tradição representada pelo Capitão. 

O bebê, assim, pôde simbolizar concretamente a abertura para o novo, sobrevi-
vendo e tendo sido entregue aos rebeldes, proporcionando um rompimento do 
status quo reinante.

A criança cumpre tarefas sempre à noite e em lugares subterrâneos, o que per-
mite perceber o processo de busca da consciência matriarcal em um nível mais 
profundo e arcaico da consciência. A transformação, quando acontece nesse 
nível, permite a renovação da personalidade e a expansão da consciência.

Notas

1. Trabalho apresentado no V Congresso Latino–Americano de Psicologia Analítica realizado no Chile, 2009.
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posição justa, a criança existente nela achará a expressão exata ou fará a coisa 
certa”, como pode ser visto no final do filme, quando Ofélia nega–se a entregar 
o bebê ao Fauno e é morta.

Chega–se à cena final de Ofélia, olhando para os sapatos como Dorothy – per-
sonagem de “O mágico de Oz” – feliz por estar de volta à casa. Ofélia pode ter 
empreendido sua jornada, mas precisou ser sacrificada na busca de alcançar o 
centro do labirinto.

O inconsciente presta auxílio a uma situação crítica do consciente, que necessita 
destruir a figura humana do herói para que seja afastado momentaneamente 
daquela situação e possa retornar renovado. Jung (2007, p.383, §616) diz que 
o herói necessita ser afastado do caminho para que haja “esperança de que o 
interesse torne a voltar–se à terra e a seu verdor”.

A criança, segundo Von Franz (2003a), seria um símbolo do Self e a renovação 
da vida, porque nas situações destrutivas e desumanas, pode surgir de maneira 
redentora e através de suas ações espontâneas e legítimas buscar a salvação.

Como símbolo do Self, Ofélia tinha um status nascendi: na consciência ela pere-
ceu, pois continua despercebida e não integrada em alguns que sobreviveram à 
guerra. Não há espaço no consciente para o desejo de totalização, da união dos 
princípios masculino e feminino, só no inconsciente, que é para onde a criança 
retorna, ao morrer, onde encontra o pai bom e a mãe.

Ao vencerem a batalha contra o Capitão os rebeldes introduzem uma nova 
ordem, quebrando a perpetuação do patriarcado negativo que o Capitão repre-
sentava. Percebe–se essa quebra de paradigma quando Mercedes explica que o 
bebê não vai saber quem foi seu pai. Alguns aspectos arquetípicos puderam ser 
transformados pela saga da heroína.

O filme parece retratar simbolicamente o papel que o arquétipo da criança exer-
ceu no resgate da transformação psíquica no contexto existente e os caminhos 
que o masculino e o feminino percorrem em busca do dinamismo da alteridade. 

O sacrifício da personagem Ofélia, simbolizando o arquétipo da criança, serviu 
à renovação psicológica do dinamismo patriarcal negativo existente. Essa aber-
tura trouxe a perspectiva da transformação, simbolizada na figura do bebê e na 
semente germinada, vista pelo broto na árvore ao final do filme.

A jornada arquetípica de Ofélia, na busca da transformação psíquica, procurou 
equilibrar a consciência matriarcal e a patriarcal. Somente aqueles que sabem 
para onde dirigir o olhar podem e conseguem abrir esses caminhos.

A criança tem essa possibilidade de um novo olhar, de uma sabedoria intuitiva 
e de um encontro com o inconsciente muito mais presente. Assim, traz em seu 
bojo a abertura suficiente para que isso se constele.

Todas as tarefas se traduzem nessa restauração e nada mais são do que revitalizar 
a árvore, simbolizando a revitalização do feminino doente; resgatar uma adaga, 
símbolo do masculino e, por último, fazer a escolha correta dentre as discrimina-
ções que lhe foram apresentadas, ao escolher não entregar o bebê ao sacrifício.

Ao cumprir esses trabalhos, proporcionou uma pequena transformação no dina-
mismo existente, mas a heroína teve que ser sacrificada para que acontecesse a 

A criança,
segundo Von Franz,
seria um símbolo

do Self 
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proteção e equilíbrio, informa o sistema nervoso permanentemente sobre o que 
se passa no ambiente e gera imagens mentais, emoções e sentimentos o tempo 
todo por sua função de intermediar as relações do ser humano com o mundo. 

A Calatonia atua potencialmente em vários níveis sobre a complexa estrutura 
psicofísica de cada indivíduo, que envolve sua história e organização de sua 
memória pessoal. Algumas pessoas entram em contato com as mais diversas 
modalidades de sensações corpóreas, tais como: sensações de frio–calor, peso–
leveza, formigamentos; sensações sinestésicas e proprioceptivas de movimentos 
musculares, tensões–descontrações, posições espaciais, sensações referentes ao 
equilíbrio do corpo; sensações ligadas ao seu esquema e imagem corporal e a 
membros fantasmas, Outras, entram em contato com recordações, associações 
de diferentes naturezas; com imagens visuais, auditivas, tácteis ; com vivências 
de estados não comuns de consciência, análogas muitas vezes aos estados de 
consciência promovidos pela meditação. 

Se aceitarmos, utilizando as palavras de Farah (2008) que a principal meta da 
psicoterapia é criar condições para que a pessoa amplie a consciência que tem 
de si própria, a ponto de poder expressar tão plenamente quanto possível suas 
potencialidades individuais com equilíbrio e criatividade; Se aceitarmos ainda 
que cada pessoa seja um todo indivisível e que seu corpo e seu psiquismo são 
apenas diferentes formas de expressão desta mesma unidade sincrônica, então, 
podemos entender a Calatonia, como um importante recurso na facilitação do 
nosso acesso ao mundo interno do ser humano.

Montagu(1986) refere que” o envelhecimento traz limitações devidas a pro-
blemas de saúde ou incapacitações, mas isto não elimina necessariamente 
a qualidade de vida….Em nossa sociedade, os idosos são considerados como 
biodegradáveis e supérfluos, ao invés de serem respeitados pelo que realmente 
representam: uma elite biológica que, dotada de uma resistente sabedoria tem 
muito a oferecer ao mundo” (1986, pág. 369) Continua, o autor expressando que 
a pele apresenta as mais ostensivas evidências do envelhecimento: fica mancha-
da, seca, perde a elasticidade. Com a idade também terminações nervosas tácteis 
sofrem mudanças significativas, como alteração da velocidade de reação a estí-
mulos sensoriais e dolorosos. Todavia as necessidades táteis não mudam com a 
idade, pelo contrário, aumentam. Constata, todavia, que a estimulação táctil, tão 
importante para aspectos psiconeuroimunológicos e afetivos do desenvolvimento 
humano é o mais negligenciado para pessoas mais velhas. Diz o autor que todos 
querem tocar, acariciar crianças, cuja pele é fina, rosada, macia. A grande maioria 
se afasta corporalmente dos idosos, cuja pele é enrugada, grossa, manchada, feia.

Em relação à imagem corporal, com pessoas idosas frequentemente ocorre o que 
Messy, 1992, denomina por “espelho quebrado”, isto é, a não–identificação de 
uma imagem externa com a imagem interna que as pessoas tem de si. Isto ocor-
re tanto em termos do reconhecimento e identificação de outras pessoas (“tia, 
velha, avó”) como muitas vezes, da própria pessoa em espelho que evita o se 
defrontar. Grande parte das pessoas referem não se sentirem velhas, mas serem 
designadas como velhas pelos outros. A identificação de uma pessoa como 
“velha” geralmente ocorre após algum acontecimento que propicia um marco 
na história daquela pessoa, especialmente vivência de perdas, tais como, a morte 
de um ente querido, a entrada na menopausa, a saída de um filho, um tombo na 
rua, um acidente vascular, uma aposentadoria, conforme relata Goldfarb (1998)

A ameaça da dependência, da perda de autonomia, do espaço de liberdade pesso-
al é associada a sentimentos insuportáveis de enfraquecimento e de degradação. 

A principal meta da 
psicoterapia é criar 

condições para que a 
pessoa amplie a consciência
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O presente trabalho caracteriza–se como relato de experiências no atendimento 
psicológico a pessoas idosas, em ambulatório e internação hospitalar com o 
método da Calatonia. É um relato sobre as descobertas de pessoas doentes, que 
a partir de questões e buscas sobre os sintomas que apresentavam, passaram a 
um auto conhecimento pelo despertar da consciência corporal. Entraram em 
contato com a possibilidade de se relacionarem com o mundo interior, com suas 
angustias, medos, sentimentos de perdas, assim como, com as suas simbolizações 
e possibilidades criativas. As experiências advindas da consciência do próprio 
corpo, sujeito e objeto remetem–nas a sua história, à reaquisição do prazer de 
viver, à re–significação de passagens, caminhos, para a vida e para a morte.

A calatonia é uma arte de acolher e entrar em contato. Por sua própria história 
este método se remete ao vivido, ao humano Foi–nos transmitido por Dr. Sándor 
através da nossa vivencia pessoal em psicoterapia, em momento existencial pro-
pício a lidar com perdas, mudanças transformações. Aprendemos uma ética de 
respeito e auxílio a pessoas.

 Para apresentar o trabalho da calatonia, reportamo–nos a sua memória histórica 
tão bem descrita por Farah (2008) em seu livro Integração Psicofísica. O método 
foi idealizado como tentativa de amenizar o sofrimento humano, em momento 
de perdas do seu próprio criador, Pethö Sandor, na segunda guerra mundial, 
onde trabalhou no atendimento de feridos e refugiados na Europa. Naquele 
período, dadas as precárias condições geradas pela guerra, com freqüência 
via–se diante de situações onde os recursos médicos, além de precários, eram de 
pouca ajuda no atendimento de seus pacientes. Embora sua especialidade fosse 
a Ginecologia/Obstetrícia, foi designado para o cuidado de pessoas portadoras 
dos mais variados traumatismos, conforme ele mesmo relatou, ao falar sobre o 
surgimento de seu método: 

“Idealizou–se este método durante a segunda guerra mundial, com base 
nas observações feitas em casos de readaptação de feridos e congelados, 
no período posterior à grande retirada da Rússia. Num hospital da Cruz 
Vermelha foram atendidas as mais diferentes queixas na fase pós opera-
tória, desde membros fantasma e abalamento nervoso, até depressões e 
reações compulsivas” (Sandor,1974, pág 92) 

Era praticamente impossível, frente à estas pessoas, estabelecer um limite entre 
o traumatismo físico e o sofrimento psicológico que os atingia. Mas Sándor já 
estava atento às estreitas relações existentes entre nossos processos corporais e 
nosso funcionamento psicoemocional. 

Sandor não apenas criou um método, mas, principalmente um tipo de acolhi-
mento e atendimento que o levou a estas observações: a atitude compassiva 
e amorosa que assumia diante do sofrimento de seus pacientes, ensinando–os 
também essa atitude em relação ao próximo. Calatonia é uma expressão que 
“… indica um tônus descontraído, solto, mas não apenas do ponto de vista 
estático e muscular. No original grego o verbo khalaó indica relaxação e tam-
bém alimentação, afastar–se do estado de ira, fúria, violência, abrir uma porta, 
desatar as amarras de um odre, deixar ir, perdoar aos pais, retirar todos os 
véus dos olhos, etc.” (Sandor, 1974, pág.92) .Na Calatonia: os toques são reali-
zados na pele. Os toques sutis se constituem em estímulos que vão se propagar 
naturalmente, por meio do sistema constituído por terminações nervosas, vasos, 
comunicadores/ mensageiros químicos ativados pela estimulação dos receptores 
na superfície cutânea levam ao cérebro a percepção do contato ativador. A pele 
além de ser o maior órgão envoltório do organismo, com múltiplas funções de 

A calatonia
é uma arte de acolher
e entrar em contato
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O diálogo entre consciência de si e imagens, sonhos–acordados, permitiu a asso-
ciação dos sintomas com o momento existencial, com complexos, com aspectos 
de sombra. Assim, por exemplo, uma senhora procurou–nos por encaminhamen-
to médico com sensações de queimação em esôfago que já havia sido operado. 
Só pode ser psicológico e eu sou muito tensa, vim aqui para você apagar o meu 
fogo. Conversamos sobre por que teríamos que apagar o seu fogo? Entramos em 
contato com uma mulher muito ativa, em véspera de aposentadoria que pre-
enchia sua vida obsessivamente com o trabalho, sem se dar conta de sua femi-
nilidade, das mudanças do seu corpo e descuidando dos seus relacionamentos 
em época de menopausa. Durante a calatonia, esta pessoa sonha acordada com 
a imagem de estar pegando lenha e montando uma fogueira imensa em uma 
floresta. Em seguida vê sua imagem, mais jovem, mais magra, rodeada de mulhe-
res dançando em volta da fogueira, com vestes transparentes,ao luar, como em 
ritual de magia. Onde mais sentia calor? Em seu corpo todo, um fogacho, calor 
que mostrava a energia vital ainda tinha e que a menopausa não precisava ser 
sinônimo do término da sexualidade e da sensualidade, a não ser que ela quises-
se “engolir” todo o seu fogo.Inicia a partir da imagem, ritual de passagem, todo 
um processo de mudança pessoal e reflete que se não fosse a queimação não 
teria entrado em contato consigo mesma.

“Estou doente. Meus pensamentos começam a estar confusos.
Mas, meu corpo, tocando nas coisas, entra nelas.
Sinto–me parte das coisas com o tacto.
E uma grande libertação começa a fazer–se em mim.
Uma grande alegria solene como a de um acto heróico.
Passado a sós no gesto sóbrio e escondido.” 
(Alberto Caeiro –Fernando Pessoa,2005, pg116)
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Freqüentemente as sensações corporais ligadas ao envelhecimento fazem com 
que os indivíduos tenham a representação de traição. O seu corpo não quer 
segui–lo. Os reflexos perderam a rapidez; a respiração está mais curta; os movi-
mentos finos são mais difíceis; as pernas não sustentam mais; os órgãos dos sen-
tidos não permitem as sensações plenas de outrora. Acrescentamos que muitas 
destas vivências transformam–se em representações diretamente relacionadas 
aos valores de produtividade e incitação pela produção de nossa sociedade. e 
que muitas vezes as pessoas para não sofrerem bloqueiam seus sentimentos e 
suas expressões, deixam de sentir, afastam–se de si. 

Os primeiros idosos, que atendemos em enfermaria geriátrica com calatonia, 
ensinaram–nos que, no envelhecimento, as dificuldades em viver, a necessidade 
de ser cuidado e de receber afeto e manuseio corporal são muitas vezes expressas 
por comportamentos hipocondríacos, assim como psicossomáticos, que observa-
mos, muitas vezes subjacentes às procuras de cuidados de saúde (médico bom 
é aquele que toca, escuta, mede a pressão) e de dores, em relação às quais, só o 
toque e o contato já elicia melhoras. Concretamente suas expirações e sorrisos 
mostravam o prazer em sentir o seu próprio corpo vivo, sentir o toque, inibindo 
outros toques doloridos de intervenções necessárias para pegar um vaso, para 
inserir uma sonda, para fazer um curativo.

Em Serviço com atuação interdisciplinar, contribuímos com procedimentos para 
tratar as escaras tão freqüentes para quem permanecia ao leito, com pele tão 
fina e delicada. A enfermagem cuidava e ensinava os familiares a tratarem os 
ferimentos e a prevenção dos mesmos; o fisioterapeuta, o movimento ao leito, 
a terapeuta ocupacional, as possibilidades do fazer, do construir,adaptados ao 
leito; a assistente social com a psicóloga cuidavam da participação da família 
nos procedimentos; a nutricionista nutria com albuminas . Procurávamos nutrir 
com nossos toques espaços corporais não doloridos. Essa energia do trabalho em 
equipe trouxe melhoras também, para aqueles pacientes com prognósticos mais 
difíceis, que passaram por amputações e com infecções.

As perdas de movimento em processos de demência nem sempre se iniciam por 
perdas fisiológicas. Temos observado que muitas vezes é a perda do uso funcio-
nal e da imagem corporal conseqüentes à falta de motivação em viver e em lidar 
com as perdas é que precedem às mesmas. A pessoa entra em desânimo e vai 
deixando de andar, de se mover, de engolir, e perdendo o saber fazer, apagando 
de sua imagem corporal, não apenas, as possibilidades de uso funcional, mas, 
de relações, dores e prazeres. Neste processo de conscientização de si, do seu 
tempo cronológico, histórico e vivido, as possibilidades relacionais, assim como 
expressivas, artísticas e de consciência corporal desempenham papel funda-
mental. A conscientização pelos toques leva a pessoa a um comprometimento 
com o próprio corpo, a sensações que havia desistido de sentir, a possibilidades 
funcionais. 

Em enfermaria, com pessoas que estavam nos limites de sua vida, deparamo–nos 
com aceleração de sonhos e desejos que compartilhamos e conseguimos, por 
vezes, atender: o pedaço de goiabada com queijo para aquele senhor magri-
nho que saboreou com muito prazer, antes de dormir e morrer; o toque para 
o doente sem comunicação, que necessitava sentir uma presença; o toque que 
acalmava alguém com Alzheimer agitado ao ser cuidado. 

Em ambulatório, a calatonia permitiu acolhimento às pessoas e a observação de 
simbolizações que sincronicamente surgiram dos diagnósticos e do modo como 
estes eram comunicados. 

a calatonia permitiu 
acolhimento às pessoas 

e a observação de 
simbolizações



“Which way I fly is hell; myself am hell.”
John Milton, Paradise Lost

The word addiction has become an ugly word, conjuring up ugly images: a 
car veering into the left lane, a person lying in the street, a shattered life. 
When we reflect on the two elements common to all addictions, we real-
ize that the addictive behaviors may be found in all of us. The first idea is 
that addictions are reflexive anxiety management systems. Each of those 
words is important.

Since no human is free of anxiety, we all have our habituated means of 
coping with anxiety, whether the disturbing affect is conscious or not. For 
example, many years ago I used to allow patients to smoke in the consult-
ing room, thinking that they had enough stress in their lives without my 
adding to it. However, one couple, chain smokers each, lit one cigarette 
after another and in a one hour session totaled twelve cigarettes; that is 
six apiece. I counted. The smoke and smell hung in the room for days and 
from then on I changed my policy. And yet, if someone had asked them, 
“did you smoke during the session,” both would have said, “yes, I had a 
cigarette.” In other words, their reflexive management of anxiety was so 
conditioned, so habituated that neither thought about it and how system-
atized it had become in their lives.

James Hollis
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therefore our addictive strategies, are in service. These “ideas” are not shameful 
although the consequences of some of our management systems often produce 
shaming consequences for us and for those around us.

