


HERMES 

HERMES 
ANO-2000 

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

1 



HERMES 

EDITORA 
Leda Maria Perillo Seixas 

PROJETO GRÁFICO E DIA GRAMA çÃO 
Plínio de Sousa - C.P.D. - Sedes 

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CORRESPONDtNCIA 

2 

Instituto Sedes Sapientiae 
R. Ministro Godoi, 1484 
São Paulo - SP 
CEP 05015-900 
Fax-Fone (Oll) 3873-2314 
E-mail: sedes@sedes.org.br 
Site: http://www.sedes.org.br 

HERMES 

ÍNDICE 

A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE RELAXAMENTO PARA 
FRIBROMIALGIA ........................................................................................... 04 
Luiz Paulo Marques de Souza 

A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ORGANÍSMICO DE 
'SANDOR NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE ALTA 
EM UM GRUPO DE PSICOTERAPIA ATENDIDO EM 
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SUS ................................................ 15 
Sueli Ida Rodrigues 

DEMÉTER EA MENOPAUSA ......................................................................... 22 
Silvana Parisi 

EROS E PSIQUE .............................................................................................. 35 
Valéria S. S. Contrucci 

GARUDA: A SAGA VÉDICA DO HOMEM PÁSSARO ................................... 41 
Recontada por Frederico Afonso de Guimarães Escocard 

O CASO NEUSA - O TRABALHO CONJUNTO DA 
ABORDAGEM CORPORAL E DOS FLORAIS DE BACH 
NUM PROCESSO TERAPÊUTICO ................................................................. 51 
BethHaga 

OS MITOS NOS SONHOS MODERNOS ......................................................... 67 
Marisa Catta-Preta 

OBSERVAÇÃO DE CRIANÇAS EM ACOMPANHAMENTO 
PSICOLÓGICO PELO TESTE DO DESENHO DE FAMÍLIA ....................... 76 

Marlene de Melo 

O GRUPO DA AMIZADE ................................................................................. 85 
Tania Meca 

INTEGRAÇÃO FISIOPSÍQUICA ..................................................................... 88 
Cilô Lacava 

ALUSÕES AO CORPO NA CARTA DE CAMINHA ........................................ 94 
Paulo Toledo Machado Filho 

3 



HERMES 

A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE 
RELAXAMENTO PARA FIBROMIALGIA. 

Luiz Paulo Marques de Souza 

A doença e conseqüentemente a dor são estados que indicam de modo 
consciente a alguém que algo não está em ordem. Há uma desarmonia 
que se manifesta no corpo por meio de um sintoma. Este, por sua vez, 
altera o ritmo da vida e avisa que o equilíbrio (homeostase) está 
comprometido. É sua função informar que está faltando algo. Dethlefsen 
coloca que antigamente se perguntava ao doente o que estava faltando 
para ele. Em alemão, a pergunta é "Was fehlt Ihnem?" e o verbo "fehlen" 
indica tanto sentir como faltar, daí se depreende que falta algo à saúde. 
Falta a consciência do que se tem e porque se está assim. Assim que 
passamos a entender a função dos sintomas, passaremos a saber o que 
nos falta e assim vencer o problema. Seriam como professores que nos 
ajudam a tomarmos consciência de nós mesmos (Dethlefsen, 1997). Diante 
disto, poderíamos acrescentar esse ponto de vista ao estudo da 
psicossomática. 

Durante minha formação em psicologia, além do crescente interesse 
por esta questão, chamava-me atenção a utilização de técnicas corporais 
e do relaxamento em psicoterapia. Através de grupos de estudo percebia, 
cada vez mais, que esses dois pontos juntos poderiam auxiliar na 
compreensão do complexo processo dos fenômenos que envolvem a 
conexão corpo e mente e do desenvolvimento de determinadas patologias 
que tendem a se tornar crônicas. Pensei daí, na possibilidade de 
desenvolver este trabalho no contexto da chamada medicina de reabilitação 
fisica, prática multi-profissional voltada ao tratamento de pacientes 
acometidos por alguma lesão congênita ou provocada por algum acidente. 
Esta especialização da área de saúde também está voltada ao tratamento 
de indivíduos que,por várias razões, sofrem de dores crônicas. As dores 
músculo-esqueléticas que se tornam crônicas são problemas que cada 

4 

HERMES 

vez mais vêm crescendo no mundo moderno. Como exemplo disso, 
citamos as lesões por esforços repetitivos (LERlDORT)e a fibromialgia, 
foco deste artigo. 

Independentemente do problema a ser tratado, observa-se que a dor 
crônica interfere na vida familiar, no humor, nas as relações inter-pessoais. 
Causa nervosismo, ansiedade e depressão. Interfere também na imagem 
corporal que o indivíduo tem de si, priorizando aquilo que dói em 
detrimento do que pode estar sadio. Prejudica a vida profissional, que 
por vezes é perdida em virtude do desconhecimento das empresas da 
possibilidade de recolocação profissional. 