The usual treatment plan for any addiction is a summons to an heroic will. The 
heroic will is certainly a great asset and few of us would accomplish anything 
in life without it. But the heroic will is often trumped by the depth, ubiquity, 
and energy of those intrusive ideas. Thus, most of us fail to diet sufficiently over 
long enough time because our will is subverted by an inner urgency. Or we fail 
to begin what we believe we should do, or fail to stop doing what has proved 
detrimental to ourselves or others. Clearly, heroic will can only make certain 
headway for us, which is why dieting centers and fad diets are so profitable for 
the owners, and why Twelve Step groups are so ubiquitous. (By the way, I am 
very much in support of Twelve Step programs as they have proved more effica-
cious than most alternatives through the last seventy years).

If ever one is to triumph over an addiction, one is first summoned to feel more 
consciously what one has already been feeling, suffer what seems insufferable, 
and live through this experience without the reflexive management system. We 
never “solve” those unbidden ideas because they are an intimate part of our 
common human condition. We are born into perilous states and end by dying, 
so have a nice day! The question remains, however, to what degree is our life 
governed by these fears, and to what degree do our management systems own 
us, manage us, and with what troubling consequences.

How many of us are able to bring the core fears and anxieties into conscious-
ness, to see and acknowledge what they are truly about, and how many of us are 
able to go through those fears without the treatment plan we cobbled together. 

Not only do addictions bring harmful consequences to our lives, they also nar-
row them as one gets obsessional about our obsessional treatment plans for our 
obsessions. These unbidden ideas are obsessions, for they impose themselves 
upon us and cause distress, and compulsions as we are driven to behaviors 
dedicated to their prospective amelioration. But our thoughts, behaviors, lives, 
get oriented around these intrusive ideas and therefore narrowed. As Jungian 
Analyst Marion Woodman wrote, “Compulsions narrow life down until there is 
no living—existence perhaps, but no living.” In Greek mythology Ixion is tied to 
a wheel which turns continuously in the underworld. Addictions oblige us to 
venture into our personal underworld wherein we experience the same old, same 
old, as noted by the character of Satan in Paradise Lost at the beginning of this 
piece. As Gregory Bateson observed, the obsessional drinker believes he or she 
can challenge the “spirits.” The game is on, and more often the “spirits” win, so 
the drinker is imprisoned by that which he first sought.

This hidden spiritual desire, this need for transcendent “connection,” for “getting 
high,” was identified in a letter exchange between Carl Jung and Bill W. who 
founded A. A. Jung suggested to Bill W. that Twelve Step programs acknowledge 
the profound role of our spiritual hunger, our spiritual thirst. Unless the person 
can differentiate that quite legitimate, necessary motive from the substance 
upon which he or she has projected, one will remain its bewitched captive.

Freeing oneself from one’s addictive behaviors requires identifying what emo-
tional reality or perception one is defending against through the addiction, and 
risk bearing what has been perceived as unbearable. Going through the fear, 
rather than defending against it is the only way we can stop Ixion’s wheel. It is 
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I ask the reader to stop and think on how he or she reflexively “manages” anxi-
ety, or better, is repetitively managed by anxiety. The inner logic of an addictive 
pattern is that one suffers an unacceptable level of distress and, through con-
nection with some “other,” one feels a momentary lowering of the disturbing 
affect. If, while reading this article, the reader’s room is filling slowly with water, 
and yet attention is so focused on the content that one does not attend the 
event consciously, the psyche nonetheless takes note and seeks to lessen the dis-
turbance. Through experiment and exploration each of us will solicit a behavior 
which lowers the water level, momentarily at least. The next time this happens 
the more likely that earlier behavior will be repeated, whether consciously or 
not, and therein lies the addictive hook: the experience of momentary surcease 
of distress by a reflexive management system.

Connecting with the “other” serves to lower the distress occasioned by our 
existential isolation, vulnerability, and dependencies. For many folks the “other” 
is a substance: food, alcohol, purchasable material objects, a warm body. For 
others it is found through distractive “connections” with the telley, the internet, 
ideologies, compulsive prayer or mantras, and the like. For most of us, a com-
mon addictive pattern lies so much at the heart of daily life that we seldom 
accord its role in our psychological economy, namely, routine. Routinization is a 
means by which the familiar is imposed upon the uncertain. Notice how we get 
bent out of shape by the traffic jam at rush hour, when the paper arrives late, 
when our plotted schedule is interrupted. The magnitude of affect we suffer is 
disproportionate to the minor provocation, which is an indication of the arousal 
of anxiety.

The second key element of addiction is that our daily conscious life is repeat-
edly invaded by unbidden ideas. While these “ideas” are mostly unconscious, 
they have the power to stir anxiety within us. When a person clings to food, for 
example, he or she is in the grip of a powerful, existentially threatening idea, 
namely, “if I do not have this object in hand, this comfort, what will be there 
for me in the darkness of this journey”? When we make this thought conscious, 
it may appear a peculiar, even ridiculous displacement of emotion onto matter, 
but in the symbolic world of the unconscious the person’s psyche has moved 
him or her to fasten on to an object, food, with its implied nurturant hope, as a 
stay against the anxiety in which we daily swim.

None of what we are discussing here is new, for the record of addiction is as 
old as the human story. We find a notable and compelling portrait of a modern 
neurotic person like us in Shakespeare. The last thing we need to do is judge 
or shame any person for being human, for falling prey to the thousand natural 
shocks this flesh is heir to, as brother Hamlet put it four centuries ago. He is the 
same one who observed that he could be bounded in a walnut shell and count 
himself a king of infinite space, did he not have bad dreams. He also illustrates the 
“Hamlet complex” we all have: namely, there are things we know we should do, 
like give up an addiction, but for reasons we do not know, we do not or cannot.

What else are New Year’s resolutions for but to set off valiantly to address the 
problems of which we are so keenly aware, and why are we so likely to fail in our 
resolve. One of the reasons it is so difficult to break addictive patterns is that we 
are treating the reflexive behavior rather than the “idea” it was formed to treat. 
Since our management systems wrap themselves around our core anxieties—fear 
of loss of autonomy, fear of the magnitude of our journey, fear of abandonment 
and the like—we never get to the real issue. If ever one is to address an addic-
tion, one has to finally address the unbidden ideas to which our psyches, and 
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Eu convido o leitor a parar e pensar sobre o quanto ele maneja de forma 
reflexa a ansiedade, ou melhor, o quanto é repetidamente manejado por ela. 
A lógica interna de um padrão de adicção é que sofremos um nível inaceitável 
de angustia e através de uma união com algum “outro”, experimentamos uma 
momentânea diminuição do afeto perturbador. Se durante a leitura deste artigo 
a sala em que você leitor se encontra lentamente se encher de água e se a 
sua atenção estiver tão focada no conteúdo deste artigo, de forma que não 
preste atenção ao fato de forma consciente, sua psique, não obstante, notará 
e buscará reduzir a perturbação. Através da experimentação e da exploração 
cada um de nós procurará um comportamento que diminua o nível da água, 
ao menos momentaneamente. Na próxima vez em que tal fato ocorra, é muito 
provável que, conscientemente ou não, o comportamento se repita, e dessa 
forma encontramos o gancho da adicção: a experiência de uma supressão 
momentânea da angústia através de um sistema gerenciador reflexo.

Ligar–se ao “outro” serve para diminuir a angústia provocada pelo nosso isola-
mento existencial, pela nossa vulnerabilidade e dependências. Para muitas pessoas 
o outro é uma substância: comida, álcool, objetos compráveis, um corpo ardente. 
Para outros, ele é encontrado através de “conexões” que distraem, quer seja por 
meio da “tv”, da internet, de ideologias, orações e mantras compulsivos e simila-
res. Para a maior parte, o padrão de adição comum encontra–se de tal forma no 
âmago da vida cotidiana que raramente notamos seu papel em nossa economia 
psicológica, isto é, em nossa rotina. A rotinização é um meio pela qual o que é 
familiar é imposto sobre o incerto. Repare como perdemos a compostura no con-
gestionamento na hora do rush, ou quando um jornal chega atrasado, ou quando 
um horário é desmarcado. A magnitude do afeto que sofremos é desproporcional 
à uma pequena provocação, o que é uma indicação da irrupção da ansiedade.

O segundo elemento chave da adicção é que a nossa vida consciente diária é 
repetidamente invadida por idéias intrusivas. Enquanto essas “idéias” forem em 
sua maior parte inconscientes, elas terão o poder de levantar a ansiedade em 
nós. Quando, por exemplo, uma pessoa agarra a comida, ela está sob o controle 
de uma idéia poderosa, existencialmente ameaçadora, a saber: “Se não tiver este 
objeto em mãos, este conforto, o que será de mim na escuridão dessa jornada?” 
Quando tornamos tal idéia consciente, pode nos parecer um peculiar e até 
mesmo ridículo deslocamento da emoção sobre a matéria, mas no mundo sim-
bólico do inconsciente a psique da pessoa move–a rapidamente para um objeto, 
comida, com uma expectativa implícita, que nos nutre, como um suporte contra 
a ansiedade em que diariamente nadamos.

Nada do que estamos discutindo aqui é novo, pois o registro da adicção é tão 
velho quanto a própria história humana. Encontramos em Shakespeare um 
retrato notável e incitante de um neurótico moderno como nós. A última coisa 
que precisamos fazer é julgar ou humilhar qualquer pessoa por ela ser humana, 
por ser presa dos milhares de distúrbios naturais de que a carne é herdeira, como 
o irmão Hamlet colocou isso quatro séculos atrás. Ele é o mesmo que observou 
que podia estar confinado numa casca de noz e se considerar como um rei do 
espaço infinito, não tendo tido sonhos ruins. Ele também ilustra o “complexo de 
Hamlet”, que todos nós temos: isto é, há coisas que sabemos que deveríamos 
fazer, como deixar uma adicção, mas por razões que não sabemos, não as faze-
mos ou não podemos.

Não são senão resoluções de Ano Novo começarmos a lidar corajosamente com 
os problemas dos quais estamos totalmente cônscios, mas que provavelmente 
falharemos em resolvê–los. Uma das razões pelas quais é tão difícil quebrar os 
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no shame to fear abandonment, suffer boredom or depression. Until we can feel 
these things, really feel them, not anaesthetize them, we will remain unmoti-
vated to change our lives.

Piercing the veil, deconstructing the mechanics of the addictive cycle, identify-
ing the primal, unassimilated idea for which our behaviors are a failing treat-
ment plan is necessary. Then, as free persons, adults, we find we can in fact bear 
the unbearable, think the unthinkable, suffer the insufferable, and be free.

 “Qualquer rumo em que eu voe é um inferno;
eu mesmo sou um inferno”

John Milton “O Paraíso Perdido”

A palavra adicção tornou–se ofensiva, evocando imagens desagradáveis: um 
carro desviando de sua rota, uma pessoa jogada na rua, uma vida despedaçada. 
Quando refletimos sobre os dois elementos comuns a todas as adicções, perce-
bemos que o comportamento “adicto” pode ser encontrado em todos nós. A pri-
meira idéia é que as adicções são sistemas gerenciadores reflexos de ansiedade. 
Cada uma dessas palavras é importante.

Como nenhum ser humano está livre da ansiedade, nós todos temos modos 
habituais de enfrentá–la com sucesso, quer o afeto perturbador seja consciente 
ou não. Por exemplo, há muitos anos atrás eu permitia que os meus pacientes 
fumassem no consultório, achando que eles tinham estresse suficiente em suas 
vidas sem a minha contribuição. Entretanto, um casal, que fumou sem parar, 
acendendo um cigarro após o outro, totalizou numa sessão de uma hora doze 
cigarros; ou seja, seis para cada pessoa – eu contei. A fumaça e o cheiro paira-
ram na sala por dias e desde então eu mudei de orientação. Até hoje se alguém 
perguntar a eles “vocês fumaram durante a sessão?” ambos dirão: “Sim, eu fumei 
um cigarro”. Em outras palavras, seu gerenciador reflexo de ansiedade estava tão 
condicionado, tão habituado, que nenhum deles pensou sobre isso e o quanto 
sistematizado esse gerenciador se tornara em suas vidas.

Idéias Intrusivas
e Comportamentos Compulsivos
James Hollis

■ Analista junguiano
■ Diretor executivo do Centro Educacional Jung,
■ Autor do recente Why Good People Do Bad Things: Exploring Our Darker Selves

Tradução de João Bezinelli <joãobezinelli@uol.com.br>
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Esse desejo espiritual oculto, essa necessidade de “conexão” transcendente, de 
“elevação”, foi identificada numa troca de correspondência entre Carl Jung e Bill 
W., fundador do A.A. Jung sugeriu a Bill W. que os Programas dos Doze Passos 
reconhecia o profundo papel da nossa fome, ou da nossa sede, espiritual. A não 
ser que a pessoa possa diferenciar o motivo inteiramente legítimo e necessário 
da substância sobre a qual ela projeta, permanecerá cativa e enfeitiçada.

Libertar–se de um comportamento adicto requer identificar de qual realidade 
emocional ou de qual percepção está se defendendo por intermédio da adic-
ção e o risco de suportar o que tem sido percebido como insuportável. Passar 
através do medo, mais do que defender–se dele, é a única forma que podemos 
parar a roda de Íxion. Não é vergonha sentir abandono, tédio ou depressão. Até 
podermos sentir essas coisas, realmente senti–las e não anestesiá–las, permane-
ceremos sem motivação para mudar nossas vidas.

Penetrar o véu, desconstruir o mecanismo do ciclo da adicção, identificar a idéia 
primordial, não assimilada, pela qual nossos comportamentos são um plano de 
tratamento fracassado, é necessário. Então, como pessoas livres, adultas, acha-
mos que podemos de fato suportar o insuportável, pensar o impensável, sofrer 
o insofrível, e ser livres.
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padrões adictivos é que estamos tratando o comportamento reflexo ao invés da 
“idéia” que planejamos tratar. Como o nosso sistema gerenciador envolve nossas 
ansiedades essenciais – medo da perda, da autonomia, medo da magnitude 
da nossa jornada, medo de ser abandonado, etc. – nós nunca chegamos à 
questão real. Se alguém se dedica a uma adicção, tem que, em última análise, 
se dedicar às idéias intrusivas para a quais nossa psique e, portanto, nossas 
“estratégias adictivas” estão a serviço. Tais idéias não são vergonhosas embora 
as conseqüências de alguns de nossos sistemas gerenciadores freqüentemente 
produzam resultados vergonhosos para nós e para os que estão à nossa volta. O 
plano usual de tratamento de qualquer adicção é a convocação de uma força 
de vontade heróica. Este é, certamente, um grande recurso e poucos de nós 
realizam alguma coisa na vida sem ele. Mas a vontade heróica é freqüentemente 
subjugada pela profundidade, ubiqüidade e a energia das idéias intrusivas. 
Conseqüentemente, a maioria de nós falha em cumprir uma dieta alimentar 
por um tempo suficientemente longo, porque nossa vontade é subvertida por 
uma necessidade interna. Ou falhamos em começar aquilo que acreditamos que 
deveríamos fazer, ou então em parar o que se mostrou prejudicial a nós mesmos 
e aos outros. Obviamente, a vontade heróica pode realizar apenas determinados 
progressos, razão pela qual os centros de nutrição e de dietas da moda são tão 
lucrativos para seus proprietários e também porque os grupos dos “Doze Passos” 
são tão onipresentes. (A propósito, sou muito auxiliado pelo Programa dos Doze 
Passos, porquanto se mostram mais eficazes que a maioria das alternativas dos 
últimos setenta anos).

Sempre que se está para triunfar sobre uma adicção se é, primeiramente, convo-
cado a sentir mais conscientemente aquilo que já se sentiu, sofrer o que parece 
ser insuportável e viver essa experiência do começo ao fim sem o sistema geren-
ciador reflexo. Nós nunca resolvemos aquelas idéias intrusivas porque elas são 
uma parte íntima da nossa condição humana comum. Nascemos em condições 
perigosas e terminamos morrendo, portanto, tenha um bom dia! De qualquer 
modo permanece a questão sobre até que grau a nossa vida é governada por 
esses medos, e até que grau o sistema gerenciador se apropria de nós e nos 
gerencia, e quais suas conseqüências problemáticas.

Quantos de nós somos capazes de trazer para a consciência o núcleo dos medos 
e das ansiedades, ver e reconhecer o que eles verdadeiramente são, e quantos 
de nós somos capazes de sofrer esses medos sem o plano de tratamento que 
elaboramos rapidamente.

Não apenas as adicções trazem conseqüências danosas às nossas vidas, elas tam-
bém as restringem, como quando ficamos obsessivos acerca dos nossos planos de 
tratamento obsessivos para a nossa obsessão. Essas idéias intrusivas são obses-
sões, pois se impõem sobre nós e causam estresse e compulsões da mesma forma 
como somos impulsionados a comportamentos dedicados à sua futura melhora. 
Mas nossos pensamentos, comportamentos, vidas, se orientam em torno dessas 
idéias intrusas e, portanto, se restringem. Como escreve a analista junguiana 
Marion Woodman: “As compulsões estreitam a vida até a não vida – existência 
talvez – mas não vida”. Na mitologia grega Ixion é amarrado à roda que gira 
continuamente no mundo inferior. As adicções nos obrigam a que nos aven-
turemos no nosso mundo inferior pessoal, no qual experimentamos o “mesmo 
tempo passado, o mesmo tempo passado”, como observado na natureza de Satã 
no Paraíso Perdido, no começo desta obra. Como Gregory Bateson mencionou, 
o alcoolista obsessivo crê que pode desafiar o “espírito”. A sorte está lançada e 
com maior freqüência os “espíritos” vencem, assim o alcoolista é encarcerado por 
aquilo que a princípio buscou.
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psicoeducacionais, terapêuticas e psicoterapêuticas, que podem ser realizadas 
individualmente, em grupos, com casais ou com familiares.

As intervenções verbais frequentemente utilizadas proporcionam resultados 
significativos. O Método de Sándor é entendido por Leme como um recurso 
psicoterápico que: 

…facilita o contato com a dimensão tônica da experiência, com a consciência 
óssea e com a exploração das articulações; trabalha e reorganiza a respira-
ção, assim, como o movimento. É através da pele que se realizam os toques 
de sensibilização que estão presentes em todos os momentos da aplicação do 
Método de Sándor, constituído pela Calatonia, Descompressão Fraccionada e 
Toques de Reajustamento nos Pontos de Apoio. (LEME, 1988, p.87). 

O Método de Sándor foi originalmente desenvolvido dentro dos hospitais, para 
atender demandas específicas em época de guerra. Ao longo do tempo, desde sua 
primeira apresentação pública, em 1969 no Brasil, o método tem sido bastante 
difundido e utilizado por diversos profissionais nos ambientes de consultório. 
Porém, verifica–se uma baixa frequência de sua utilização dentro dos ambientes 
hospitalares, provavelmente devido aos inconvenientes de espaço e tempo já 
anteriormente mencionados. No consultório e no hospital o método Sándor não 
perde seu foco: a visão integrativa do corpo e da psique. Nosso corpo é também 
nossa psique e nossa psique é também o nosso corpo.