Uma das dificuldades de tratar qualquer tipo de dor reside no fato de 
que ela não só varia de intensidade. como também no modo em que é 
percebida, pois varia de pessoa para pessoa. Cada um tem um modo de 
lidar com esse problema e sob esse aspecto, a importância que hoje se dá 
ao apoio psicológico em seu tratamento é um grande avanço no campo 
da saúde. Assim, para a psicologia, a dor, seu estudo e tratamento não se 
limitam apenas à dimensão neuropsicológica e comportamental do 
problema, mas amplia-se agora para o aspecto afetivo e simbólico. Isso 
porque "a dor, tanto quanto as parestesias, são fenômenos comuns na 
clínica psicológica, merecendo hoje a atenção integral do terapeuta, não 
só do ponto de vista interpretativo, como também observacional e 
descritivo (Penna, 1989)". 

Em 1995, foi realizado um levantamento sobre a questão da dor. Do 
total de médicos entrevistados (800), 58,8% afirmaram acreditar que 
terapias não medicamentosas surtiam efeito no tratamento da dor. Dentre 
elas destacavam-se a acupuntura, as massagens e a hipnose. A Psicoterapia 
foi um método citado por 13,7% dos entrevistados. Ainda nessa pesquisa, 
93,2% dos médicos acreditava que a dor realmente afeta o humor ou o 
acompanhamento prolongado dos pacientes. No que se referia a uma 
parte da pesquisa feita com 352 pacientes, evidenciou-se que 44,2% deles 
desconhecia a eficácia de técnicas não-medicamentosas e apenas 2,4% 
reconheciam essas práticas como capazes de pelo menos aliviar os 
sintomas.Por essas razões, a dor vem sendo estu dada por diversos campos 
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da área de saúde, reconhecendo-se, cada vez mais, que é impossível trata
la com eficiência sem levar em conta os aspectos psico-sociais envolvidos 
(Teixeira, 1995). 

Em minha prática, além de estudar a dimensão neuropsicológica do 
problema, tenho desenvolvido um trabalho procurando conhecer os 
beneficios das técnicas de relaxamento no contexto da psicoterapia breve, 
de grupo, para o tratamento de pacientes com Fibromialgia. Desse modo, 
além de buscar embasamento no campo das neurociências para as técnicas 
que utilizo em dois diferentes grupos, desenvolvo minha pesquisa de 
mestrado pela faculdade de Medicina da USP com esse tema. Nesse 
mesmo contexto, as idéias de Jung e Reich têm sido fundamentais. O 
primeiro pelas questões que possibilitam abrirmo-nos para a dimensão 
simbólica que nos é inerente e principalmente se a estendermos ao corpo 
e suas complexas relações com a mente. Além de suas idéias no que 
concerne à integração psicofisica, sua postura, quanto à forma de se 
entender a psicoterapia como algo em que há espaço para a expressão 
criativa do paciente e do terapeuta, tem permitido condições favoráveis 
para o desenvolvimento da relação terapeuta-paciente e facilitando 
também o sucesso do trabalho que venho propondo. 

Reich, por sua vez, contribuiu para que pudessemos contextualizar a 
possibilidade de formação de tensões musculares em virtude de tensões 
emocionais reprimidas, originando assim blocos dolorosos, como aqueles 
que são evidenciados nas áreas delimitadas pela fibromialgia, a saber: 
região occiptal, trapézio, supraespinhoso, cervical baixa (C5-C7), 
epicôndilo lateral, glúteo médio, grande trocânter e joelho. A sua 
preocupação com os aspectos sociais, como participantes no adoecimento, 
também são dignas de nota para compreendermos alguns processos 
dolorosos crônicos de pacientes. Daí, viabilizar o uso de técnicas corporais 
e relaxamento foi um passo importante para divulgar essa prática no meio 
hospitalar, principalmente no campo da reabilitação. Mas, vamos conhecer 
um pouco deste problema. 

A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica cuja etiolologia ainda 
não é totalmente conhecida. Seus sintomas são conhecidos desde o final 
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do século XVIII, mas somente em 1990, o Colégio Americano de 
Reumatologia desenvolveu o diagnóstico diferencial, principalmente para ,. 
separar esta entidade de outras. 

A fibromialgia caracteriza-se por dores crônicas localizadas naqueles 
pontos anteriormente citados. A hipersensibilidade a uma pressão menor 
do que 4 kgf em 11 desses pontos realizada durante o exame, caracteriza 
o problema. Outros sintomas associados são a cef~léia, depressão ou 
pelo menos o humor depressivo, rigidez matinal, fadiga, distúrbios do 
sono, formigamentos e cãibras. O tratamento medicamentoso se dá por 
meio de relaxantes musculares e anti-depressivos tricíclicos numa dosagem 
considerada baixa (25mg) pois sabe-se que nessa quantidade propiciam 
analgesia. 

Acomete principalmente mulheres, em torno de 73% a 90% dos casos, 
havendo maior incidência entre os 35 e 60 anos. Os exames de laboratório 
tendem a ser normais. As análises microscópicas do tecido muscular, 
quando não se revelaram normais, apresentavam alterações que não 
explicam o problema. Em alguns pacientes, a síndrome é secundária a 
alguma lesão que, mesmo estando com o tempo sanada, deixa ainda 
presente a queixa de dor. Por muitas razões, acreditava-se que a 
fibromialgia pudesse ser uma variante da histeria. Esse ponto de vista aos 
poucos vem sendo superado, uma vez que observamos pacientes que 
não apresentam personalidade histérica. Ainda hoje, no entanto, é possível 
encontrar pacientes que reclamam encontrar profissionais que lhes dizem 
que quando "casar, passa", uma alusão clássica ao desejo sexual reprimido 
da histérica, convertido em hipocondria. Também é comum dizer-lhes 
que se trata de um problema emocional, o que contribui para se estabelecer 
a dicotomia mente-corpo. Para alguns pacientes, a indicação de um 
psiquiatra ou psicólogo para auxiliar no tratamento é sinônimo de que 
estão ficando loucos pois o problema é invisível. Se o início do processo 
de tratamento não for bem explicado, principalmente no que se refere à 
participação da saúde mental, tende-se a aumentar o sentimento de 
descrédito em relação a queixa dolorosa interferindo de modo negativo 
na relação médico-paciente. Assim, um tratamento que tende a ser 
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considerado "dificil" dadas as recidivas, vai se complicando e se tomando 
frustrante para ambos os lados. 

Por isso, considero importante que qualquer terapeuta se lembre de 
que o problema incide principalmente nas mulheres. Assim, vale a pena 
citar o livro "O Corpo Sofrido e Mal Amado" de Lucy Penna (1989). 
Esta autora estudou há alguns anos a relação de mulheres de nível 
universitário com seu próprio corpo, abordando os aspectos sociais, 
educacionais, psicológicos e corporais da condição feminina, tendo por 
base a teoria junguiana. Em seu estudo, também utilizou conceitos 
reichianos para melhor observar as fontes de queixas em relação ao corpo~ 
assim pôde verificar, além das partes que eram menos apreciadas e por 
vezes esquecidas (o corpo mal-amado), aquelas que eram fonte de dor (o 
corpo sofrido). Nesse sentido, procurar conhecer o universo feminino no 
tratamento de fibromialgia, auxilia em muito na compreensão do processo 
de adoecimento de muitas das nossas pacientes. 

Em São Paulo, desenvolvemos no Hospital das Clínicas, mais 
precisamente no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, um trabalho 
multi-profissional denominado "escola de fibromialgia". Durante 5 dias, 
recebemos, uma vez por mês, grupos de 1 O pacientes diagnosticados 
com essa síndrome. Enquanto ficam conosco, aprendem em diferentes 
aulas, as melhores formas de lidar com o problema. Na equipe, contamos 
com médicos (fisiatra, psiquiatra e clínico geral), psicólogos, 
fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, professor de educação 
fisica ao qual cabe uma aula de dança e enfermeira com experiência em 
musicoterapia. Esse trabalho teve início em 1997, inspirado em uma 
experiência existente nos Estados Unidos, onde esse tipo de trabalho tem 
uma íntima relação com as técnicas cognitivas comportamentais. Elas 
partem do princípio que problemas tais como os caracterizados por dores 
crônicas, devem ser primeiramente conhecidos pelos pacientes para que 
então ele aprenda a enfrentá-los, identificando as fontes geradoras de 
tensão e ansiedade que intensificam o quadro doloroso. A escola também 
permite conscientizar o indivíduo quanto à necessidade do auto
tratamento, o que possibilita torna-lo menos dependente da instituição 
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hospitalar. 

Sempre procurei enfatizar para meus colegas que a boa relação entre 
paciente e terapeuta é fundamental, possibilitando uma relação de 
confiança. É preciso dar real atenção e mostrar-se interessado pelo 
problema do outro. Isso parece óbvio, mas é preciso lembrar que essa 
pessoa que nos procura precisa ser ouvida para que possamos viabilizar 
para ela o processo de escuta de seu próprio corpo. 

Em uma tese de doutoramento recente, defendida no Instituto de 
Psicologia da USP, estudou-se as fontes de stress que estavam presentes 
em 23 mulheres diagnosticadas no Hospital das Clínicas com o problema 
(portnoi, 1999). Através de sessões com grupos operativos, das quais 
participei como observador, anotando as sessões e as falas das pacientes, 
concluiu-se que o trabalho realizado mostrou-se efetivo para que as 
mulheres pudessem desenvolver estratégias de enfrentamento do problema 
no que se referia às fontes de stress. Além das limitações fisicas, duas 
outras fontes devem ser descritas: 

A primeira foi a aceitação do problema. Diante da demora do 
diagnóstico e da falta de efetividade dos tratamentos até então tentados, 
considerando as dificuldades de se conciliar horários ou dispor de 
condições financeiras para se chegar ao hospital às vezes durante 3 dias 
da semana, a continuidade dos sintomas aumenta a preocupação com a 
saúde física, alterando projetos e modificando o cotidiano. Os pacientes 
também não percebiam que continuavam mantendo um ritmo de vida 
incompatível com o problema que apresentavam. 

A segunda foi a dificuldade quanto à compreensão da doença: os 
pacientes mostraram sua angústia diante de sintomas que são difíceis de 
controlar. As pessoas apresentam-se saudáveis e ao mesmo tempo não se 
sentem como tal, sendo difícil convencer os outros de sua condição, 
gerando um outro fator que é o descrédito social que ocorre tanto no 
âmbito familiar quando no trabalho (Portnoi, 1999). 