Considero, em minha experiência pessoal, que a calatonia básica, conforme foi 
desenvolvida por Sándor, com todas as sequências que a define, é uma aborda-
gem pouco prática para ser utilizada nas enfermarias e na maioria dos quartos 
com reduzidas dimensões dos hospitais públicos. Quando o terapeuta comunica 
à equipe de enfermagem sua visita ao doente e solicita o tempo necessário para 
o atendimento, nem sempre o pedido pode ser atendido, pois algumas eventu-
alidades podem interromper a consulta, encurtando o tempo necessário que as 
técnicas demandam para sua aplicação.

Por isso, no passado, alguns alunos de Sándor insistiam com ele para que desen-
volvesse técnicas mais fáceis e curtas que pudessem ser aplicadas no ambiente 
hospitalar (GABRIEL, 2001).

BASES DO MÉTODO CALATÕNICO ADAPTADO
O Método Único Toque é a denominação dada por mim para a adaptação que 
elaborei no Método Calatônico de Pethö Sándor (Conte, 2005).

Consiste da união da Calatonia Básica, da Descompressão Fracionada e dos 
Toques de Reajustamento nos Pontos de Apoio do Corpo num Único Toque. 
Essa adaptação está embasada numa ampla revisão bibliográfica de concei-
tos teóricos relacionados com a Calatonia, Psicologia Analítica, Cinesiologia e 
Questionário V.E.L.A. (SÁNDOR, 1980). 

Pela denominação Único Toque, entenda–se que cada um dos pontos de apoio 
do método original recebe apenas a aplicação de um toque.

No âmbito hospitalar, devido às dificuldades já mencionadas, adaptei as sequên-
cias das técnicas, entrelaçando–as para utilizar o encadeamento que for possível 
de ser aplicado, não sendo necessário executar todas as sequências do método 
original de Sándor.

O Método de Sándor
foi originalmente 

desenvolvido dentro
dos hospitais
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No final da década de setenta, iniciei o curso de Terapia Psicomotora no 
Instituto Sedes Sapientiae. No início de minha carreira, pretendia trabalhar 
com crianças. Um dos professores do curso era Pethö Sándor. Ainda carrego 
a lembrança viva da sua enérgica postura ensinando Anatomia, Fisiologia, 
Neuroanatomofisiologia, Psicologia Analítica, Cinesiologia para Psicólogos, 
Psiconeuroendocrinoimunologia, entre outros conhecimentos. Recordo, com 
respeito, sua dedicação e empenho na elaboração das apostilas preparadas espe-
cificamente para as aulas. Empenhava–se, sobretudo, com o conteúdo das suas 
aulas, das suas pesquisas, esmero na datilografia e nos serviços de mimeografia. 
Na época, Sándor nos transmitia conhecimentos embrionários de neurociência 
e psiconeuroimunologia, assuntos hoje mais largamente difundidos, tendo em 
vista as várias pesquisas já divulgadas e a atual bibliografia disponível.

Seu exemplo foi o modelo que sempre levei comigo, também para dentro do 
hospital, quando, depois de sua morte, atuei como estagiária dos cursos de 
Psico–oncologia e Psicologia Hospitalar. Foi com empenho que comecei a aplicar 
as técnicas de relaxamento por ele desenvolvidas nos doentes da enfermaria 
de um hospital público em São Paulo. Nas supervisões, procurava demonstrar 
minuciosamente aos supervisores, monitores e colegas de curso e de estágio, os 
recursos e a abrangência do Método Calatônico de Sándor (Sándor, 1974).

No hospital, diante dos obstáculos, recordava sua voz carregada de sotaque 
europeu: “Deve–se ter empenho”… e ainda mais empenho quando a tarefa é 
difícil. Em momento algum do meu trajeto profissional minha clínica foi dirigida 
para o atendimento de crianças, como preconizava inicialmente. Desde o início 
foi se caracterizando como uma clínica voltada para o adulto na metanoia e 
para os pacientes em estado de adoecer. Este é um dos eventos da vida e do 
processo de viver que pode nos surpreender e, por algum tempo, causar inter-
rupções em nossa rotina.

Aprendi com Pethö Sándor a aceitar a doença como um símbolo, aprendi que o 
corpo é uma rede interligada entre sistemas genéticos, imunológicos, hormonais, 
neurológicos e psíquicos com seus sistemas da consciência e do inconsciente. 
Aprendi com ele tocar a pessoa doente de câncer, ajudá–la no processo de com-
preender, de integrar e lidar, de maneira mais consciente, com a sua enfermi-
dade, para melhora do seu quadro de saúde. O porquê e o para quê da doença, 
quando não é negada, podem ampliar a consciência, possibilitar maior adesão 
ao tratamento e o caminhar no processo de individuação.

Em qualquer pessoa, uma doença pode causar estados emocionais que influem 
no funcionamento de vários sistemas orgânicos, podendo ocasionar perturba-
ções na homeostase do organismo. Quando o sistema do estresse é repetida-
mente estimulado, o corpo deixa de reagir eficientemente (ENGLERT, 2006). A 
Relaxação pode atuar de tal forma que produz uma mudança de estado mental. 
Quando o estado mental é modificado, a ansiedade pode ser combatida.

DO CONSULTÓRIO PARA O HOSPITAL
No hospital, o psicólogo deve ter a função de contribuir para o bem–estar 
humano, cuidando da qualidade de vida condicionadora da Saúde1.

Dentro da área de Psico–oncologia, estamos sempre diante de sofrimentos e 
de emoções negativas decorrentes do estresse. Em vários estágios do câncer, o 
paciente pode encontrar–se, simultaneamente, com estresses fisiológico, psi-
cológico e social. As intervenções realizadas pelos psicólogos no hospital são 

aprendi com
Pethö Sándor a
aceitar a doença

como um símbolo
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permitia ser devidamente cuidada. Destratava a equipe cuidadora e exigia 
incansavelmente sua impossível alta do hospital. “Quero ir para minha casa… é 
lá o meu lugar…”, vivia repetindo. Não autorizava os procedimentos necessários. 
Foi denominada de paciente difícil (jargão de hospital que define esse tipo de 
doente). A enfermagem solicitou a presença da equipe de Psicologia. Eu fui a 
quinta psicóloga que tentou contato com “D. Maria” que se recusava a conver-
sar, afirmando que “eu não sou louca!”. Entrei sozinha no isolamento, usando a 
vestimenta obrigatória e necessária para proteger a doente, uma vez que devido 
sua imunidade estar muito baixa, necessitava de cuidados especiais ao entrar 
em contato com as pessoas vindas de ambiente externo. Além de luvas, avental 
próprio, encontrava–me com protetor no rosto e na cabeça. Enfim, ao me apre-
sentar para “D. Maria”, eu era na verdade só dois olhos!

Olhei–a e afirmei que sabia da sua vontade de ficar calada, compartilhando esse 
desejo com ela. Perguntei se ela gostaria de ficar menos aflita e lhe expliquei como. 
“D. Maria” era funcionária de um templo budista e entendia o significado do rela-
xamento, o que facilitou sua aceitação do trabalho corporal por mim proposto. 
Muitas vezes o toque é mais aceito do que a palavra, e atinge mais diretamente.

Foi assim que apliquei toques nas articulações dos dedos da mesma mão, do 
lado do seio doente. “D. Maria” foi sutilmente sendo acolhida pelo trabalho cor-
poral. Primeiro houve mudança no ritmo da respiração, soltura na musculação 
do rosto e das pálpebras e, então, descansou. De olhos fechados, esboçou um 
sorriso leve e suave. Continuei o meu trabalho. Toquei o osso esterno (aplicação 
do Único Toque, uma das modalidades da minha adaptação). Durante a apli-
cação do toque, ”D. Maria”, que não estava falando com ninguém do hospital, 
começou a me contar, segundo ela, “uma linda história”. Tratava–se da conversa 
de Iemanjá dando conselhos para ela e mostrando um caminho cheio de brilhos, 
luzes e cores. Ao modificar o seu estado mental, com as imagens vindas do seu 
interior, ela se acalmou e sua ansiedade pôde ser controlada. Assim, foi possibi-
litada a comunicação com “D. Maria”, o que facilitou o trabalho da equipe em 
cuidar adequadamente da sua doença. Apesar ainda de continuar sendo uma 
“paciente difícil”, passou a admitir o recebimento dos cuidados necessários 
dentro do hospital.

Tenho vivenciado e constatado que o Método Calatônico é um caminho para o 
re–centramento da personalidade no Si–Mesmo.

Outro caso que pode corroborar esta constatação foi um fato ocorrido tarde 
da noite, quando uma colega da psico–oncologia, contratada em um hospital 
particular telefonou–me solicitando minha colaboração com o Método Sándor, 
porque um paciente estava com dificuldades para dormir.

Tratava–se de um caso de câncer com complicações, tendo o paciente sido 
acometido de uma deficiência imunológica profunda. Permaneceu internado 
durante vários dias na UTI, devido à imunodepressão e há dias apresentava insô-
nia, apesar de estar sendo medicado. Foi retirado da UTI assim que o seu quadro 
clínico mostrou possibilidade mínima de ir para um quarto, numa tentativa da 
equipe de melhorar sua qualidade de vida. Ele não acreditava no trabalho da 
Psicologia e isso era sabido por todos que o atendiam. Quando uma psicóloga 
procurava fazer contato para propor um acompanhamento, pela gravidade do 
caso, ele fingia que dormia. Seu quadro clínico era muito sério, pois já havia 
recidivas e várias internações desde o surgimento da doença. Eu o encontrei 
acamado, acordado e cercado de tubos, fios e aparelhos. O local mais livre no 
seu corpo era a região do osso esterno e dos dedos dos pés.

Muitas vezes
o toque é mais aceito

do que a palavra
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Os Toques são feitos de forma suave na pele do paciente, como se faz na Calatonia 
Básica. Ao perceber o efeito do Toque, o terapeuta vai suavizando–o de acordo 
com a expiração do paciente, como na Descompressão Fracionada.

Em cada toque, o terapeuta só deve retirar paulatinamente as suas mãos do 
corpo do doente, após observar que sua respiração, respondeu ao contato. A 
retirada das mãos do terapeuta deverá estar sincronizada com a expiração do 
paciente. Ao executar o Único Toque, o terapeuta deve observar atentamente as 
reações fisionômicas do paciente, bem como suas reações corporais: cor da pele, 
dor, sensações de conforto e desconforto. Também deve atentar para as possíveis 
expressões verbais que geralmente ocorrem.

Construí as sequências apoiadas nos fundamentos anteriormente já citados, bem 
como nos alicerces e preceitos por mim assimilados dos ensinamentos de Pethö 
Sándor.

DESCRIÇÃO DA ADAPTAÇÃO PARA UM ÚNICO TOQUE
Toque nos pés:
■ Toque com os quatro dedos das mãos do terapeuta nos pontos de apoio do 
calcâneo;
■ A eminência tenar das mãos toca a cabeça do quinto metatarso dos pés;
■ A eminência hipotenar das mãos toca a cabeça do primeiro metatarso dos pés.

Toque na tíbia: O toque é feito com a mão do terapeuta espalmada na tíbia do 
paciente.

Toque nos joelhos: O toque é feito com a palma das mãos do terapeuta acolhen-
do a patela do paciente. 

Toque na cintura pélvica: palma das mãos do terapeuta toca simultaneamente a 
crista ilíaca direita e a esquerda do paciente e/ou toca com a palma das mãos, simul-
taneamente a cabeça do fêmur da perna direita e da perna esquerda no paciente. 

Toque no osso esterno: o terapeuta toca o osso esterno do paciente com a pal-
ma de suas mãos.

Toque na cintura escapular: o toque é feito no osso acrômio com uma das mãos 
e a outra toca na região da escápula do paciente.

Toque na cabeça: o toque é feito simultaneamente na região occipital e frontal. 

RELATO DE CASOS
Um primeiro exemplo de caso refere–se ao de “D. Maria”, uma mulher esbelta, 
acostumada com os elogios à beleza das formas de seu corpo, dona de um rosto 
exótico com profundos olhos azuis. Avó e viúva, ela recebia uma parca pensão 
advinda do marido, sendo que ainda precisava trabalhar para manter a família. 
Encontrei “D. Maria” no isolamento do hospital, com grave infecção causada 
pelo avançado câncer em uma das suas mamas. Ela encontrava–se angustiada, 
ansiosa, sentindo–se desamparada e confusa.

“D. Maria”, assim como acontece com outras tantas “donas Maria”, chegou 
ao hospital público, usando um absorvente na mama devido à produção de 
secreções pelo avançado estado da sua doença. Negava a enfermidade e não 
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A música que o paciente dizia “sentir” pode ser compreendida quando se conhe-
cem particularidades do sistema límbico–hipotalâmico, como possibilidades de 
ir além dos cinco sentidos, de maneira a perceber mais intensa e individualmente 
alguns eventos corporais e/ou psíquicos. Essa percepção pode vir em forma de 
sensações únicas, passíveis de explicação e compreensão somente para quem as 
percebe. O toque o levava para um mundo de conforto, recompensa! 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ader (1981) pela primeira vez publicou resultados de suas pesquisas em livro 
denominado “Psiconeuroimunologia”. A partir daí, tem início uma nova disci-
plina que congrega a pesquisa científica do complexo campo das interligações 
entre os sistemas endócrino, imunológico e nervoso. Na sua amplitude maior, 
a Psiconeuroimunologia visa estudar a inter–relação mente–corpo através dos 
mecanismos pelos quais os sistemas psicológicos e fisiológicos se comunicam 
(CARVALHO, 2002).

A psiconeuroimunologia evidencia a interação entre vários sistemas, confirman-
do que mente e corpo fazem parte de uma totalidade que se comunica por meio 
de uma linguagem química. Peptídeos e receptores são unidades bioquímicas que 
decodificam as emoções ao entrarem na dimensão corpórea, fazendo papel de 
mensageiros entre o cérebro e os órgãos, formando uma rede psicossomática em 
que os neuropeptídeos e os receptores são os correspondentes químicos da emo-
ção. No cérebro e nos órgãos, a emoção tem um efeito químico responsável pela 
geração de sentimentos. As evidências têm sustentado a hipótese de haver influ-
ência dos fatores psicológicos no desenvolvimento das doenças. O uso de técnicas 
de relaxamento tem se revelado de grande utilidade diante de tais evidências.

Pesquisas recentes também propõem a integração entre vários sistemas, acres-
centando a participação endócrina por meio do eixo hipotálamo–hipofisiário e 
demais glândulas, de tal forma que hoje se denomina de psiconeuroendocrinoi-
munologia (SBPO, 2008, pg. 233).

Uma vez reconhecido que a doença tem várias causas, abre–se importante cami-
nho para intervenções psicológicas no hospital, como as de Sándor que, com o uso 
de técnicas, auxiliam não só na resolução de problemas e na expansão de consci-
ência como na administração do estresse e na maximização da qualidade de vida.

O corpo vivenciado como corporeidade é, sem dúvida, o meio no qual e por meio 
do qual se realiza o processo da vida. Em momentos nos quais a existência é des-
vitalizada por uma enfermidade no corpo, Sándor (1980, item 30.6, V.E.L.A.) pro-
põe “que o terapeuta não fique perplexo, confuso perante queixas variadas, resis-
tências ou desânimos, mas tente olhar para dentro de si mesmo e dizer: essa pes-
soa perdeu seus Pontos de Apoio. Tentemos reconduzi–la para eles e reajustá–la”.

O trajeto que Jung chama de individuação e integração pode atrair, encaminhar 
e conduzir a personalidade, considerando a íntima relação do psíquico com a 
fisiologia do cérebro, com as glândulas e com o corpo.

Pethö Sándor foi um médico que buscou um método através do qual o terapeuta 
pudesse converter palavras, imagens, sensações, ideias, crenças e expectativas 
nos processos que levam à individuação.

Da experiência com a aplicação do método com o Único Toque, em psico–onco-
logia no hospital, tenho constatado o alívio dos vários estímulos desconfortáveis 
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Assim que entrei no quarto ele perguntou quem eu era, apontou para um 
porta–retratos que estava na mesa perto da cama e afirmou estar vivo porque a 
menina da foto, sua filha, “ainda precisava dele”. Disse–me o nome da mesma e 
eu afirmei que, com certeza, ela gostaria de saber que ele tentou dormir naquela 
noite. Ofereci–me para fazer o relaxamento e juntamente com sua anuência, fez 
um muxoxo de pouco crédito.

Como a cama do hospital era larga, consegui aplicar a sequência da calatonia 
nos dedos dos pés e repeti a mesma utilizando a técnica da Descompressão 
Fracionada. Antes da finalização do trabalho corporal, o paciente que já estava 
em estado de “descanso”, sob os efeitos do relaxamento, verbalizou: “Estou 
escutando minha música…”. Em silêncio, suavizei mais ainda a retirada dos 
dedos a cada expiração dele, seguindo sua irregularidade. Ele já estava quase 
adormecido, quando passei a tocar o osso esterno, com o Único Toque. Nos pri-
meiros oito minutos da aplicação ele já havia adormecido completamente.

Nessa época, eu já vinha observando sistematicamente os efeitos produzidos 
pelo Método Sándor no sono dos enfermos com câncer, cronometrando o tempo 
do adormecer, do início da aplicação da técnica até sua finalização.

Esse paciente só foi acordar no final da madrugada para surpresa da equipe de 
enfermagem de plantão. Compareci ao hospital todos os dias subsequentes para 
aplicar o relaxamento. Ao final de uma semana ele recebeu alta do hospital, careca, 
aparentando estar mais fortalecido, andando, com aspecto bem amarelado, muito 
magro, porém, feliz. Quando voltou para a sua casa solicitou minha presença.

Atendi a seu pedido numa manhã de sábado, na qual um sol suave aparecia 
depois de muitos dias nublados. Sentamos em uma das sacadas envidraçadas, 
com vistas para um jardim. Assim, ao olhar para um lado via–se a rua e o verde, 
ao olhar para o outro lado o interior da casa. Ele foi logo comentando que ficou 
muito sensibilizado com os efeitos do Toque Calatônico, dizendo: “Com o seu 
Toque, eu ouço a minha música!”. Fez várias perguntas sobre Sándor. Iniciou o 
relato da sua história pessoal em ordem cronológica. Demorava mais com os 
detalhes diante de acontecimentos da sua vida que o emocionavam. Escutei–o 
por quase três horas. Ele era músico, tocava vários instrumentos, fazia arranjos 
muito sensíveis e harmônicos. Sua voz e sua música eram suaves, doces e alegres. 
Tinha especial talento com desenhos. Só um ano após a sua morte conheci a 
sutileza de suas composições e a sensibilidade de sua voz. A frase “Estou escu-
tando minha música!” foi por ele repetida várias vezes. Ele “sentia” música ao 
ser tocado. O Toque Calatônico criava no seu corpo um diálogo de sensações. As 
memórias sensoriais  construíam harmonias… Ele sentia música dentro dele. Em 
todas essas ocasiões eu o deixava dormindo. Adormecer no caso dele era fun-
damental. Seu corpo doente acolhia o toque sutil, transduzia conteúdos incons-
cientes, sintomas orgânicos e emocionais para o plano consciente. Transdução 
ou o ato de transduzir refere–se à conversão ou transformação de matéria, 
energia ou informação de uma compleição para outra.