Diante disso, as próprias pacientes chegaram à relação mente e corpo. 
Elas perceberam que situações emocionais desfavoráveis, tais como 
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preocupações com filhos, marido, emprego, violência no bairro e etc ... , 
tinham influência negativa sobre o seu corpo. Ao longo das discussões, 
tais percepções começaram a se integrar e a progressiva elaboração deste 
conteúdo permitiu considerar a fibromialgia sob um novo aspecto, de 
modo a podennos delinear projetos e estratégias baseadas na possibilidade 
de prevenir situações que exacerbassem os fatores emocionais e com 
isso os sintomas. 

A partir daí, procuramos otimizar nosso trabalho na escola de 
fibromialgia, infonnando aos pacientes sobre os aspectos levantados. A 
importância da relação mente e corpo passou a ser enfatizada como meio 
de permitir aos pacientes uma melhor forma de visualizar seu problema. 
Nas aulas, além de informações sobre o problema, contamos também 
com uma parte prática. No que se refere ao relaxamento, trabalhamos 
com dois métodos diferentes: o relaxamento progressivo de Jacobson, 
numa versão mais reduzida e encontrada em uma obra recentemente 
traduzida para o português. Ela foi elaborada justamente para a redução 
do stress (Davis, Eshelman e McKay, 1996). A intenção deste método é 
que após um movimento provocado de tensão muscular, o relaxamento 
se espalhe na parte do corpo trabalhada. A segunda técnica é a imaginação 
dirigida, na qual a paciente é conduzida para uma viagem mental através 
de partes de seu corpo. Na medida em que são mentalmente visualizadas, 
vão sendo massageadas por um foco de luz imaginário. Essa versão, 
derivada do método Simonton (Simonton, Simonton e Creighton, 1987), 
foi adaptada de uma proposta encontrada em uma obra também 
especializada, que fundamenta, com base na neurofisiologia, o uso de 
imagens mentais no contexto terapêutico situando-o em diversos 
contextos históricos e culturais, como o xamanismo (Achtenberg, 1996). 
Antes e após cada relaxamento, o paciente pinta as partes do corpo que 
doem naquele momento e após a tarefa pinta aonde continua sentindo 
incãmodo, verificando onde o sintoma desapareceu. 

Já as sessões de psicoterapia breve com relaxamento dão-se da seguinte 
forma: na primeira parte da sessão, dependendo da demanda, procuramos 
discutir sobre o día a dia, ganhos obtidos, dificuldades encontradas etc ... 
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No segundo momento, também pintam num desenho do corpo humano 
as partes do corpo que estão doendo e depois do exercício pintam em 
outro modelo as partes que continuam doendo, e as que tem menos dor 
são coloridas com um traçado mais suave. As partes onde a dor não mais 
se encontra, são deixadas em branco. Também é dada uma nota de zero 
a dez para a dor antes e após o exercício. Quanto maior for a nota, maior 
é a queixa. As modificações encontradas são, então, mais bem percebidas. 
Algumas pacientes preferem escrever, no verso da folha, as sensações 
obtidas. Isso permite que possamos vir a discuti-las posteriormente. 

Cito aqui percepções fisicas: 

"( ... ) Senti muita tensão no músculo quando comecei mas, ao relaxar, 
que alívio foi aquela sensação boa se espalhando' -Técnica de Jacobson 

"( ... ) senti frio, a luz que acompanhava era fria e foi ficando quente na 
medida que eu pedia para ela massagear meu corpo' -Técnica de 
imaginação dirigida 

Aqui podemos evidenciar algumas percepções do modo do 
funcionamento dessas pessoas no seu dia-a dia: 

"( ... ) Hoje pude perceber o quanto sou tensa, como não conseguia 
relaxar e porque o mesmo acontece no meu dia-a-dia. Percebo que posso 
me tomar mais calma, menos ansiosa." 

"( ... ) o que eu fiz da minha personalidade? Por que vivo em função 
dos outros? Me tomei muito dura e insensível. Bruta é a palavra. O que 
eu fiz do meu corpo?" 

Por outro lado temos aqui os insucessos: 

"( ... ) como é que eu posso relaxar se eu tenho um innão preso e uma 
irmã que fugiu de casa. Penso nisso e as dores atacam. Hoje não consegui 
relaxar". 

Para a prática domiciliar, as pacientes recebem uma fita com a técnica 
gravada e uma folha denominada "Diário de Relaxamento" que contém 
espaços para escreverem a data, o horário que o exercício foi feito, a 
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posição (se deitada ou sentada) e a nota para dor antes e após o exercício. 
Essa idéia é sugerida por Caudill em um livro recentemente traduzido 
para o Brasil (Caudill 1998). 

Procuro, nas primeiras sessões, informar sobre a origem das práticas 
que são utilizadas. Isso porque são atendidas pessoas com crenças 
diferentes, e assim, através de uma explicação em linguagem acessível, 
fica a idéia de que as técnicas não contradizem qualquer sistema religioso. 
Sabemos que determinadas práticas de relaxamento já eram conhecidas 
pelos orientais, como o Kum-Nye (exercícios da medicina tibetana 
baseados em massagem e respiração), ou mesmo em práticas médicas do 
antigo oriente médio, mas sua utilização no ocidente só recentemente 
tem sido usada de modo sistematizado. Aqui no ocidente, as origens 
mais recentes estão nas técnicas hipnóticas do Abade Faria e de Mesmer 
no inicio do século XIX. Na época eram conhecidas como magnetismo 
(passos e Labate, 1998). Os avanços dos estudos de neurofisiologia neste 
século foram fundamentais para que seu uso fosse mais difundido, e assim 
o processo não precisa ser entendido como algo mágico ou fruto de 
sugestão. De qualquer forma, noto que alguns pacientes se surpreendem 
quando atingem certo bem-estar. Mesmo que, ao utilizarmos tais técnicas, 
seja necessário estarmos atentos aos componentes comportamentais 
(estados de tranqüilidade motora), subjetivos (informes verbais de 
descontração tanto por parte do terapeuta como do paciente em suas 
respostas) c fisiológicos (padrão reduzido de ativação somática), creio 
que um trabalho bem sucedido seja conseqüente da "Alquimia" que se 
desenvolve ao longo do processo da relação do profissional com o 
paciente. Mesmo havendo insucesso em se obter bem estar, mantém-se a 
vontade de buscar uma alternativa para o alívio dos sintomas. Além disso, 
citando Sándor (1982), as técnicas de relaxamento parecem ser bastante 
adequadas quando a psicoterapia verbal parece inoperante. 

Em 1999, fizemos um estudo preliminar com 60 dos 240 pacientes 
que passaram pelo programa até então, de modo a verificarmos quais das 
práticas ensinadas tinham maior aceitação entre os pacientes. Para se ter 
uma idéia, antes do programa 66,6% dos pacientes referiram não desfrutar 
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de nenhum tipo de lazer e 81 % não praticar esportes. Esse sedentarismo 
é comum em boa parte dos pacientes e tende a aumentar devido às dores, 
acarretando a chamada Síndrome do Imobilismo, em que um exercício 
não é praticado justamente porque provoca mais incômodo. Isso cria um 
círculo caracterizado pela manutenção do sintoma e pela inexistência de 
atividade fisica. 

Após o programa, exercícios como caminhadas passaram a ser 
praticados por 83% das pessoas. Verificamos que, após as aulas 
ministradas, a prática de exercícios de relaxamento foi citada por 71 % 
dos pacientes, sendo que 41,8% pratica diariamente e 34,8% de 2 a 3 
vezes por semana. A porcentagem de pessoas que se sentem mais relaxadas 
devido a prática foi de 69,7% (Kazyiama e Marques de Souza, 1999). 
Percebemos que temos atingido bons resultados no que diz respeito ao 
auto-cuidado do paciente. 

A psicoterapia breve, com uso de relaxamento, em nossos pacientes, 
tem contribuído para que eles próprios corrijam o que está errado em 
suas relações com seu corpo e com suas emoções. Permite que 
reorganizem e reintegrem o que sentem desestruturado, buscando onde 
está a sua parte no desenvolvimento do problema atual e não jogando a 
culpa em outras pessoas. 

Por outro lado, é obvio que não há nada que possam fazer sem o 
auxílio dos outros. Assim, é necessário que se acompanhe o processo de 
mudanças em sua vida. Verifico que muitas pessoas passam a elaborar 
melhor o significado de seu problema, redimensionando a doença de um 
modo mais amplo. Em alguns casos, acredito que a fibromialgia caracterize 
um momento de crise, que sinaliza a necessidade de uma série de mudanças 
em relação a hábitos com o mundo que cerca a doente. 

Não temos a intenção de curar, posto que isso ainda não parece ser 
possível para qualquer profissional que esteja estudando e~sa síndrome. 
Os sintomas podem diminuir, mas será necessário conviver com o 
problema. Mas, pelos relatos dos pacientes, verificamos que é possível, 
através do relaxamento, obter-se uma melhora nesses sintomas; o que 
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pode variar de duração dependendo de uma série de fatores do próprio 
paciente. 
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A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO 
ORGANÍSMICO DE SÁNDOR NA 

ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE ALTA 
EM UM GRUPO DE PSICOTERAPIA 

ATENDIDO EM UMA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DO SUS. 

Sueli Ida Rodrigues 

"O que para a lagarta é o fim do mundo, para o sábio é a borboleta. " 

(provérbio - domínio popular) 

Este trabalho foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (U.B.S.
eh. Inglesa) do Sistema Único de Saúde (S.U.S.) situada na zona oeste 
de São Paulo. Surgiu da necessidade de atender à demanda por saúde 
mental da referida U.B.S., levando em conta a realidade da população 
usuária, que necessita de respostas mais ágeis, diferentes do modelo 
clínico tradicional predominante no contexto privado dos consultórios. 

As pacientes selecionadas para o grupo estavam em psicoterapia 
individual, em média há 2 anos e meio, o que, a longo prazo, e em larga 
escala, inviabilizaria o trabalho do psicólogo clínico numa instituição em 
que de-veriam predominar os atendimentos de caráter preventivo e breve. 
Tais pacientes, ao longo desse tempo de atendimento individual, já haviam 
obtido progressos consideráveis, porém, o momento da alta era sempre 
adiado. Ficava sempre uma sensação de que algo mais poderia ser feito. 
Sempre que se tentava elaborar a alta, sintomas que já não existiam ou 
que apareciam em menor freqüência eram intensificados. E as pacientes 
verbalizavam com veemência a importância da manutenção do vínculo 
com a terapeuta. 
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Foi então que decidi fonnar um grupo para elaborar a alta, usando o 
Método Organísmico de Sandór, norteando-me por trabalhados já 
desenvolvidos a partir desta abordagem (DURAN, 1997). 