Rossi (1997, p. 55) utiliza essa conceitualização e compreende o significado 
da transdução, reconhecendo o Sistema Límbico–Hipotalâmico, composto por 
amígdala, hipocampo, giro–cingulado, fórnice, septo e certos núcleos do tálamo 
e do circuito de Papez, como sendo o maior transdutor entre a psique e o corpo.

Damásio (2006, p. 205) admite a hipótese do Marcador Somático. Como a sen-
sação é corporal atribui ao fenômeno o termo de estado somático e porque o 
estado “marca” uma imagem, chama de marcador. 

Com o seu Toque,
eu ouço

a minha música!
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Notas

1. Em 1954, Mathilde Neder foi pioneira ao iniciar seu trabalho no COT – Clínica Ortopédica e Traumato-
logia do HC (Hospital das Clínicas), dando origem à Psicologia Hospitalar no Brasil e no mundo. Também, 
conforme relatos da própria Mathilde, entre 1969 e 1970, ela organizou dois semestres de Cursos de Re-
laxamento, culminando com uma publicação especial no Boletim de Psicologia (Sociedade de Psicologia 
de São Paulo) de quinze artigos, sendo dez de autoria de Pethö Sándor, e os demais artigos de autoria de 
outros profissionais do chamado Grupo dos Sábados, os quais deram origem à única obra publicada de 
Sándor com o título Técnicas de Relaxamento (SÁNDOR, 1974). 
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no paciente acamado e peculiar harmonia no seu corpo doente. Atendendo aos 
mesmos objetivos do método original de Sándor, posso afirmar que o Único 
Toque também propicia a reorganização da imagem e do esquema corporal, 
pelo contato sutil na pele, re–posicionando o paciente nos seus eixos de apoio, 
municiando–o em seu processo de individuação. Confirmando, os postulados de 
Sándor (1974), o toque no corpo doente produz comutações vasomotoras e des-
contração muscular. Ajuda–o a identificar e esclarecer conteúdos já conscientes 
e aproxima conteúdos inconscientes. Assim, por meio da manipulação suave, o 
estresse é aliviado pela relaxação e o contato corporal diferenciado com o tera-
peuta permite o desenvolvimento de uma ressonância bipessoal.

No hospital, as imagens calatônicas também podem e devem ser trabalhadas 
sob forma de considerações abstratas. A utilização simultânea da comunicação 
verbal e da aplicação de toques adequados facilita a decodificação dessas ima-
gens. Os medos, as angústias e as raivas expressadas no corpo do paciente são 
percebidos como “dor no peito” ou como “estou sem ar”, “não estou respirando”. 
Quando o paciente entra em contato com esses conteúdos, seja pela linguagem 
falada, pelo choro ou pela escrita, surgem estados mentais que ajudam o indiví-
duo a assumir e lidar com as difíceis decisões de sua vida no estado de adoecer. 
A sensação de conforto sentida dá–se pelas transduções entre o físico e o psí-
quico. O paciente organiza–se na sua enfermidade, comunica–se melhor consigo 
mesmo, com os seus familiares e com a equipe cuidadora.

Nos corredores, enfermarias e quartos dos hospitais, é comum deparar com as 
pessoas com olhares assustados e expressões carentes. Os sofrimentos e incertezas 
estão quase sempre presentes em suas posturas corporais. A partir da minha 
experiência adquirida ao longo dos anos com pacientes hospitalizados, posso 
afirmar que os recursos do método de Sándor muito podem aliviar os sofrimentos 
físio–psico–emocional–espirituais de uma pessoa em estado de adoecer.

Considero também que a atitude e a visão integrativa da psique e do corpo, 
conforme preconizava Sándor, tem sido o diferencial na minha atuação dentro 
das áreas da Psicologia Clínica, Psicologia Hospitalar e Psico–oncologia.



O estudo integrado de sonhos e sono nos permite refletir sobre 

ambos os fenômenos atualmente pouco valorizados em nossa 

cultura. Esse estudo usou da análise de sonhos lembrados, por 
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embora os grupos, normalmente, sejam pequenos para que as experiências 
possam ser compartilhadas por todos. É importante que haja tempo suficiente 
para que seja exposto e explorado pelo menos um sonho de cada sujeito a cada 
encontro. O trabalho com grupo de sonhos não é comum e foi desenvolvido por 
neojunguianos, como Ullmann (2001) e Gallbach (2000), com procedimentos 
diferentes, sem converterem–se em psicoterapia em grupo, embora tenham 
finalidade terapêutica. 

A ideia de pesquisar um grupo de insones surgiu para investigar aspectos 
emocionais que pudessem estar impedindo o indivíduo de dormir, a partir do 
material que este trazia, espontaneamente, a todos os encontros: seus sonhos. 
Observando que a insônia é quase uma síndrome da modernidade, que as pes-
soas nem sempre dão a ela a devida importância ou sequer percebem que têm 
um sono de má qualidade, vemos a importância de discorrer sobre o tema. 
Pesquisadores como Reimão, do Valle e Rossini (2008) cada vez mais consideram 
a insônia como uma questão de saúde pública, já que são observados vários pre-
juízos decorrentes de noites em que o indivíduo não dorme adequadamente. 

Portanto, sendo as imagens dos sonhos importantes como instrumento no 
processo psicoterapêutico, seja no trabalho individual seja no grupo de sonhos, 
a proposta dessa pesquisa com insones é que se possa investigar, com esses 
mesmos recursos, aspectos emocionais do indivíduo insone, auxiliando no tra-
tamento da insônia primária, já que os sonhos são conteúdos espontâneos, aos 
quais temos acesso todas às noites. 

Além disso, o trabalho possibilitou que os sujeitos pudessem apresentar maior 
atenção ao seu sono e aos seus sonhos, compreendendo a importância de sua vida 
noturna para sua saúde física e psíquica. Afinal, quando nos permitimos dormir 
e sonhar, atitudes em que é imprescindível abandonar o controle do nosso ego, 
recebemos da natureza sua contribuição insubstituível, que nos torna menos 
sozinhos e nos devolve, ao mesmo tempo, o caminho de nossa individuação.

MÉTODO
A realização deste trabalho consistiu numa abordagem qualitativa de pesquisa, 
isto é, os dados pesquisados sofreram uma análise descritiva com base na abor-
dagem teórica de C. G. Jung. Os sujeitos eram adultos, do sexo feminino, nas 
idades de 29, 52 e 57 anos, que moram na cidade de Santos e apresentavam o 
diagnóstico de insônia primária crônica intermediária e que não queriam manter 
o tratamento baseado somente em medicamentos para insônia. A indicação dos 
sujeitos foi através do Instituto do Sono da cidade de Santos, por intermédio 
do médico responsável. Todas os sujeitos indicados fizeram polissonografia para 
avaliação da qualidade de seu sono. 

Além de terem o perfil descrito acima, estavam disponíveis e tinham interesse 
em participar da pesquisa. Foi solicitado que, no período em que estivessem no 
grupo, deveriam ser evitadas alterações na rotina de seus tratamentos, como 
mudança de medicação, a menos que fosse algo que julgassem, junto aos pro-
fissionais de saúde, ser conveniente em favor de sua saúde e de seu bem–estar. 
Nesse caso, essas variáveis foram consideradas no processo de avaliação dos 
resultados da pesquisa. Também foram feitas indicações por meio de colegas 
analistas e pacientes. Os indivíduos insones entraram em contato com a pes-
quisadora por telefone ou por e–mail para agendar uma primeira entrevista. 
Os instrumentos usados foram: uma entrevista aberta e duas semiestruturadas; 
encontros para exposição dos sonhos e análise dos mesmos pelos sujeitos em 
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Os sonhos e o sono são motivos de pesquisa desde a Antiguidade, despertando a 
curiosidade pela dificuldade de serem compreendidos. Atualmente, com recursos 
modernos da medicina e da neurociência, podemos observar os aspectos fisio-
lógicos envolvidos nesses fenômenos que vivenciamos todas as noites. Por meio 
da psicologia moderna também podemos ter acesso aos conteúdos dos sonhos, 
atribuindo–lhes significado e usando–os nas práticas psicoterapêuticas.

O presente estudo de sonhos e da insônia, numa abordagem da psicologia ana-
lítica de C. G. Jung e de neojunguianos, pretende investigar se o trabalho com 
imagens dos sonhos, ao acessar conteúdos inconscientes pode auxiliar no tra-
tamento de indivíduos com insônia primária intermediária, um tipo de insônia 
que não tem relação direta com nenhuma outra doença e se caracteriza pelo 
despertar, que acontece uma ou mais vezes durante o período em que o indiví-
duo ainda deveria estar cumprindo seu ciclo de sono. 

A escolha pela abordagem da psicologia analítica partiu do pressuposto de que 
essa é uma linha teórica que não só enfatiza, como também valoriza o trabalho 
com sonhos, privilegiando a análise dos mesmos como uma forma eficaz de 
entrar em contato com conteúdos inconscientes. Jung e seus seguidores dedi-
caram grande parte de sua prática analítica ao trabalho e estudo dos sonhos. 
Segundo Von Franz (1964), Jung interpretou por volta de 80 mil sonhos. No seu 
livro O Caminho dos Sonhos (1992), a autora relata que analisara aproximada-
mente 60 mil tendo, provavelmente, superado esse número, pois ela viveu ainda 
alguns anos após essa publicação. Jung dedicou vários de seus seminários para 
tratar de sonhos, como os proferidos entre 1928 e 1930, “The Visions Seminars”, 
realizados de outubro a novembro de 1930 e “Children’s Dreams”, entre 1938 e 
1939. Nesses seminários e em seus livros, Jung explica sua técnica de trabalhar 
com imagens de sonhos e analisa a simbologia presente nos mesmos bem como 
seus conteúdos arquetípicos. 

Ao analisarmos um sonho juntos, o paciente revela, naturalmente, seus con-
teúdos internos e as problemáticas de sua vida, sem que possa se dar conta 
disso inicialmente, pois a linguagem do inconsciente é simbólica e não pode ser 
compreendida num primeiro momento. Já no início do sonho pode–se detectar, 
através do cenário onírico, segundo Von Franz (1992a), para qual aspecto a 
psique inconsciente está apontando. No seu desenvolvimento, verificamos quais 
complexos estão personificados em sua trama e em seu enredo, cujas análises, 
por meio das associações pessoais do paciente, nos possibilitam ir desvendando 
seu significado junto ao sonhador, no decorrer do processo terapêutico. No final 
do sonho, que Jung chamou de lyse, temos o desfecho do sonho, em que há uma 
proposta de solução do inconsciente. 

Von Franz (1992) diz que alguns sonhos não têm lyse, o que significa que o 
inconsciente ainda não tem uma resposta para determinadas questões do 
sonhador. A escolha por trabalhar com séries de sonhos vem da proposta de 
compreender melhor o processo pelo qual está passando o sonhador no momento 
em que está participando do grupo de sonhos. A série nos ajuda a encarar a 
nossa vida onírica como um processo no qual o sonho não assume o caráter 
de um acontecimento isolado. Também é possível detectar as transformações 
dos símbolos e da direção que os sonhos parecem apontar. Jung (1938) dizia 
que, através de uma série de sonhos, era possível chegar a um tema essencial e 
comum a todos, por intermédio do qual o inconsciente parecia se expressar de 
diferentes formas. 

O trabalho em grupo foi escolhido por abranger maior número de pessoas, 
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mesmo tendo ocorrido há algum tempo. Os sujeitos também foram orientados 
a se expressar sobre a qualidade de seu sono, se assim sentissem necessidade, já 
que se tratava de um grupo de insones. Os demais encontros foram realizados a 
partir dos sonhos relatados pelos sujeitos. 

O grupo deveria decidir quem ia iniciar o relato em cada encontro. Ao iniciar o 
relato de um dos sujeitos, inicialmente, o grupo apenas observava que sensações 
aquele relato inicial lhes causava. Em seguida, a pesquisadora fazia algumas per-
guntas sobre o sonho para que o sonhador pudesse fazer associações em relação 
ao conteúdo do sonho. O sonhador era convidado, então, a falar o que pensava 
sobre o que fora colocado e, na sequência, o sonho era contado novamente, 
já com base em suas associações, seguindo a trama do sonho. Esse processo se 
repetia em todos os encontros. 

A pesquisadora não estava nem como analista nem como professora, mas como 
uma mediadora e facilitadora no processo grupal. No último encontro, foi 
feito um fechamento por parte de todos os integrantes, no qual cada um pode 
compartilhar com o grupo como viveu esse processo. A pesquisadora deu uma 
devolutiva ao grupo de como percebeu esse processo e discutiu alguns aspectos 
que foram incluídos no trabalho, dando oportunidade a todos de se expressarem 
quanto ao que seria colocado na pesquisa frente aos seus relatos. Foi agendada 
uma entrevista individual, que se realizou após se submeterem à outra polisso-
nografia, previamente marcada pelos sujeitos, para que fossem feitas logo após 
o último encontro.

TRATAMENTO DOS DADOS
Foi realizada uma análise qualitativa do conteúdo dos encontros, considerando 
também os dados das entrevistas iniciais, os Diários de Sono e Sonhos e a entre-
vista final, em que foram comparadas as polissonografias realizadas antes do iní-
cio do grupo e as que foram realizadas logo após o término do mesmo. Foi feita 
uma relação entre a experiência de participação do grupo de sonhos e a possi-
bilidade ou não de melhora da insônia. As entrevistas e a experiência de grupo 
trouxeram as questões emocionais envolvidas no quadro de insônia dos sujeitos. 

Na entrevista inicial, soubemos um pouco a respeito do indivíduo e sua relação 
com seu sono e com seus sonhos. Obtivemos a situação em que se encontrava o 
sujeito antes de iniciar a pesquisa. As polissonografias puderam revelar a quali-
dade de sono do indivíduo, pois, conforme pesquisador da área, o indivíduo, por 
vezes, julga dormir bem, mas é por meio desse exame que será detectada se a 
qualidade de seu sono é satisfatória ou não. 

A polissonografia feita antes do início do grupo pôde revelar como se encontra-
va o indivíduo antes do início do trabalho, enquanto a polissonografia realizada 
após o trabalho pôde medir se houve alteração na qualidade do sono do indiví-
duo. A leitura desses exames contou com critérios médicos da equipe do Instituto 
do Sono de Santos. Na entrevista final, cada sujeito colocou sua percepção 
quanto à melhora no que se refere ao seu bem–estar e sua qualidade de vida. 

A percepção da pesquisadora foi importante, mas foi levada em conta também a 
percepção do sujeito, pois só ele poderia dizer se sua qualidade de vida melho-
rou. Portanto, na análise dos dados, foram considerados a percepção do sujeito 
de si mesmo, a percepção da pesquisadora e o resultado do exame específico que 
pôde medir a qualidade de sono do indivíduo quanto aos estágios do seu sono. 
Foi dada a possibilidade de continuidade do trabalho iniciado no grupo terapêu-
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grupo semanal; diário de Sonhos e Sono, que consistia em um único caderno, 
fornecido pela pesquisadora aos sujeitos no primeiro encontro do grupo, para 
que, basicamente, registrassem as horas de sono por noite, número de desper-
tares noturnos, qualidade do sono de forma geral, lembrança ou não de sonhos; 
polissonografias.

Nas entrevistas semiestruturadas questionou–se sobre: início da insônia; se a 
insônia era percebida como uma doença; o uso de medicamentos; os desper-
tares noturnos; número de horas de sono diário; a reposição do sono; o uso de 
bebidas estimulantes antes de dormir; hábitos alimentares noturnos; consciência 
de cuidados básicos para reduzir insônia; a impressão do instituto do sono e a 
polissonografia; lembrança dos sonhos; consciência da importância dos sonhos; 
conteúdo dos sonhos; consciência da função do sonho; representação do sono 
na vida diária; expectativas quanto à participação no grupo de sonhos.

COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTO
Os dados da pesquisa foram coletados no consultório particular da pesquisa-
dora. Nas entrevistas iniciais foram agendados horários com antecedência, e 
os encontros do grupo foram realizados no mesmo local das entrevistas, em 
horários fixos previamente estabelecidos, com a duração de 90 minutos cada 
encontro, sendo o material exposto gravado e transcrito posteriormente, com o 
consentimento do grupo. 

Os diários foram entregues no último encontro do grupo, preenchidos com as 
anotações de cada sujeito, conforme orientação no início do trabalho. A entre-
vista final foi realizada no mesmo local das entrevistas iniciais e dos encontros 
em grupo. Além de terem seus conteúdos gravados, contendo as respostas dadas 
pelos sujeitos, também foi entregue pelos mesmos a polissonografia realizada 
após o término dos encontros grupais, que foi comparada com as considerações 
do sujeito e com o resultado da primeira polissonografia, feita antes do início do 
grupo. Segundo Passos et. al. (2007), em artigo que destacam os tratamentos não 
medicamentosos para insônia, o critério de melhora para que esses métodos sejam 
considerados efetivos é um número maior de horas dormidas, sono com quali-
dade e percepção do indivíduo de que se sente mais disposto quando acordado. 

Nesse sentido, os instrumentos escolhidos atingiram o objetivo de observar se 
houve ou não melhora da insônia dos sujeitos. No primeiro encontro do grupo, 
foi feita uma apresentação de cada sujeito, considerando o que cada um bus-
cava nessa experiência com o grupo de sonhos. Essa apresentação ocorreu no 
sentido de favorecer uma possível integração e vinculação entre os sujeitos e a 
pesquisadora, que funcionou como uma coordenadora do processo grupal. Após 
a apresentação, a pesquisadora fez um contrato com os sujeitos para que todos 
mantivessem sigilo e respeito quanto aos conteúdos expostos nos encontros, 
inclusive garantindo, mais uma vez, seu compromisso ético com o grupo. 

Também foi colocado que os encontros constituíam um espaço para falarem 
sobre seus sonhos, mas que, ao fazerem isso, estariam expressando suas emo-
ções e, portanto, deviam colocar apenas aquilo que se sentissem à vontade para 
compartilhar com o grupo. A pesquisadora expôs o cronograma dos encontros, 
prevendo, inclusive, o seu término, para que ficasse claro o tempo de duração 
do grupo. Foi sugerido que se tratava de um espaço para que pudessem com-
partilhar sonhos e que cada um deveria trazer um sonho por semana. No caso 
de não sonharem durante a semana, poderiam trazer um sonho antigo, pois a 
escolha do sonho representaria que o tema ainda era presente e mobilizador, 
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momento; tudo já havia passado e esses fatos que emergiam de lembranças 
inconscientes das quais os sujeitos nem suspeitavam, agora precisava ser resigni-
ficado. Sabemos que a insônia é decorrente de uma disfunção do nível individual 
e cultural. A contradição presente nos sujeitos pode ser vista de forma ampliada 
em nossa cultura. 