O grupo era fonnado por 4 mulheres, na faixa etária de 40 anos, 
casadas, com filhos, donas-de-casa, exceto uma que era solteira e estava 
desempregada há 4 anos. Todas apresentavam queixas psicofisicas: mal
estar, enxaqueca, sinusite crônica, crises de pânico - que se caracteriza 
por taquicardia, tremores, vertigens, sudorese, falta de ar, entre outros. 
Apenas uma delas não fazia acompanhamento psiquiátrico. 

Foram realizadas 12 sessões, de 1 hora e meia, sendo que a meia hora 
final era reservada para a realização de técnicas corporais baseadas em 
procedimentos descritos em DELMANTO, 1977. 

No início houve alguma resistência quanto a entrar para o grupo, pois 
as pacientes, já habituadas ao atendimento individual, temiam não 
conseguir se expressar em grupo, além de ter que dividir a atenção da 
terapeuta com as outras pacientes. 

Ficaram muito enciumadas e ao mesmo tempo decepcionadas ao 
perceberem que a terapeuta mantinha um vínculo forte com outras pessoas, 
além delas. Começaram a competir entre si a respeito da importância 
deste vínculo. 

No início o grupo mostrou-se muito resistente à idéia de alta. 
Começaram a se manifestar regressões quanto aos sintomas já sob 
controle, muitas vezes de uma fonna histérica, como que para mostrar à 
terapeuta que não estavam preparadas para a alta. No entanto, a terapeuta 
intervinha no sentido de que as mesmas pudessem se apropriar daquilo 
que já fora conquistado, ao mesmo tempo que as mobilizava a aceitarem 
e aprenderem a lidar com suas limitações. Estas pacientes apresentavam 
histórias de vida bastante dificeis, marcadas pelo sofrimento psíquico . 
Experiências como alcoolismo matemo, rejeição materna deixaram muitas 
seqüelas em algumas dessas pacientes. 

Neste momento, o grupo estava fazendo uma regressão da libido 
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(JUNG,1985), ou seja, novos conteúdos do inconsciente estavam sendo 
ativados, a fim de que pudessem ser confrontados e integrados pelo ego. 
Novas possibilidades estavam ganhando forças para emergir, mas ainda 
havia muita resistência. 

Ficou muito evidente o quanto as técnicas corporais mobilizavam as 
pacientes, tanto que era um momento ao mesmo tempo temido e desejado. 
Apareceram as resistências, como por exemplo, quando o grupo tentava 
ocupar o tempo todo falando a fim de que não fosse possível a realização 
das experiências corporais, ou tentando ridicularizar as mesmas, por ser 
algo "fora dos padrões". 

Além disso, ficou claro o quanto o método corporal ajudou a fortalecer 
o vínculo grupal, uma vez que em experiências anteriores com grupos, 
onde não fora usado esse método, conseguiu-se pouco sucesso, 
encontrando-se muita dificuldade de adesão dos pacientes. 

Um dos primeiros exercícios realizados foi pedir que cada uma 
ocupasse um lugar, de pé, na parede e que depois trocassem de lugar. 
Pediu-se que andassem pela sala explorando-a e depois seguissem o ritmo 
das palmas da terapeuta. Colocar-se uma no lugar da outra fez com que 
entrassem em contato direto com suas próprias feridas, o que mobilizou 
muito. O bater de palmas foi vivido como um chamado para saírem da 
acomodação. 

Neste período sonhei que estava na sala de atendimento e havia muita 
gente dentro desta. Pedia às pessoas que se retirassem dali, pois eu iria 
atender o grupo. No entanto, as pessoas se recusavam a sair. Fiquei com 
muita raiva e tive que tirar um moça arrastada dali. 

Ficou claro o quanto me sentia invadida por esta relação de dependência 
e o quanto não era mais possível a sua manutenção. 

Num primeiro momento, o grupo se sentiu muito desamparado, 
deprimido e sem forças para continuar. Mas, teriam que passar pela 
impotência até resgatarem aquilo que realmente possuíam. 

17 



HERMES 

Depois veio a raiva com relação à "mãe-terapeuta", uma raiva muito 
primitiva, pois sentiam que a terapeuta as abandonava, o que foi vivido 
de uma forma muito intensa por uma das pacientes. Constelando-se 
também defensivamente o arquétipo materno, emergiu intenso sentimento 
de culpa, que foi vivido pela terapeuta e elaborado em supervisão e em 
sua terapia pessoal. 

Numa tentativa de elaborar a raiva foi feita a "dança na parede", que 
consistia em deitar-se no chão, com os pés apoiados na parede, e assim 
acompanhar o ritmo de músicas do tipo africanas, tribais, que começassem 
lentas e terminassem rápidas, enérgicas. 

Após estes trabalhos eram pedidos comentários, tomando-se, porém, 
o cuidado de não interpretar muito, para que permanecessem mais na 
vivência, deixando qualquer símbolo que emergisse para ser aprofundado 
posteriormente, a fim de que pudesse ir tomando forma espontaneamente. 

O método corporal proposto por SANDOR, 1982 teve uma função 
muito importante no sentido de ajudar a entrar em contato com conteúdos 
da sombra, pois trazia à tona muitas percepções de aspectos não aceitos 
pelas pacientes e a necessidade de se fazer algo com eles. 

Eram relatados sonhos em que ficava evidente que estes conteúdos 
estavam invadindo a consciência, mas ainda havia alguma resistência no 
sentido da apropriação dos mesmos. O grupo oscilava entre querer tudo 
pronto da terapeuta ou não querer nada, mobilizado pela raiva; entre 
assumir seu potencial de cura, fortalecendo o terapeuta interno, ou 
permanecer sob o domínio do arquétipo do inválido (GUGGENBUHL
CRAIG,1983), ou seja, assumindo um padrão de comportamento de 
invalidez permanente e de dependência exclusiva em relação à terapeuta. 

Embora um arquétipo não seja nem bom, nem mau, pode ser vivenciado 
de maneira criativa ou defensiva. O grupo viveu nesse momento o 
arquétipo do inválido de maneira pouco criativa. O mais importante era a 
maneira pela qual o grupo vivia suas limitações: com tirania, com ódio, 
melancolia, inveja, pessimismo, ou com habilidade para aceitar tais 
limitações fisicas e psíquicas, suas dependências, desenvolvendo assim a 
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capacidade de aceitação, reflexão, modéstia, etc. 

No entanto, meu trabalho continuava no sentido de apontar e fortalecer 
os recursos internos de cada uma das pacientes. 

O grupo trazia questões ligadas ao crescimento dos filhos e à 
conseqüente perda dos mesmos. O sentimento de vaZio e de raiva emergia. 
Perceber o "ninho vazio", as obrigava a entrar em contato com o vazio 
como MULHER. Mas também trazia a oportunidade de SER MULHER. 

Foi proposto um trabalho em que elas deveriam, ao som de uma música 
e com um lenço na mão, fazer os movimentos que sentissem vontade. O 
objetivo era resgatar o feminino nelas. 

O grupo apresentou muita dificuldade neste trabalho, uma vez que 
também apresentava dificuldade para se movimentar, ter uma expressão 
própria na vida. 

Alguns elementos do grupo começaram efetivamente a se apropriar 
daquilo que já haviam conquistado, enquanto que outros insistiam em 
permanecer alheios ao processo que vinha se desenrolando no grupo. 

Uma das pacientes, em especial, dava sinais de que estava preparada 
para a alta e funcionava como "persona conciliatória", ou seja, fazia a 
ponte entre os aspectos criativos e defensivos do grupo, o que significava 
um bom prognóstico para o grupo. 

Outro trabalho corporal realizado com o grupo foi a "dança das 
vogais": todas de mãos dadas, em círculo, deveriam emitir o som das 
vogais de seu nome, ao mesmo tempo que faziam movimentos repetitivos 
com os pés, numa dança de vai-e-vem. Esta dinâmica foi baseada em 
uma dança indígena que invoca a identidade, uma vez que o som das 
vogais estaria simbolizando a alma de cada uma. 

Aos poucos foi ficando claro para o grupo que aquele processo estava 
se encerrando. E viram-se obrigadas a olhar para seus recursos criativos 
e suas limitações e se apropriar deles. Foram sendo relatados os 
enfrentamentos de situações difíceis, das quais antes não se julgavam 
capazes. Foram sendo trazidas soluções criativas para alguns problemas 
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do dia-a-dia. Como, por exemplo, quando uma das pacientes refere ter 
conseguido resolver um problema no colégio de seu filho, situação que 
anteriormente a deixava muito ansiosa, tendo que pedir a outros que 
resolvessem por ela. Ou quando outra paciente relata ter conseguido 
firmar sua opinião num grupo religioso que freqüenta, embora estivesse 
se opondo ao coordenador do grupo. 

Na medida que a idéia de alta ia sendo mais bem integrada pelo 
imaginário do grupo, começamos a traçar planos, no sentido de levarmos 
a idéia de alta para a ação. Por exemplo, cada uma deveria escrever seus 
objetivos para o próximo ano. 

Embora o grupo apresentasse uma maior elaboração em relação à 
alta, na penúltima sessão a vivência de luto foi muito forte. Era como se 
nem pudéssemos planejar uma festa de encerramento, dado o sentimento 
de perda representado pela fantasia de morte. Então, inspirados pelos 
orientais pudemos pensar a morte como transformação, e aí merecia ser 
comemorada! A festa seria um marco, um ritual para uma nova fase que 
estaria começando. 

No dia da festa vieram muito bem vestidas e quase todas com corte de 
cabelo novo. Puderam, então, compreender que muitas vezes o sentido 
da alta é aprender a cuidar das próprias feridas e que, talvez, em momentos 
de crise, ainda precisassem recorrer à terapia ou a algum outro tipo de 
ajuda. Mas, podiam estabelecer novas relações, ao invés de ficarem 
patologicamente ligadas a uma única pessoa (a terapeuta). 

E o mais importante é que puderam agradecer, ou seja, reconhecer 
que o outro esteve ali para ajudar, sem deixar de perceber que o potencial 
de cura é interno. 