Da mesma maneira que temos mais informações sobre a importância de um sono 
tranquilo e de relaxar, temos uma atitude social contrária a tudo isso. Nunca 
se falou tanto na necessidade do sono adequado, de “desligar”, de ficar “zen”, 
expressões usadas com o significado da necessidade de descansarmos. Nunca 
as práticas de trabalho corporal, especialmente técnicas de relaxamento, foram 
tão populares, surgindo terapias alternativas e até a prática da yoga tornou–se 
moda em academias de ginástica. Ao mesmo tempo, a demanda de trabalho foi 
aumentada, o status por se ter uma agenda cheia de afazeres é considerado uma 
porta de entrada para o sucesso e para a realização. 

Além disso, a necessidade econômica promove a dupla jornada, na qual as 
pessoas dormem menos do que sentem necessidade e consideram que isso é 
normal. Outro aspecto que caracteriza a insônia, identificado nos resultados 
dessa pesquisa, pode ser observado no terceiro sujeito. Esse sujeito apresentava 
traços mais depressivos e identificava o sono como uma fuga para os problemas 
pelos quais passava na ocasião da realização dos encontros grupais. Nesse caso, 
poderíamos nos perguntar por que o sujeito não dormia, uma vez que seria seu 
maior desejo escapar do contato com seus problemas. 

Ramos (1994, p. 59) aponta que o que ela chama de “sintoma–símbolo” pode 
aparecer de modo a compensar o que é inadequado ao indivíduo, apontando 
o que deve ser integrado em seu comportamento. No caso desse sujeito, ele 
não queria entrar em contato com aspectos de luto e mudanças que ocorreram 
em sua vida, que exigiram dele uma adaptação a uma nova etapa de sua vida. 
Usando o sono para fugir de tudo isso, a insônia pode ter sido uma reação que o 
obrigava a entrar em contato com seus conteúdos que eram muito dolorosos. 

Para que comprovássemos se houve melhora de insônia, foram fundamentais 
os registros nos diários, pois, além de verificarmos a série de sonhos, também 
foi uma forma de detectarmos mudanças na dinâmica interna de cada sujeito. 
Os diários também apresentaram a possibilidade de observarmos a qualidade 
do sono e a quantidade de horas dormidas bem como as interrupções, como os 
despertares noturnos. Os sujeitos passaram a prestar mais atenção ao seu sono 
e à necessidade do mesmo. 

A polissonografia apresentou–se como uma possibilidade de ser um instrumento 
médico capaz de medir a qualidade do sono do sujeito, embora tivesse a desvan-
tagem de ser feita apenas em um dia e numa situação em que o sujeito não se 
encontrava em seu ambiente, ou seja, no local em que habitualmente dormia. 
Essas variáveis podem interferir no resultado final e devem ser levadas em con-
sideração nas pesquisas dessa área. No caso da presente pesquisa, através desses 
exames, tivemos a comprovação clínica da melhora da insônia, o que colaborou 
com nosso resultado final. 

As entrevistas individuais auxiliaram na detecção das diferenças que ocorreram 
após o trabalho grupal, tendo sido muito diversa, principalmente, a ideia que 
tinham de sono e sonhos e a consciência da importância desses fenômenos. 
Também alguns aspectos mais íntimos foram mencionados apenas em entrevista 
individual, embora muito do que foi falado em entrevista tenha sido colocado 
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tico com encaminhamentos para psicoterapia ou a continuidade do grupo após 
o término da pesquisa. Esses encaminhamentos foram feitos pela pesquisadora 
no último encontro do grupo e na última entrevista realizada individualmente.

CONCLUSÃO
Considerando que o trabalho com análise de sonhos foi o que Jung destacou 
como sendo tecnicamente o meio mais importante para termos acesso ao 
inconsciente, podemos dizer que o sonho, nas mãos de um analista experiente, 
é um verdadeiro “raio–x” da psique do paciente. No que se refere à presente 
pesquisa, talvez não fosse possível termos abordado problemas tão íntimos dos 
sujeitos envolvidos senão através dos sonhos, que são conteúdos espontâneos 
diários enviados pelo inconsciente. Jung (1991) parte do princípio de que temos 
um centro organizador da psique, que ele denominou Self. 

É a partir desse centro que viriam os sonhos, numa linguagem simbólica incom-
preensível para nossa consciência mas que, a partir de associações pessoais e 
ampliações coletivas das imagens oníricas e de uma técnica de análise específica 
baseada nos conceitos de sua teoria, seria possível compreender suas mensagens. 
E foi dessa maneira que conseguimos em tão curto espaço de tempo, num grupo 
em que os sujeitos não se conheciam, obter resultados tão favoráveis no sentido 
de as pessoas poderem tomar consciência de conteúdos traumáticos dolorosos 
que estavam no inconsciente. 

A partir disso, os sujeitos da pesquisa puderam elaborar melhor esses conteúdos 
e apresentar melhora da insônia, além de terem mostrado melhor qualidade de 
vida. Todos os sujeitos apresentaram melhoria no quadro de insônia primária. Se 
observarmos a insônia sob o ponto de vista simbólico, perceberemos que, através 
desse trabalho, pudemos observar duas mensagens claras por meio dos relatos 
dos sujeitos. Para dois dos sujeitos a insônia representou uma dificuldade de 
se “desligar”, de se “desconectar”, ou seja, de sair da atividade consciente e se 
entregar ao sono e aos sonhos, onde a postura do ego é mais receptiva. Nesses 
sujeitos, estava muito presente a ideia de que dormir era uma perda de tempo, 
de que a noite era um momento de lazer e um tempo para realizar atividades 
que durante o dia não foram possíveis de ser realizadas. 

Esses sujeitos trouxeram, inicialmente, traços de ansiedade, os quais foram 
desaparecendo no decorrer do trabalho. Ambos apresentavam forte contradição, 
pois, ao mesmo tempo em que procuravam um meio para melhorar sua insônia, 
inconscientemente, não queriam dormir. Era quase um estado de alerta de dura-
ção de 24 horas. Nesses dois sujeitos, conteúdos internos muito profundos foram 
expostos com emoção e, muitas vezes, com reação de surpresa pelo que estavam 
sentindo ao se colocarem para o grupo. 

Tanto o conteúdo de abuso sexual de um sujeito como o de violência doméstica 
de outro, provavelmente, suscitaram em ambos, mecanismos de alerta contra 
o perigo. É provável que, enquanto não elaborassem o que acontecera em suas 
vidas, continuariam tendo o mesmo comportamento que tinham anteriormente, 
o de ficar em alerta. Daí a importância do trabalho em grupo, uma vez que os 
sujeitos elaboraram, através da análise dos sonhos, essas situações passadas que 
ainda interferiam em suas dinâmicas psíquicas e corporais. 

A possibilidade de identificarmos, através da análise do inconsciente, qual a 
causa do conflito vivido pelos sujeitos, possibilitou a melhora da insônia. É como 
se tivessem percebido que não precisavam mais fugir ou estar alertas naquele 
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para o grupo. A observação da série de sonhos, através da análise dos mesmos 
durante os encontros, permitiu uma análise mais profunda do processo interno 
de cada sujeito. Cada um dos sujeitos pôde observar que os sonhos estavam 
dando foco a um mesmo tema, através de diferentes formas. Essa repetição 
daquilo que precisava ser integrado pelo sujeito possibilitou não só a percepção 
da problemática pelas associações, mas um apelo maior à mudança, já que era 
uma mensagem que se repetia com frequência. 

As devolutivas do encontro também não tiveram a pretensão de ser interpreta-
ções, mas sim uma análise aberta, porém mostrando aos sujeitos que o sonho 
não é apenas um grupo de símbolos que estão ligados aleatoriamente, mas pos-
suem uma estrutura dramática com começo, meio e fim de uma mensagem que 
traz um recado específico para o sujeito, através de imagens. 

O estudo de sonhos e sono integrados mostrou–se da maior importância para 
que se entenda o período noturno de nossa vida como um momento de maior 
contato conosco e de receptividade. Ao contrário dos que pensam ser o sono 
uma perda de tempo por não estarmos realizando tarefas, é nesse estado que 
temos um descanso corporal e reposição das energias gastas diariamente. 

Os sonhos, nele incluídos, dão a possibilidade de elaborarmos nossas vidas numa 
comunicação entre passado e presente. Como vimos em capítulos anteriores, 
Freud e Jung descobriram isso através da experiência clínica e, atualmente, a 
neurociência, através das pesquisas de Ribeiro (2003), atesta a relação do sonho 
com a memória e uma intensa atividade por parte do hipocampo, levando 
informações para regiões do neocórtex, onde ficam as lembranças mais recentes. 
Como percebemos nesse trabalho e podemos identificar em vários outros que 
tratam da análise de sonhos, eles não servem apenas para descarregarmos essas 
memórias, como na limpeza de um arquivo, mas estabelecem de uma forma 
sofisticada relações de nossas experiências passadas com o que vivemos no pre-
sente e nos permitem ter um resultado com possibilidades que se apresentam 
através das imagens oníricas. 

Nos sujeitos desse estudo detectamos, assim como Jung observou, que esse 
ensaio de possibilidades estaria na lyse, parte final da estrutura do sonho, que 
seria a parte a ser conscientizada pelo sonhador. Essas possibilidades que se 
apresentam graças à relação direta dos conteúdos dessas memórias, dão validade 
ao método construtivo de Jung, segundo o qual o sonho não é visto apenas do 
ponto de vista causal, mas também do ponto de vista finalista. Ou seja, nossos 
sonhos não nos remetem a lembranças anteriores apenas para verificarmos a 
causa dos nossos conflitos, mas também nos apontam para onde estamos indo, 
como um prognóstico que não afirma o que vai nos acontecer, mas levanta 
suposições do que pode ocorrer, com base numa série de informações relaciona-
das ao nosso comportamento. 

Além de considerarmos que o trabalho melhorou a insônia dos sujeitos da pes-
quisa e possibilitou uma ampliação de consciência, através de um autoconhe-
cimento com base no trabalho com as imagens oníricas, consideramos também 
ter ele trazido maior consciência quanto à importância do sono e dos sonhos. 
Esse trabalho representou uma tentativa de buscar uma maior integração entre 
a psicologia e a medicina do sono para que, cada vez mais, diminuam–se o hiato 
e a dissociação de tempos passados, quando essas duas áreas de conhecimento 
encontravam–se separadas.
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símbolos, uma vez que o inconsciente não se expressa nos sonhos por meio da 
linguagem racional: “Pelo contrário, um sonho revela o inconsciente sob a forma 
de imagem, metáfora e símbolo, numa linguagem intimamente associada à arte” 
(Von Franz, ibid, p. 36). Desse modo, para que possamos compreender tais men-
sagens do inconsciente, faz–se necessário decifrar o significado das imagens dos 
sonhos por meio da observação das analogias presentes em suas representações. 

Gradativamente, os sonhos incorporaram as imagens dos artefatos criados ao 
longo da história humana, incluindo aqueles surgidos durante o século XX, já 
familiares, tanto aos sonhadores quanto aos seus intérpretes: automóveis, ae-
ronaves, telefones, naves espaciais, entre tantos outros. Desse modo, a compre-
ensão das funções objetivas desses artefatos, bem como seus respectivos signi-
ficados simbólicos – tanto em termos pessoais quanto coletivos – já não repre-
senta um desafio aos terapeutas. No entanto, em pouco mais de uma década 
(a partir de 1995, no caso do Brasil) o imaginário humano passou a incorporar 
as representações referentes ao universo da informática e da virtualidade, pro-
vavelmente em ritmo mais acelerado do que aquele alcançado pela nossa capa-
cidade de identificar, assimilar e compreender seus respectivos usos e funções. 

Surge, então, a necessidade de desvendarmos esse universo, ao menos em grau 
suficiente para acompanhar nossos clientes na tarefa de decifrar as analogias e 
respectivas mensagens expressas nos seus sonhos. Sem dúvida, as associações do 
próprio sonhador se constituem como pistas régias para a sua compreensão. Mas, 
ainda assim, será necessário conhecermos ao menos suas funções, utilidades ou 
ainda o funcionamento básico desses artefatos utilizados pelo inconsciente para 
compor essas novas imagens. Dizendo de outro modo, talvez deva ocorrer em 
breve uma espécie de “inclusão digital” dos psicólogos, ao menos no que diz 
respeito ao significado dos termos presentes nas imagens dos sonhos desta era 
da informação digital.

A atividade onírica não é o único campo de expressão dessas analogias, presen-
tes também nas artes, nas atividades lúdicas e de lazer, nas comunicações e na 
própria psicoterapia, quando esta se utiliza de outros recursos expressivos além 
do verbal. Mas o universo dos sonhos talvez seja a área de expressão do imagi-
nário onde essas manifestações se mostram mais fartamente acessíveis à nossa 
observação. 

SOBRE A COLETA DOS SONHOS
Antes dos relatos propriamente ditos, cabem alguns esclarecimentos sobre como 
ocorreu a coleta do material que serviu de base para a elaboração deste artigo1. 
Sua motivação inicial surgiu durante nossa participação em um newsgroup – um 
grupo de discussões via Internet, dedicado às trocas e comunicações sobre temas 
da Psicologia. Como é costume nessa forma de comunicação virtual, os assuntos 
das trocas grupais são variados, e em certo momento o centro das discussões foi 
justamente o surgimento dos aparatos tecnológicos nos sonhos da atualidade. A 
partir dessas discussões, esse assunto nos pareceu oportuno como tema de um 
seminário a ser apresentado em uma das disciplinas do Curso de Pós–Graduação 
em Psicologia Clínica da PUC–SP 2.
 
Para iniciar o levantamento do material necessário a essa ilustração enviamos ao 
grupo citado uma mensagem (via e–mail) informando sobre nosso propósito e 
convidando os demais componentes a nos enviarem – também via e–mail – re-
latos de sonhos seus, ou de pessoas que autorizassem tal envio, que pudessem 
corresponder a essas características. 

talvez deva ocorrer
em breve uma espécie

de 'inclusão digital'
dos psicólogos
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O explosivo avanço da utilização das novas tecnologias de comunicação é um 
fato que se impõe em nossa época, nas mais variadas áreas das atividades, dos 
relacionamentos e do existir humano. De modo especial, a difusão da Internet, 
bem como o crescimento exponencial da sua utilização para diferentes finali-
dades, vem acarretando mudanças expressivas na vida e no comportamento das 
pessoas, a ponto de nos referirmos a este tempo como sendo a era da informa-
ção e das comunicações.

Concomitante à difusão dos usos originais da WEB – registro e comunicação 
de dados – observa–se também o acelerado desdobramento das aplicações das 
tecnologias digitais em diferentes campos de atividades, além das comunicações 
propriamente ditas, de tal maneira que a informatização é hoje utilizada para 
inúmeras funções. Encontramos suas aplicações desde o mero controle de esto-
que dos estabelecimentos comerciais, até a realização de sofisticados procedi-
mentos cirúrgicos; do registro e controle das operações financeiras às previsões 
meteorológicas; dos registros de dados realizados pelas agências governamentais 
ao controle da navegação dos artefatos espaciais, entre outras. Em suma, já de 
algum tempo estamos imersos na estrutura da “sociedade em rede” prevista e 
descrita por Castells em 1996, ano da edição original de seu clássico livro A 
sociedade em rede (CASTELLS, 2005):

Em razão da convergência da evolução histórica e da transformação tec-
nológica, entramos em um modelo genuinamente cultural de interação 
e organização social. Por isso é que a informação representa o principal 
ingrediente de nossa organização social, e os fluxos de mensagens e imagens 
entre as redes constituem o encadeamento básico da nossa estrutura social. 
(CASTELLS, 2005, p. 573)

Este artigo tem como objetivo ilustrar uma das implicações subjetivas desse pro-
cesso coletivo, demonstrando a presença dos equipamentos derivados das novas 
tecnologias de comunicação no imaginário da atualidade, de modo especial na 
forma com que se mostram presentes nos sonhos da atualidade: os computado-
res propriamente ditos, seus componentes e modos de operação – monitor e sua 
tela, mouse e seus comandos – além de outros aparelhos informatizados, como 
telefones celulares, walkmans, radares eletrônicos etc. 

Certamente caberá às novas gerações de terapeutas a tarefa de desvendar os 
significados das analogias presentes no imaginário do homem do século XXI. No 
entanto, ainda que possamos contar com a ajuda dos próprios clientes – em geral 
mais versados no manejo desses equipamentos – alguma familiaridade com os 
aparatos tecnológicos já está sendo exigida dos psicólogos, conforme demons-
trarão os relatos selecionados, nos quais suas imagens já se fazem presentes. 

Segundo Jung, os sonhos – em sua função compensatória – nos alertam sobre 
a necessidade de corrigirmos os possíveis desvios do trajeto que nos cabe trilhar 
rumo a um desenvolvimento natural (JUNG, 1989, § 247). Von Franz enfatiza a 
função dos sonhos (VON FRANZ, 1988, p. 25):

Os sonhos não nos protegem das vicissitudes, doenças e eventos dolorosos da 
existência. Mas eles nos fornecem uma linha mestra de como lidar com esses 
aspectos, como encontrar um sentido em nossa vida, como cumprir nosso 
próprio destino, como seguir nossa própria estrela, por assim dizer, a fim de 
realizar o potencial de vida que há em nós. 

A comunicação consciente  inconsciente acontece através da linguagem dos 

a Internet […] vem 
acarretando mudanças 

expressivas na vida
e no comportamento

das pessoas



luz branca com brilho, escrita AVAST. Ao acordar lembrei que AVAST é um 
anti–vírus…

Sonhadora: Mulher, 32 anos, psicóloga.
3 – Página de “perfil” do Orkut
Sonhei que entrava na página do orkut da atual namorada do meu ex–mari-
do. Entrava no álbum dela e descobria que ela era uma mulher muito pobre 
e de muito baixo nível. Uma mulher sem educação. Podia ver a casa onde ela 
morava no fundo das fotografias. Me sentia inconformada por saber que ele 
escolhia ela e não eu.

Sonhador: Homem, 42 anos, publicitário.
4 – Computador, seus componentes e comandos.
Trabalho numa sala de paredes texturizadas de azul celeste e branco, ilu-
minada apenas pela tela de um computador desktop. A CPU, o monitor e o 
teclado são silhuetas, e mal é possível percebê–los. Sem olhar para o monitor 
digito uma palavra (que não sei qual é) e teclo o comando de busca. Viro para 
o monitor e percebo que digitei errado, escrevi alguma coisa como “D/eos”: 
como se tivesse enroscado os dedos, mas não era essa a palavra. Re–digito, 
e o computador congela. Pressiono o comando de restart3, mas a máquina 
não responde. Tiro o computador da tomada e a CPU desliga, mas o monitor 
continua ligado. 

5 – Comandos do computador:
Dou um comando de busca no meu computador, mas erro por algum motivo, 
e o computador começa a abrir todos os arquivos na tela, onde as pastas são 
muito pequenas visualmente. Tenho que fechar essas pastas imediatamente, 
uma vez que o computador não suporta todas elas abertas. Consigo fechar 
todas as pastas e, ao acordar, me vem à mente a imagem de D. uma menina 
de 11 anos. 

6 – Comando do computador é estendido a uma situação convencional:
Estou numa aula de astronomia no ginásio. O professor pede que eu explique 
alguma coisa a respeito da matéria. Encho o quadro até o ponto que não 
consigo discernir o que está escrito. Dou um comando de zoom na lousa, 
como se faz no computador. Então a informação é distorcida e não consigo 
recuperá–la. Começa uma prova a respeito da matéria e vejo meus colegas 
resolvendo as equações que não conheço. Falta meia hora para acabar e pen-
so em colar.

7 – Internet, criação de uma rede:
Numa empresa, M. S. (um publicitário de renome) recebe a tarefa de construir 
uma rede de conexões, uma espécie de Internet. Ele aceita a tarefa sem ques-
tionar, e se sai bem. Será que ele foi remunerado? Vejo um Fusca, preparado 
para rally, passar sem problema por cima de um monte de terra na calçada. 

8 – Computador, e skate motorizado:
Estava em uma casa com escadarias e saí apressadamente para ir a uma festa. 
Mas esqueci o local e voltei andando num skate motorizado. Tentei abrir meu 
microcomputador moderno, mas esqueci a frase que era a senha. 

9 – Laptop e seus componentes:
Estou trabalhando no meu laptop, quando percebo que o harddisk está di-
ferente. De repente a tela escurece e ele desliga. Perco a conexão com a 
Internet. 
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As respostas rapidamente começaram a chegar contendo relatos remetidos pelos 
participantes do grupo. A partir daí, tomando conhecimento do nosso interesse 
pelo tema, outros psicólogos, além de amigos e colegas do curso citado, tam-
bém nos enviaram relatos semelhantes. Em boa parte dos casos, o remetente 
informava que os relatos enviados lhes foram feitos por amigos, familiares ou 
mesmo clientes, que os autorizaram a fazer tal comunicação. Consideramos rele-
vante explicitar estes detalhes, pois esta é uma das características marcantes dos 
newsgroup presentes na WEB: de modo geral, seus participantes se comportam 
de forma bastante colaborativa, especialmente quando o tema em pauta atende 
a algum objetivo de interesse comum aos seus componentes. 

Como nossa intenção é apenas ilustrar a presença dos artefatos informatizados 
no imaginário da atualidade, não nos deteremos em análises ou interpretações 
dos sonhos e demais vivências registradas. Os relatos serão apresentados de for-
ma sintética, constituindo–se basicamente na seleção dos trechos dos sonhos 
em que aparecem as referências aos artefatos que nos interessa observar. Cada 
sonho será situado brevemente por meio do destaque das palavras–chave cor-
respondentes aos aparatos tecnológicos presentes no seu contexto, acrescido de 
um breve perfil do sonhador.

O agrupamento dos sonhos seguirá a ordenação que nos parece ser a mais elu-
cidativa para o leitor: em um primeiro bloco serão apresentados os sonhos que 
contêm referências diretas aos computadores, seus componentes e comandos. No 
segundo bloco serão apresentados sonhos contendo referências a outros equipa-
mentos eletrônicos. Finalmente, além dos sonhos, serão incluídos dois relatos de 
vivências análogas, respectivamente: uma cena de criada em uma sessão de Sand 
Play e uma imagem hipnagógica experimentada de forma espontânea por seu 
remetente. Na reprodução dos relatos será mantida a redação original dos seus 
autores, pois em muitos deles as características dessa redação ilustram o tipo de 
linguagem própria dos internautas, como, por exemplo, certas abreviações, ou 
ainda os jargões comumente utilizados nos espaços da virtualidade. 

SONHOS NOS QUAIS APARECEM COMPUTADORES
E SEUS COMPONENTES

Sonhadora: Mulher, 35 anos, pós–graduanda em Psicologia. 
1 – Computador, teclado
Achei muito interessante sua pesquisa, e vou relatar a você um sonho que 
tenho tido com frequência, nesta época estressante de escrever minha dis-
sertação. Estou tendo muita dificuldade de escrever, isso está ligado a vários 
fatores que venho trabalhando em minha análise. Bom, vamos ao relato: meu 
sonho começa com a imagem de um teclado branco, em seguida minhas 
mãos logo aparecem teclando rapidamente a minha dissertação como se em 
alguns minutos eu conseguisse escrever tudo o que não consegui até o mo-
mento… É meio louco mas é isso. O mais interessante é que o teclado do meu 
computador é preto (rsrsrsrs). Segundo minha analista, o branco pode estar 
relacionado à clareza das idéias… Mas sei que minha dificuldade tem a ver 
com questões muito profundas que neste sonho está simbolizada na cor do 
teclado. Espero que eu tenha ajudado.

Sonhadora: Mulher, 29 anos, psicóloga. 
2 – Antivírus
Se este sonho ajudar, aí vai: pela 1ª vez sonhei, esta noite, q havia um vírus 
no meu pc. A tela em preto, computador desligado, alertava para um vírus: 
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do ele saiu as peças do notebook estavam todas espalhadas em cima da cama.

Sonhador: Menino, 11 anos, estudante.
16 – Notebook parece ter vida própria:
Eu tive um sonho que eu ganhei um notebook e ele falava. Tinha tudo den-
tro. Tinha câmera, tinha MP3, tudo. Aí o Lap Top materializou umas pernas 
e começou a fazer o mal. Daí virou um monstro e contra a minha vontade, 
tive que destruir ele.

Sonhador: Homem, 39 anos, militar.
17 – Mouse aparece no sonho com outra função: 
Nunca sonhei, mas meu marido sonha de vez em quando, pois ele trabalha 
com informática. Uma vez ele sonhou que deslizava sobre um mouse, ele até 
disse que era uma espécie de “mouseboard”, como se estivesse fazendo um 
esporte radical sobre o mouse… Foi como ele me contou! Detalhe: É ele quem 
faz a manutenção dos computadores no quartel onde trabalha!

Sonhadora: Mulher, 26 anos, nutricionista.
18 – Tela do monitor:
Sonha que está presa dentro da tela do computador; Ela só se recorda disto. 
(Detalhe: a sonhadora é uma moça extremamente preocupada com dietas, 
lipos, e emagrecimento.)

SONHOS NOS QUAIS SURGEM TELEFONES CELULARES 
OU OUTROS EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS

Sonhadora: Mulher, 37 anos, pedagoga.
19 – Telefone celular
Estava numa loja e podia escolher o celular que quisesse, só que eu não 
entendia nada e não sabia qual era o melhor. Escolhi um que eu mais gos-
tava sem saber se era o melhor. Depois encontrava umas pessoas e via que o 
celular que elas tinham eram sempre melhores do que o meu. Eu ficava com 
raiva, mas pensava que era besteira porque tinha escolhido o que eu mais 
gostava, e que não precisava ser o melhor.

20 – Walkman:
Chego perto de um sujeito que bebe cerveja numa mesa e troco algumas 
palavras. Aparece X (pessoa conhecida) e conversamos. Pergunto qual o seu 
trabalho, ele trabalha numa empresa de estandes no Anhembi. Ele me diz: 
“Eu vendo sentimentos”. Tenho na mão um walkman com uma fita, que toco 
sempre do mesmo jeito. Mostro o aparelho para Y (outro personagem), que 
me ensina outro modo de tocar: 10 segundos de música de um lado e 10 do 
outro. Lembro da música Jazz Musician da Grace Jones e me emocio. Acordo 
do devaneio e não consigo mais acionar o walkman.

21 – Telefone celular, walkman:
Estou na XX (uma empresa de publicidade), e as instalações me lembram os 
tempos da YY (outra empresa da área). Sinto–me à vontade no ambiente de tra-
balho. Logo o prédio se mistura com minha antiga casa. Recebo um telefonema 
no meu celular com fones de ouvido de walkman e a voz é de M. (figura femi-
nina conhecida do sonhador). Fico contente dela ter me ligado depois de tanto 
tempo sem nos falarmos. Logo percebo que é um trote de P. (figura masculina) 
e ouço risadas dele com seu filhinho, no outro lado da linha. Fico bravo e atento 
para desmascará–lo, mas o telefone fica mudo, apenas com ruído ambiente. 
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10 – Falha no sistema operacional do equipamento:
Estou trabalhando no Powerbook quando ele dá um pau de sistema. Os no-
mes das pastas se tornam desconexos e os ícones regrediram do sistema ope-
racional 8.6, o atual sistema, ao sistema 6.0, o primeiro sistema. O nome do 
HD modificou para alguma coisa como Ro_hdl. 

Sonhadora: Mulher, 38 anos, empresária.
11 – Mensagem de e–mail presente na tela do computador:
Vejo a tela do computador do M. (companheiro da sonhadora). A página do e–
mail está aberta e nela consta uma mensagem vinda de uma mulher de nome 
R., mais seu sobrenome abreviado. No assunto vejo: “Sobre nosso encontro” ou 
algo semelhante, que diz respeito a algum assunto entre eles. No próprio sonho 
me dou conta que isto explica o comportamento distante que ele tem apre-
sentado nos últimos tempos: Ele está se relacionando com outra mulher. Sin-
to–me invadindo o espaço dele só de olhar a tela do computador e, ao mesmo 
tempo, tentada a abrir a mensagem e ler o conteúdo. Mas acabo não fazendo. 
Em seguida, vejo um parafuso e uma porca que se desenroscam e caem no 
chão, seu tilintar no solo me faz acordar assustada e com o coração disparado.

Sonhadora: Mulher, 27 anos, estudante:
12 – Mensagem de e–mail presente na tela do computador:
Eu estava vendo e–mails no meu computador, em casa. Aí me deparei com um 
e–mail que tinha certeza que era um vírus, enviado pelo meu ex–namorado. 
Mas não me contive, quis desafiar e abri a mensagem. Eu imaginava que era 
vírus, mas não consegui me segurar, me deixei seduzir e abri o e–mail. Então, 
imediatamente ao abrir, a tela ficou toda preta e uma mensagem apareceu no 
meio da tela, com algo dizendo que eu havia me “ferrado”. E ao mesmo tempo 
parecia que tinha pessoas ao redor debochando de mim, rindo, dizendo como 
eu podia abrir o e–mail, sabendo que era vírus.

Sonhadora: Mulher, 35 anos, psicóloga:
13 – Mensagem de e–mail presente na tela do computador:
Sonho que ao abrir minha caixa de e–mail há um, de uma professora e ana-
lista, a quem conheço apenas formalmente. Ao abri–lo, vejo uma mensagem 
super–bonitinha, bem colorida e com alguns desenhos com motivos de céu, 
estrelinhas e nuvenzinhas. Está escrito ‘minimize’ (com letras redondinhas). 
Penso, então, no momento de sofrimento intenso que estou passando na 
minha vida.

Sonhadora: Mulher, 21 anos, estudante.
14 – Notebook parece ter vida própria: 
Estava no meu quarto mexendo no notebook. Minha psicóloga estava no 
sofá–cama deitada. Minha mãe entrou no quarto e fui apresentá–las. Quando 
minha mãe saiu do quarto voltei para o computador. O notebook dava algum 
problema: vi várias peças quebradas e fora do lugar. Ele tinha aberto e come-
çava a tocar uma música que eu tentei fazer parar de todas as formas e não 
consegui. Desliguei o computador, tirei a bateria, mas a música continuava 
tocando. Sai do quarto com a peça do notebook onde fica o cd, e nada de 
parar. Minha psicóloga acordou, foi ao banheiro e depois limpou o chão da 
cozinha que estava molhado. 

15 – Notebook parece ter vida própria:
Estava no meu quarto mexendo no meu notebook q está com vírus em cima da 
minha cama. Não esperava q ele fosse ligar e quando ligou vi vários arquivos 
que não eram meus na área de trabalho. Meu tio chegou para arrumar e quan-
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cliente para finalizar seu atendimento em psicoterapia infantil: 
Não sei se ajuda no seu trabalho sobre sonhos com computadores. Não é so-
nho e não chega a ser bem com computador, mas aconteceu a seguinte cena 
com um pacientinho meu de seis anos na sessão de alta da psicoterapia com 
a utilização da Caixa de Areia: 

Ele pegou dois computadores de brinquedo na estante, montou duas “salas”, 
disse que ali era a empresa dele e que ele era meu chefe. Uma das salas, com 
computador, era a dele, e a outra era minha. Pegou um bolo de dinheiro de 
mentira da estante, dividiu ao meio, pegou metade e me deu a outra metade. 
Pegou dois telefoninhos celulares de brinquedo, um para si e me deu o outro 
dizendo: “Esse é pra você, pra eu te achar quando eu quiser”. Isso me marcou 
tanto, porque foi tão leve! O celular simbolizando nossa ligação, mesmo de-
pois da alta, uma ligação “sem fio”. Não sei se interessa, mas achei legal lhe 
passar assim mesmo. 

29 – Imagem / vivência:
Relato enviado por um homem de 53 anos, técnico em informática: 
Acho que não estava dormindo, mas, talvez, em estado hipnagógico. De 
repente, abriu–se uma “janela” que mostrava a entrada de uma caverna. 
Tudo era prateado. Fui entrando na caverna e cheguei a uma sala que era 
como um pequeno escritório de informática. Mas os scanners – lembro–me 
especialmente deles – eram bem grandes. Foi tudo muito rápido. Voltei logo 
ao normal. Quando tive essa experiência, tinha saído de um emprego onde 
dava assistência a usuários de microcomputadores da empresa, e já estava 
desempregado há alguns meses.

Conforme já foi assinalado, optamos por não entrar nos detalhes da análise indi-
vidualizada do simbolismo contido nos sonhos relatados uma vez que, para tan-
to, cada caso deveria ser contextualizado, tarefa essa que escaparia ao alcance 
deste trabalho. Assim, na sequência, apresentaremos alguns comentários sobre o 
conjunto das imagens expressas nesses sonhos.

A julgar pela forma com que os jargões designativos da tecnologia são emprega-
dos nos relatos, nossa primeira impressão é de que esses recursos já fazem parte 
integrante da vida dos sonhadores, bem como os termos que os designam. Tanto 
os protagonistas mais jovens – mesmo as crianças – , quanto os adultos, em geral 
mencionam o computador, seu manejo, seus componentes e os demais equipa-
mentos citados com familiaridade, como instrumentos de uso comum em suas 
respectivas rotinas. Assim, de modo geral, esses instrumentos surgem nos sonhos 
sendo utilizados, pelo sonhador, com a mesma aparente desenvoltura com que o 
fazem em sua vida de vigília, especialmente no que diz respeito às suas funções 
como instrumentos de comunicação. 

Porém, algumas vezes essa função original (de comunicação) aparece nos sonhos 
de formas expandidas, ou mesmo dotadas de modos de funcionamento aparen-
temente mágicos ou premonitórios, como no caso do sonho 11, no qual a sonha-
dora “vê” na tela do seu sonho o nome da possível amante do seu marido4. Com 
certa frequência, alguns desses artefatos parecem ainda adquirir uma espécie de 
vida própria, passando a funcionar ou a “agir” no sonho, à revelia do ego onírico 
do sonhador. A idéia da criação que passa a agir à revelia do seu criador não é 
inédita, e povoa a ficção científica há algum tempo. Este tema foi magistralmen-
te explorado por S. Kubrick, no clássico filme “2001, uma odisséia no espaço” no 
final da década de 1960. Nesse filme, baseado na obra de Artur Clark, o compu-
tador Hall 9000 – a princípio um mero equipamento da nave espacial – ganha 
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22 – Telefone celular:
Estou na calçada conversando com C. (amigo do sonhador) que está dentro 
do seu carro branco. Ele recebe ou está fazendo uma ligação do seu celular. O 
meu celular toca e vejo meu sobrenome no visor. Quando aperto a tecla talk 
a bateria se esgota. 

23 – Telefone celular:
É dia, e F. (figura feminina) está me visitando na minha antiga casa. Mar-
camos um outro local para nos vermos, e depois, enquanto eu a aguardava 
recebi no visor do celular uma mensagem sua, dizendo que gostava muito de 
mim, mas sentia muito e não viria. Fico desapontado. 

24 – Telefone celular:
Reflexão do sonhador: O fato de não se gostar de guerrear não impede a 
existência da guerra. O meu celular cai dentro do vaso sanitário, mas consigo 
recuperá–lo a tempo. Uma turba ensandecida estoura pelas ruas, e vejo pes-
soas vindo dos dois lados. Tenho dois celulares, um em cada mão, mas não sei 
o que fazer com eles. Eu e C. (personagem masculino) nos cumprimentamos 
timidamente. 

25 – Telefone celular:
Cortei caminho circundando um jardim com muros altos de uma bela casa 
no bairro do Ibirapuera. O meu celular começa a receber mensagens. Parece 
que mensagens antigas que eu não conhecia estavam sendo apagadas, mas 
na verdade a companhia telefônica estava re–programando e mandando có-
digos de acesso rápido, 2x32, 4x16, que permitiam a utilização mais fácil e 
rápida do aparelho. 
 
26 – Radar eletrônico:
Entro num túnel estreito e iluminado e vejo um radar de velocidade na minha 
frente. Vou caminhando normalmente, e ao me aproximar o flash me ilumina. 
Acabo de ser fotografado.

Sonhadora: Mulher, 55 anos, psicóloga.
27 – Conexão bluetooth:
Outro dia sonhei com uma tecnologia que ainda não existe… rsrsrs – Tipo ficção 
científica. Sabe aquela geringonça que tem no celular (conexão bluetooth), 
que permite repassar um conteúdo sem ser arquivo ou discado? Então… Eu 
nem sabia disso, mas um amigo que também é fã do Star Wars (como eu) 
passou pra mim, dessa forma, a música de abertura do filme para o toque do 
meu celular. Fiquei pasma… pois sou uma anta nessas coisas. Ele me explicou 
que “abre uma porta” e o que estiver por perto capta… Isso faz alguns meses. 
Bom, na semana retrasada sonhei que “materializava” no bebedouro do meu 
consultório antigo, uma garrafa (de vidro, antiga e pequena) de Coca–cola. Um 
paciente meu, que estava esperando ser atendido, me explicou que se tratava 
de uma tecnologia nova, tipo bluetooth, que permitia materializar coisas… 
E acrescentou que tinha sido enviada por um “admirador” meu (um grande 
amigo, na verdade). Junto com esse presente que ele havia enviado pro meu 
bebedouro, vieram inúmeras folhas de computador (antigo, daqueles enormes 
IBM), daquelas listradinhas, com uma mensagem escrita, que eu deveria ler… 

RELATOS DE OUTRA NATUREZA CONTENDO IMAGENS SEMELHANTES
28 – Cena em Sand Play:
Um psicólogo enviou o seguinte relato sobre a forma escolhida por seu jovem 
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nossa imersão coletiva na WEB talvez seja ainda muito recente para nos permitir 
uma avaliação segura. Porém, parece–nos plausível admitir que essa nova vivên-
cia humana – possibilitada pela virtualidade – venha a expressar em um futuro 
não muito distante a mitologia global planetária antecipada por Campbell nas 
considerações acima citadas. 

Até onde podemos observar as análises psicológicas a respeito da grande rede 
– e dos efeitos que vem gerando para a subjetividade humana – estão emba-
sadas principalmente nas constatações pontuais dos pesquisadores, ou seja, 
apoiadas em dados colhidos por meio de experiências relativamente limitadas 
da sua utilização. Embora este fato não ocorra por uma omissão intencional dos 
pesquisadores (mas em boa medida em função da origem recente do próprio 
fenômeno em observação), corremos o risco de agir como os personagens da 
antiga parábola sobre os cegos que apalpavam o elefante5: Diante de um fenô-
meno cuja real dimensão vai muito além do limitado alcance da nossa percepção 
individual, cada um de nós poderá atribuir significados e valorações parciais aos 
fragmentos acessíveis ao nosso olhar e crivo de valores individuais.

Cabe então, nos voltarmos com real interesse e objetividade aos inúmeros fatos 
e eventos humanos já em curso no ciberespaço, bem como à própria estrutura da 
grande rede, para melhor compreendermos seu funcionamento e as formas de 
inserção humana em seus domínios. Sem essa percepção mais objetiva, continu-
aremos a nos referir à Internet e aos seus efeitos sobre a vida humana – de forma 
apenas e genérica, sem que possamos delimitar qual das suas múltiplas facetas 
está de fato sendo mencionada e avaliada a cada momento. Sem tal clareza, 
torna–se praticamente impossível, ao psicólogo, avaliar o significado essencial 
da WEB como fenômeno expressivo da alma humana do nosso tempo.

Em “Solidão e desamparo na prática clínica”, Leitão (2006) apresenta resultados 
da pesquisa que realizou entrevistando psicoterapeutas sobre como se sentiam 
estes profissionais diante das vivências virtuais relatadas por seus clientes. O 
resultado de sua investigação indica um tipo inusitado de impacto e sofrimento 
relatados, tanto pelos profissionais da Psicologia que atuam na clínica, quanto 
por aqueles dedicados à pesquisa:

Aqueles que têm como objetivo o estudo das transformações subjetivas 
introduzidas pela Internet estão, sem dúvida, mais próximos da turbulên-
cia gerada por esses impactos. No entanto, aqueles que se pensavam bem 
distantes dos efeitos da difusão da Rede, também foram atingidos por eles. 
Cabe a todos nós, portanto, a reflexão crítica sobre os efeitos desse período 
de turbulência sobre nós mesmos e sobre o nosso campo de conhecimento. 
(LEITÃO, 2006, p. 159) 

Ao lidarmos com questões da atualidade – e de modo especial com o surgimento 
da Internet e suas implicações psicológicas – poderá ser de extrema valia termos 
em conta a advertência expressa por Jung em Civilização em transição, sobre 
a busca de respostas frente a questões que recentemente se colocaram à nossa 
observação (JUNG, 1993, § 148): 

 
Moderno é o homem que surgiu há pouco, e um problema moderno é uma 
questão que surgiu, mas cuja resposta ainda está no futuro. […] Além disso, 
trata–se de algo tão geral – para não dizer vago – que supera em muito a 
força de compreensão de um único pensador, de maneira que temos todas as 
razões do mundo para abordar este problema com toda modéstia e o maior 
cuidado. 
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autonomia, e passa a “agir” de forma independente da vontade dos seus opera-
dores, determinando o desfecho do enredo e o destino dos tripulantes da nave. 
O cinema vem ilustrando há várias décadas as formas adotadas pelo imaginário 
coletivo para expressar as fantasias contidas nas relações estabelecidas entre o 
homem e as máquinas informatizadas. Segundo Fortim (2004), desde meados do 
século passado a filmografia referente à ficção científica vem acompanhando 
a evolução dessa tecnologia: De início, as máquinas informatizadas eram 
apresentadas no cinema como grandes calculadoras, ainda que envolvidas em 
certo mistério. Posteriormente, como instrumentos dotados de inteligência 
artificial, seguida da fase em que os PCs se popularizaram, fase essa na qual os 
filmes passaram a destacar as relações homem  computador e seus usos para 
comunicação via Internet. Mais recentemente, surgiu a figura do ciborg, fruto 
do efetivo acoplamento do humano com os componentes tecnológicos (FORTIM, 
2004, p. 109).

De forma análoga, podemos identificar em alguns dos relatos apresentados, so-
nhadores que expressam fantasias semelhantes. Por exemplo, quando forças es-
tranhas ao ego onírico parecem assumir o comando da ação na cena, à revelia 
do sonhador, sugerindo que nesse momento os complexos – presentes em sua 
psique – encontraram uma via para sua manifestação por meio das imagens dos 
artefatos informatizados. Como no sonho do menino ganhador de um “super–
equipado laptop” (sonho 16) o qual, adquirindo vida própria, passa a “fazer o 
mal”, levando o ego onírico a destruí–lo, ainda que “contrariando sua vontade”.

Na série de entrevistas realizadas por Bill Moyers com J. Campbell – o reconhe-
cido estudioso dos mitos – foi abordado o tema dos computadores e da possibi-
lidade de estarmos assistindo o surgimento de novas mitologias relativas a essa 
tecnologia. Campbell foi cauteloso em suas respostas às questões propostas por 
Moyers sobre esse tema, por exemplo, ao dizer: “Vejo a possibilidade de novas 
metáforas, mas não creio que já tenham se tornado mitológicas” (CAMPBELL, J. 
& MOYERS, B, 1990, p. 19). O diálogo entre Campbell e Moyers prossegue, com a 
proposição de outras questões pelo entrevistador: “Na sua opinião, quais são os 
mitos que vão incorporar a máquina ao novo mundo? Você divisa, emergindo dos 
modernos meios de comunicação. Alguma nova metáfora para as velhas verda-
des universais?” Em resposta, Campbell aponta vários aspectos sob os quais essas 
questões podem ser abordadas. Destacaremos aqui algumas das suas considera-
ções finais por nos parecerem de especial interesse para ampliar nossa reflexão 
sobre o tema (CAMPBELL, Ibid., p. 33–34):

 
Você não pode prever que mito está para surgir, assim como não pode prever 
o que irá sonhar esta noite. Mitos e sonhos vêm do mesmo lugar. Vêm de to-
madas de consciência de uma espécie tal, que precisam encontrar expressão 
numa forma simbólica. E o único mito de que valerá a pena cogitar, no futuro 
imediato, é o que fala do planeta e de todas as pessoas que estão nele. Esta 
é a minha idéia fundamental do mito que está por vir. […] Quando a Terra é 
avistada da Lua, não são visíveis, nela, as divisões em nações ou Estados. Isso 
pode ser de fato, o símbolo da mitologia futura. Essa é a nação que iremos 
celebrar, essas são as pessoas às quais nos uniremos.

Campbell nasceu em 1904 e faleceu em 1987 quando a Internet, tal como a co-
nhecemos hoje, estava apenas sendo esboçada. Portanto, Campbell não chegou 
a conhecer a WEB, nem os usos mais recentes do computador como instrumento 
de comunicação global; Nem chegou a acessar o ciberespaço – o espaço virtual 
planetário no qual já ocorrem as inumeráveis interações humanas, de forma am-
plamente independente das fronteiras geográficas nacionais. A experiência da 
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O livro Calatonia e Integração Fisiopsíquica – Histórias do dr. Sándor, de 
Fernando Nobre Cortese, é uma introdução ao pensamento, obra e percurso 
de Pethö Sándor, o criador do método da Calatonia e um dos primeiros psi-
coterapeutas junguianos em São Paulo. A obra visa, num primeiro momen-
to, orientar estudantes que se iniciam nessa abordagem terapêutica e que 
sofrem com a ansiedade de aprender rapidamente o método, tendendo a 
querer fórmulas prontas, as quais, como enfatiza muito bem o autor, não 
existem, pois cada ser humano e cada percurso de auto–descoberta são 
únicos, e cada um precisa vivenciá–lo por seus próprios meios.

Entretanto, o texto vai muito além de um simples “manual” para compreen-
der como atuar terapeuticamente, pois Fernando nos expõe como, ao tra-
balho verbal, Sándor acrescentou o trabalho corporal, conseguindo traçar 
todo um percurso epistemológico e filosófico fundamentando o método. 
Demonstra também, pormenorizadamente, como Sándor foi capaz de fazer 
uma síntese de conhecimentos de ramos tão diversos do saber humano. 

Antigo aluno do Prof. Sándor e experiente psicoterapeuta, Fernando N. 
Cortese é professor há muitos anos do curso de Cinesiologia Psicológica 
– Integração Fisiopsíquica – no Instituto Sedes Sapientiae, em que procura 
transmitir aos seus alunos, com a mesma competência, sensibilidade e cari-
nho, as idéias que vemos aqui.

A Calatonia e as técnicas sutis são descritas não só por meio de ima-
gens da aplicação, mas com explicações didáticas sobre os toques, 
descrevendo suas implicações em termos fisiopsíquicos, ou seja, nos 
níveis físico, emocional e mental. Aborda também a questão do rela-
cionamento entre paciente e terapeuta e qual a postura e os objetivos 
que se deve ter em mente ao aplicar os toques, já que estes são ins-
trumentos de profilaxia, diagnóstico, interação e troca com o “Outro”.

Calatonia e Integração 
Fisiopsíquica – 
Histórias do Dr. Sándor

Calatonia e Integração Fisiopsíquica –
Histórias do Dr. Sándor
Fernando Nobre Cortese
São Paulo: Escuta, 2008, 139p.
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Talvez nos falte ainda o distanciamento histórico / temporal necessário para 
observar e compreender a WEB de maneira menos apaixonada e mais objetiva. 
No entanto, sua rápida expansão, e a correspondente difusão de seus usos e 
efeitos sobre a subjetividade humana, exigem alguma atenção da nossa parte, 
ao menos em grau suficiente para que possamos compreender seus efeitos mais 
diretos e imediatos sobre a vida das pessoas que nos procuram em busca de 
acolhimento psicológico. Nesse sentido, este artigo pretende contribuir estimu-
lando a nossa busca de compreensão sobre a WEB como espaço de expressão da 
alma humana, ainda que estejamos conscientes das possíveis limitações acima 
apontadas.

Notas

1. Agradecemos aos sonhadores que gentilmente nos forneceram seus relatos embora, por razões compre-
ensíveis, não possamos identificá–los. 
2. O seminário sobre Sonhos informatizados foi apresentado em aula da disciplina Os sonhos e a imagina-
ção na clínica junguiana, ministrada pelo prof. Dr. Durval Luiza de Faria, no segundo semestre de 2007. 
3. Restart: comando de “reinicialização” do computador que consiste em encerrar e, em seguida reiniciar 
seu funcionamento.
4. Neste caso em particular, a sonhadora nos enviou um relato complementar, no qual adicionou a in-
formação segundo a qual, nessa ocasião, seu parceiro estaria realmente envolvido em uma relação ex-
tra–conjugal.
5. Antiga parábola oriental, na qual a idéia central é a seguinte: Seis cegos, sem saber do que se tratava, 
começam a apalpar um elefante. Um cego tocou o lado do corpo do elefante e disse que era um muro. 
Outro tocou a orelha do animal e disse que era um grande abaOutro segurou uma das suas pernas e pensou 
que fosse o tronco de uma árvore. Outro, ainda, segurou a tromba e disse que era uma cobra. Outro cego 
tocou uma das presas de marfim e pensou que se tratava de uma lança. Finalmente, outro cego tomou a 
cauda do elefante nas mãos e julgou estar segurando uma corda. Desse modo, cada um atribuiu ao animal, 
até então desconhecido, uma interpretação parcial, de acordo com o alcance de sua percepção. 
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Esta resenha pretende destacar os aspectos fundamentais da cosmologia 

maniqueísta. Ela foi elaborada com o objetivo de conduzir o leitor para uma 

leitura mais completa sobre o maniqueísmo presente na obra Maniqueísmo 

– História, Filosofia e Religião de Marcos Roberto Nunes Costa. O trabalho 

foi dividido em duas partes: na primeira parte saliento as bases históricas do 

maniqueísmo; na segunda parte, ressalto a formação da cosmologia manique-

ísta, de modo que o surgimento do cosmos dar–se–ia através do embate entre 

as forças do Bem e do Mal.

A Cosmologia 
Dualista Maniquéia

➜Bem 
➜Cosmologia

➜Dualismo
➜Mal

➜ManiqueísmoAndrei Venturini Martins <dreivm@hotmail.com.br>

■ Professor de filosofia no Instituto Mater Ecclesiae do Brasil – Itapecerica da Serra
■ Doutorando em Filosofia – PUC/SP
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Somos introduzidos também em várias teorias e filosofias, bases para o método, 
que norteavam Sándor em sua prática. No capítulo sobre Terapia Organísmica, 
são citados vários excertos de textos, como a apostila Vela (sílabas iniciais de 
labilidade vegetativa em alemão), que contém descrições sobre Anatomia e 
Fisiologia em relação aos sintomas psicossomáticos, ampliados com considera-
ções psicológicas, baseadas na teoria de Jung, cujos conceitos são mais ampla-
mente desenvolvidos em outro trecho de um texto denominado A individuação, 
em que Sándor faz um parelelo entre o físico e psíquico. Também são exploradas 
as influências, no trabalho de Sándor, das abordagens corporais de Wilhelm 
Reich, Schultz, Ida Rolf, entre outras. A Psicologia Analítica terá reservado 
também um capítulo à parte, onde serão discutidas as principais idéias de Jung, 
como o conceito de inconsciente coletivo, a noção de complementaridade e 
interação dialética presentes na dinâmica da psique, sincronicidade e integração 
de opostos, de Self e de individuação; além das diferenças ideológicas e concei-
tuais em relação ao trabalho do Prof. Sándor, como, por exemplo, na questão do 
fenômeno religioso ou do emprego do trabalho corporal.

Um outro diferencial deste livro se encontra no tratamento que o autor deu aos 
temas das antigas filosofias, como a Sabedoria Perene, a Teosofia e a Astrologia. 
Assim como Sándor, ele não teve medo do “pré–conceito” que ainda hoje paira 
sobre estas abordagens, ditas “não–científicas”, apresentando, por exemplo, 
preceitos do Caibalion, texto atribuído ao suposto sábio Hermes Trimegistus; 
princípios da antiga sabedoria, de Helena Blavatsky, como a correspondência, 
ritmo, polaridade, etc., e correlações astrológicas sobre a influência dos astros na 
vida humana e como isto pode ser utilizado em favor do trabalho terapêutico. 
Também os novos paradigmas científicos da Física pós–Einstein, e a Biologia são 
abordados de maneira harmônica em relação às outras teorias utilizadas por 
Sándor, nesta sua busca de síntese e integração de várias epistemes, do antigo 
e o novo conhecimento, muito além da antiga visão cartesiana; passando pelo 
princípio da incerteza de Heinsenberg, pela teoria da relatividade de Einstein 
ou a interinfluência mútua entre observador e objeto observado, “ordem implí-
cita e explicita” de Bohm, bem como a teoria dos campos morfogenéticos de 
Sheldrake, nos expondo como a moderna ciência retoma conceitos antigos sobre 
a matéria, a energia, o homem e o universo, em constantes universais ou princí-
pios básicos que se reapresentam em diferentes culturas e épocas.

Além de toda esta reflexão teórica, Fernando Cortese nos conduz ao universo 
existencial do Prof. Sándor, demonstrando com que dedicação e leveza ele lidava 
com o desenvolvimento da percepção, da sensação e, principalmente, da intui-
ção, levando a um maior conhecimento de si mesmo, do outro, ensinando como 
esta vivência poderia ser aplicada à prática terapêutica. 

Outro ponto de destaque é a reflexão sobre a transmissão do conhecimento em 
níveis mais profundos ou arquetípicos, em que a técnica, a prática e a vivência 
devem estar sempre em consonância com o desenvolvimento da consciência, 
num caminho de auto–conhecimento que cada um deverá trilhar por si mesmo. 

Por fim, somos encantados e “humanizados” com os relatos das histórias de vida 
do Prof. Sándor, que transpiram energia, mas com delicadeza, seriedade, humor 
e, acima de tudo, com uma grande sabedoria, fazendo com que mergulhemos 
docemente na profundidade e beleza de nosso próprio processo.

Sandra Vilas Boas
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da sexualidade como algo torpe; segundo, o dualismo bem/mal presente na obra 
Cidade de Deus; terceiro, a adoração a Cristo como nunca havia sido vislumbra-
do no cristianismo.

Depois de estabelecidas as bases históricas do maniqueísmo, aprofundaremos o 
capítulo III – A cosmologia dualista maniquéia (COSTA, 2003, p. 39–87) – da obra 
Maniqueísmo – História, Filosofia e Religião, de Marcos Roberto Nunes Costa. 

2. A COSMOLOGIA DUALISTA MANIQUÉIA
Para entender a cosmologia maniquéia precisamos saber qual é a questão que os 
mesmos pretendiam responder, a saber: como conciliar os males do mundo com 
a bondade de Deus? Ora, os maniqueus respondem tal dilema construindo uma 
doutrina dualista que isenta Deus de toda responsabilidade do mal existente no 
universo. Dito de outra forma, eles estabelecem duas substâncias opostas a si 
mesmas, mas ambas infinitas: a substância do mal é infinitamente extensa para 
o sul, ao contrário desta, a substância do bem é infinitamente extensa para o 
norte, o leste e o oeste. Portanto, a infinita extensão do bem é maior que a 
infinita extensão do mal.

Além do dualismo, o maniqueísmo apresenta–se de forma trinitária: “Eu sou o 
Paracleto – diz Mani no Saltério Maniqueu, de Medînet Mâdi, aquele que veio do 
Pai para revelar os três tempos: o início, o meio e o fim […]”. (Saltério Maniqueu, 
223,11 apud COSTA, 2003, p. 40). Desta maneira, far–se–ia necessário analisar 
os tempos acima aquilatados.

2.1. O INÍCIO
O início diz respeito à origem cósmica do Bem e do Mal; neste momento estas 
duas realidades viviam independentes uma da outra. Os dois princípios são de 
duas naturezas originantes distintas: a primeira é boa, Deus; a segunda é má, 
não criada por Deus.

Deus, ou o “Pai da Grandeza” (COSTA, 2003, p. 43), domina o império da luz, no 
alto e, vale lembrar, possui algumas semelhanças com o Deus cristão: é incorrup-
tível, luminoso, inacessível e inatingível (Cf. COSTA, 2003, p. 44). Por outro lado, 
há dessemelhanças com o Deus Cristão: “Primeiro, ele é de natureza física, um 
ser corpóreo, que ocupa espaço, embora não tenha uma forma humana, finita e 
limitada, mas infinito e ilimitado.” (COSTA, 2003, p. 44). Para os maniqueus, Deus 
se manifestava de cinco formas: Luz, Beleza, Paz, Vida da Alma do mundo, Força 
da cruz de luz. (COSTA, 2003, p. 46). Mas se o Reino da Luz, morada de Deus, 
localizava–se no alto, abaixo deste localizava–se o Reino das Trevas.

Os maniqueus identificavam o Reino das Trevas de diferentes formas: A noite, 
Trevas, Noite da matéria, Noite do erro, Noite da morte, Noite da carne, Noite 
do desejo. Tal reino tinha como soberano o Príncipe das Trevas: “Não é um Deus, 
[…], pois sua essência é o oposto de Deus. Seu nome próprio é Matéria, Hylé, a 
mãe de todos os demônios.” (Bardy, Manichéisme, apud COSTA, 2003, p. 48). O 
reino das Trevas é composto por cinco elementos: as trevas, água turba, o vento, 
humo (fumaça) e fogo. (Cf. COSTA, 2003, p. 48).

Mesmo considerando as diferentes características dos Reinos da Luz e das Trevas, 
estes possuem dois aspectos semelhantes em sua natureza: são coeternos e 
incriados. Assim, os dois apresentam a mesma potência, ou seja, o poder de 
criar ou emanar, de modo que as forças de ambos estão em pé de igualdade, 
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1. AS BASES HISTÓRICAS
Mani nasceu no século III, no ano 216 d.C, em um distrito de Mardinu, locali-
zado entre os Rios Tigres e Eufrates; tal localização não é muito longe da atual 
Bagdá, na Babilônia do Norte. (Cf. COSTA, 2003, p. 25). Nas obras de Mani não 
há nenhuma referência a sua origem familiar, todavia, sabemos por meio dos 
escritos de seus seguidores que na comunidade na qual foi criado, o jovem Mani 
teve contato com os princípios gnósticos e cristãos. Aos 12 anos lhe foi conce-
dida por Jesus uma revelação (COSTA, 2003, p. 32), mas ainda era muito jovem e, 
por este motivo, continuou na comunidade onde nasceu, entretanto, já começa 
a questionar o chamado “batismo dos alimentos”, ou seja, um ritual de purifi-
cação dos alimentos pela água. Os escritos dos seguidores de Mani destacam o 
mestre, desde a infância, discutindo as bases da religião na qual que foi criado; 
tal crítica figura do próprio Cristo discutindo com as autoridades judaicas no 
templo. Assim, com 24 anos teve outra revelação que, além de uma mudança 
de religião, lhe outorgava uma tarefa, como consta no escrito Shabuhragran, de 
Mani, e transcrito no AL–Fihrist, de Ibn AL–Nadim:

Que a paz esteja contigo, Mani, da minha parte e da parte do Senhor que me 
enviou até ti. Ele escolheu–te para Seu apostolado, e eis que a tua missão é a 
de proclamar a sua verdade. Tu irás proclamar em seu nome o evangelho da 
verdade (bushra AL haqq) em que tal tarefa deverás empenhar todas as tuas 
forças. (COSTA, 2003, p. 35).

Assim, uma das principais características da nova religião proposta por Mani 
é seu aspecto missionário. (COSTA, 2003, p. 114). Mani percorreu vários países 
difundindo a boa nova a qual tinha a missão de propagar: toda Ásia, Índia e 
China. Todavia, é importante lembrar que Mani foi expulso de sua terra, mais 
um acontecimento que faz lembrar Jesus. A religião maniqueísta congregava 
alguns princípios de religiões orientais como o Zoroastrismo, Budismo, Filosofia 
greco–romana e do Cristianismo. Quanto a este último, a ênfase à literatura 
paulina faz muitos pensarem que o maniqueísmo é uma espécie de “heresia 
paulina”. Este aspecto sincrético do maniqueísmo exigiu de Mani o domínio de 
quase todas as línguas do Oriente: “Por isso Mani é tido como um reformador 
da língua iraniana, e sua nova numeração alfabética ficou conhecida como 
‘alfabeto maniqueísta’”. (COSTA, 2003, p. 118). Também conhecia as ciências da 
Babilônia e do Irã, assim como era músico e matemático, pintor e geógrafo, 
astrônomo e médico. Tinha tamanha técnica que era capaz de traçar uma linha 
finíssima sobre uma tela.

Depois de um período de 30 anos Mani volta para a Babilônia, pois o rei persa 
chamado Hormizd I demonstra simpatia por seus ensinamentos. Em contrapartida, 
depois de 2 anos assume o reinado Bahrâm I, “adepto ao masdeísmo e feroz 
inimigo de todo culto estrangeiro”. (COSTA, 2003, p. 36). O masdeísmo é a religião 
do império e os chefes desta acusam a religião de Mani de estar preparando um 
golpe de estado. (COSTA, 2003, p. 37). Por este motivo, inicia–se um período de 
perseguição aos maniqueístas. No decorrer deste ataque ao maniqueísmo, Mani 
foi preso e, depois de 26 dias, crucificado e esfolado, tendo sua pele exposta 
em um templo dos arianos1. Tal crucificação é mais uma analogia com o Cristo.

O maniqueísmo tem uma grande influência na cultura ocidental. Um simples 
movimento missionário que ganha proporções mundiais, de modo que autores 
ilustres, sendo um deles Santo Agostinho, foram maniqueístas: “Em Roma, tam-
bém me juntava com aqueles ‘santos’, fingidos e embusteiros.” (AGOSTINHO, 
1984, V, X, 18, p. 82).2 Podemos perceber três resquícios do maniqueísmo na 
obra de Santo Agostinho: primeiro, a visão pessimista do homem e a concepção 
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uma consubstancialidade entre Deus e a alma humana: esta não só é um frag-
mento da substância divina, ou partículas de Deus caídas aqui embaixo, unida a 
um corpo material, portanto mesclada pelo mal. É justamente isso que garante 
estar o homem nos planos de libertação do Salvador, que deve ajudar a alma a 
se libertar das cadeias da matéria, pois, ao libertar a alma, Deus está libertando 
a si mesmo, já que a alma não é senão parte sua. (COSTA, 2003, p. 63)

O homem está nos planos de libertação de Deus e para cumprir tal tarefa surge 
Jesus, mais uma emanação do Pai da Grandeza. Jesus é responsável por transmi-
tir a gnose. Os maniqueus entendiam a figura de Jesus de três formas:

a) Jesus Esplendor ou Rei da Luz: é um Jesus a–histórico, transcendente e 
cósmico, o criador e transmissor da gnose, a grande Inteligência (Nous) – que 
vem dar o grito de libertação a toda humanidade. Ele acorda a alma que 
está encarcerada no corpo, assim, o homem reconhece seu estado de mescla, 
composto de corpo e alma, de modo que a alma é aterrorizada pela matéria; 
esta porém, é uma maldição (Cf. COSTA, 2003, p. 66–68).

b) Jesus Partilibus: É o Jesus presente em todos os corpos materiais, ou seja, 
é o Jesus sofredor, que realiza seu calvário em tudo que existe no mundo. 
“Ele é a alma ou Luz do mundo crucificada na matéria.” (COSTA, 2003, p. 68).

c) Jesus Histórico: é o Jesus que está envolto de uma forma humana e que 
viveu entre os homens no país dos judeus. Mani investiu na propagação deste 
aspecto de Jesus para atrair os cristãos.

Apesar do maniqueísmo apresentar três figuras de Jesus, de modo que cada uma 
tinha a sua função, faz–se necessário destacar que se trata de uma mesma enti-
dade. Jesus é aquele que veio preparar a vinda de Mani, o Paracleto.
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todavia, em sua relação qualitativa – quanto ao valor – a Luz é superior às 
Trevas. (COSTA, 2003, p. 49).

2.2. O SEGUNDO TEMPO: A CRIAÇÃO OU EMANAÇÕES
No início, os reinos da Luz e das Trevas não se conheciam, mas, o Príncipe das 
Trevas, ao contemplar o espetáculo do Reino da Luz ficou enraivecido, foi até 
os confins do Reino da Luz e, invejoso, provocou um grande tumulto. Assim, ele 
transformou seus cinco elementos em cinco emanações de sua natureza para 
atacar o reino da luz: da fumaça emanou os animais bípedes, das trevas as ser-
pentes, do fogo os quadrúpedes, da água os animais que nadam e do vento as 
aves. Sendo um movimento desordenado que se autodestrói, nasce o desejo de 
conquistar o reino da Luz. Mas como: invadindo o reino da Luz e engolindo as 
partículas de luz. (Cf. COSTA, 2003, p. 51). Desde então, surgem os cinco repre-
sentantes do Príncipe das Trevas, acompanhados pelos metais e sabores que os 
mesmos também representam (COSTA, 2003, p. 52):

a) Demônio – Ouro – Salgado
b) Leão – Cobre – Azedo
c) Águia – Ferro – Picante
d) Peixe – Prata – Insípido
e) Serpente – Estanho – Amargo

O Pai da Grandeza reage ao ataque do Príncipe das Trevas e faz surgir por ema-
nação o Homem Primordial. A ordem é que este saia com seus cinco filhos – Éter, 
Ar, Luz, Água e Fogo –, que formam sua armadura, para o combate das investi-
das do Príncipe das Trevas. Mas o homem primordial é vencido, entrega–se aos 
inimigos que o fazem prisioneiro e devoram sua alma. Assim, sendo o Homem 
Primordial parte da substância do Pai, então uma parte de Deus está cativa na 
matéria, consequentemente, uma parte de Deus está em todas as coisas mate-
riais e o universo é fruto da mistura entre o Bem e o Mal. Entretanto, por ordem 
do Pai da Grandeza – Deus – o mundo precisa de um salvador.

O Homem Primordial, depois que toma conhecimento de seu estado, direciona 
sete preces a Deus. Este as ouve, e faz surgir dele mesmo o Espírito Vivificador 
com seus cinco filhos: a inteligência, a reflexão, o pensamento, a ciência e a 
consciência. O Espírito Vivificador é enviado para salvar o Homem Primordial 
e realiza seu trabalho com eficácia, mas deixa para traz os cinco filhos acima 
assinalados do homem primordial.Todavia, ainda tenta organizar a substância 
mesclada e desmembra o demônio: da pele formou as curvas celestes, dos 
ossos criou as montanhas e da carne com seus excrementos criou a terra. Ainda 
libertou parte das partículas de luz e criou o Sol, a Lua, as Estrelas e os Cinco 
planetas. (Cf. COSTA, 2003, p. 59).

Mas nem toda luz estava salva e o Pai da Grandeza realiza uma terceira emana-
ção: o terceiro enviado. Este toma a forma feminina da “Virgem da Luz” ou “Mãe 
da Vida” (COSTA, 2003, p. 59) e na sua nudez excita os desejos carnais dos demô-
nios. Estes expelem seu esperma: parte deste sobe para o céu em direção à Luz, a 
outra parte cai na terra dando origem às árvores e animais e, dentre estes, o pri-
meiro casal humano: Adão e Eva. Assim podemos concluir que o homem é fruto 
desta combinação criadora entre o Bem e o Mal. O homem é fruto do pecado 
dos demônios: ele é composto de um corpo que é impulsionado a reproduzir–se 
mantendo cativa a alma, esta porém, parte integrante da Luz. A alma do homem 
é parte de Deus, logo, o ato salvífico de Deus é de salvar a si mesmo.

Esse é um porto capital na doutrina maniqueísta que supõe o reconhecimento de 
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A Revista Hermes recebe artigos referentes a estudos junguianos (humanidades) 
e trabalho corporal.

Para serem publicados, os artigos devem apresentar coerência, consistência te-
órica, e/ou dados de observação do trabalho prático, contribuindo assim para 
ampliar os estudos de interesse para a psicologia de C. G. Jung e para a prática 
de trabalhos corporais. O não cumprimento destas normas implica na rejeição 
do texto para nossa publicação.

1. Os artigos devem ser enviados em duas cópias impressas acompanhadas de 
arquivo digital preferencialmente em Microsoft Word, em disquete, cd–rom ou 
por e–mail para:
Revista Hermes – Instituto Sedes Sapientiae
Rua Ministro Godoi, 1484, Perdizes, São Paulo, SP – 05015–900
E–mail <ledapseixas@uol.com.br>

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA
DE DIREITOS AUTORAIS
*Declaração de responsabilidade: todas as pessoas relacionadas como au-
tores devem assinar declarações de responsabilidade nos termos abaixo:

_certifico que participei da concepção do trabalho para tornar pública minha 
responsabilidade pelo seu conteúdo, que não omiti quaisquer ligações ou acor-
dos de financiamento entre os autores e companhias que possam ter interesse 
na publicação deste artigo;
_certifico que o original é original e que o trabalho, em parte ou na íntegra, 
ou qualquer outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha 
autoria, não foi enviado a outra revista e não o será enquanto sua publicação 
estiver sendo considerada pela Revista Hermes, quer seja no formato impresso 
ou no eletrônico, exceto o descrito em anexo.

Assinatura do(s) autores(s)                              Data            /            /             

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

Assinatura do(s) autores(s)                           Data             /         /

Normas para
Publicação
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2.2. O TERCEIRO TEMPO: A VINDA DE MANI
Com a vinda de Mani, o Paracleto, iniciaria o último estágio do plano de Salvação 
do Pai da Grandeza. Mani não diz quando acontecerá a grande guerra na qual 
as partículas do Bem e do Mal serão separadas, mas salienta que entre o fim do 
mundo – separação do Bem e do Mal – e o juízo final – condenação definitiva 
– haverá um tempo intermediário de 1480 anos, uma espécie de purgatório que 
se inicia no apocalipse – neste tempo haverá um incêndio cósmico. Jesus, os 
eleitos e as partículas de luz se refugiarão na morada eterna, o que sobra desmo-
ronará e cairá no inferno. O incêndio cósmico só cessará quando a maioria dos 
homens se converter ao maniqueísmo. O Reino das Trevas após a condenação 
estará impotente para uma nova investida. Assim, o maniqueísmo mostra seu 
lado escatológico e Mani revela–se como parte deste processo salvífico. Mani era 
o profeta a quem a verdade fora revelada integralmente, de modo que as igrejas 
de Zoroastro, Buda e Jesus só exerceram um papel preparatório para a verdadeira 
religião universal: o maniqueísmo. (COSTA, 2003, p. 82–87). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O livro Maniqueísmo – História, Filosofia e Religião, de Marcos Roberto Nunes 
Costa, apresenta uma frutífera introdução para aqueles que querem aprofundar 
suas pesquisas sobre o tema do gnosticismo, de maneira especial, do gnosticismo 
maniqueísta, materialista, dualista e racionalista. O livro possui uma riqueza que 
vai além da cosmologia maniquéia, ou seja, permeia as fontes maniquéias, as obras 
que foram encontradas e destruídas na segunda guerra (Cf. COSTA, 2003, p. 22), 
a moral, os ritos, a religião professada pelos maniqueus, e, por fim, o desapa-
recimento do maniqueísmo. O estudo do maniqueísmo é vital para aqueles que 
desejam conhecer os abismos da alma humana: ele nos faz pensar a angústia e 
o sofrimento de ser humano que é palco da luta entre o Bem e o Mal.

Notas

1. O arianismo é uma doutrina que não aceitava a consubstancialidade do Pai com o Filho no dogma da 
Santíssima Trindade.
2. Ver COSTA, Marcos Ribeiro Nunes. O problema do mal na polêmica antimaniquéia de Santo Agostinho. 
Porto Alegre: EDIPUCRS/UNICAP, 2002: o autor irá mostrar como o maniqueísmo reflete na reflexão de 
Santo Agostinho, de maneira especial, sua ênfase na investigação à existência do mal como ausência de 
ser; MARTINS, Andrei Venturini. Contingência e Imaginação em Blaise Pascal. 2006. 245 f. Dissertação 
de Mestrado apresentada no departamento de Ciências da religião – PUC/SP, São Paulo, 2006, p. 17–70, o 
autor faz uma comparação da crítica de Santo Agostinho aos maniqueístas e a crítica à posição pelagiana; 
e Blaise PASCAL, Écrits sur la grace, p. 339–340, nesta passagem podemos perceber, pela lupa de Pascal, 
como o luteranismo é influenciado pelo maniqueísmo naquilo que diz respeito a uma natureza humana 
corrupta e depravada.
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■ Citação indireta
Transcrição de conceitos do autor consultado, porém descritos com as próprias 
palavras do redator. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As referências devem ser indicadas em ordem do último sobrenome do autor 
principal.
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3. A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido con-
sultados e mencionados no texto do artigo são de responsabilidade do autor, do 
mesmo modo que o conteúdo dos trabalhos é da sua exclusiva responsabilidade.

4. Os originais entregues não serão devolvidos

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

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

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

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

Palavras–chave: Devem ser apresentadas no máximo cinco palavras–chave.

Corpo do texto: Fonte Arial ou Times New Roman, corpo 12, alinhamento justifi-
cado, entrelinha simples. Os artigos devem conter aproximadamente 10 laudas.

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

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

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

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

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

Exemplo: Segundo as palavras de Giegerich:

A consciência de repente simplesmente se encontra numa situação inteira-
mente nova sem saber o que aconteceu, ou sem ao menos perceber que algo 
aconteceu. Isto acontece desta forma porque o significado (do símbolo), ao 
nascer, no estágio da consciência – no nível semântico – como um insight ou 
uma interpretação, como um bebê aparece no mundo como um ser visível. 
(GIEGERICH, 2005, p.58).
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Trabalhos de autoria única ou do mesmo autor devem ser ordenados ordem 
alfabética do título.

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

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

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

■ Livros: nome do(s) autor(es) em letras maiúsculas, nome do livro em itálico 
(caso haja subtítulo, este não deve estar em itálico), cidade, editora, ano de 
publicação.

FORDHAM, M. A Criança como Indivíduo. São Paulo: Ed Cultrix, 1994.

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

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

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

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

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

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

Anexos
Anexos só poderão ser introduzidos quando contiverem informação indispensá-
vel para a compreensão dos textos.
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