Apenas uma paciente não pôde aceitar a alta de forma satisfatória, 
verbalizando que se sentia abandonada pela terapeuta, como fora por sua 
mãe. 

Assim, a terapeuta também teve que aprender (como as pacientes) a 
aceitar seus limites como profissional e como pessoa. 
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Neste dia, de pé, de mãos dadas, imaginamos uma fogueira no centro 
da roda, entendendo o fogo como um poder de transformação. E cada 
uma deveria depositar ali aquilo que gostaria de ver transformado em si 
mesma. 

Pudemos, enfim, festejar os ganhos, as conquistas e o encerramento 
daquela etapa. 

Fizemos uma dinâmica em que cada uma deveria oferecer algum 
alimento da mesa (docinhos, tortas, bolos) aos demais elementos do grupo 
e dizer àquela pessoa o que sentisse vontade. Então, no geral, dirigiram
se frases de encorajamento umas às outras e de agradecimento à terapeuta. 
Algumas abraçaram a terapeuta e se emocionaram. 

No final da sessão uma das pacientes entrega-me um cartão onde vinha 
lmpresso: 

"Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso 
mudar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para 
reconhecer a diferença." 
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DEMÉTER E A MENOPAUSA 

Silvana Parisi 

Mulher dos seus 45 anos. Aos poucos vai se dando conta da passagem 
do tempo. Algumas rugas, flacidez, celulite. Mês sim, mês não. Seus 
ciclos vão ficando irregulares ou escasseando, dando sinais de cansaço. 
Onde está aquele sangue abundante, espesso, constante, tão companheiro 
e certeiro em sua vida há mais de trinta anos? Antes incômodo, agora 
quase uma comemoração em tom de despedida. Mais alguns meses, talvez 
anos e fim. O que haverá além disto? 

Esta é uma realidade que mais cedo ou mais tarde acontece na vida da 
mulher. Quando não é uma menopausa cirúrgica, e portanto abrupta, ela 
costuma vir aos poucos. Mas é inevitável, com suas conseqüentes 
complicações psicossomáticas. São comuns a ansiedade, a angústia, o 
sentimento de inutilidade e vazio, a irritabilidade e a depressão neste 
período. 

"Agora que a mulher não é mais fértil nem útil, o que ela é? Já não é 
jovem, mas não é velha; não pode mais ser mãe e pode ser que não seja 
mais desejável para os homens. Seu senso de identidade e seu eu feminino 
estão ameaçados."(l) Além disto, os sintomas físicos decorrentes das 
mudanças hormonais: a atrofia genital, os calores, a secura vaginal, a 
perda da elasticidade da pele, em suma, todos sinais do início de 
envelhecimento. 

O envelhecimento em nossa cultura é evitado, temido e exorcizado 
através do culto exagerado à juventude, à beleza e à forma corporal. À 
parte, a necessidade saudável de cuidados e exercícios fisicos a fim de 
evitar a osteoporose, doenças cardiovasculares, problemas de auto estima 
e depressão, o excesso deste culto, às vezes, beira uma patologia da 
evitação. O medo (ou pavor) da velhice leva as mulheres às lipoaspirações, 
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dietas malucas, ingestão de hormônios de forma indiscriminada, cirurgias 
plásticas, em uma busca frenética da eterna juventude; sempre atrás das 
promessas rejuvenecedoras dos colágenos e ácidos lançados pela indústria 
dos cosméticos. Só a juventude tem lugar na mídia. 

A natureza é inexorável, o relógio do tempo não para, e, por mais que 
se "recauchute", a idade aparecerá um dia. Lembro das figuras quase 
caricatas de atrizes, o rosto deformado após tantas cirurgias, palco de 
uma luta desesperada (e inglória, muitas vezes) contra o tempo. 

Com o aumento da expectativa de vida nas últimas décadas e dos 
programas para a terceira idade, parece que ainda estamos à busca do 
elixir da juventude, antigo sonho do ser humano, agora com mais ajuda 
tecnológica. A mensagem parece ser esta: "Se você não consegue manter 
sua juventude o que será de você? Então faça isto, compre tal coisa, 
cuidado com aquilo." 

Ambos, homem e mulher são atingidos por esta "febre". Mas penso 
que as mulheres são afetadas mais diretamente, pois, com os sinais do 
envelhecimento que vêm com a menopausa, o que está emjogo é a perda 
de seu atrativo sexual, fonte de poder feminino desde a antigüidade e 
ligado ao sangue menstrual. "O sangue, especialmente o menstrual, sempre 
teve grande poder. Ele era considerado terrível e numinoso; pensava-se 
que ele tinha o poder de matar e o de criar uma nova vida."(2) Os tabus 
menstruais são a prova do poder que o sangue feminino sempre teve e 
isto ainda está atuando em nosso inconsciente. Pode-se pensar no que 
significa o fim da menstruação; seria a perda deste poder? Como cita 
Ann Mankowitz: "Na nossa cultura, a mulher é sexualmente desejável só 
enquanto sua sexualidade pode também inspirar medo."(3) 

A mudança na menopausa também é marcada fis!ca e concretamente, 
em seu corpo: ela cessa de menstruar, deixa de sef fértil a partir deste 
momento em sua vida. As iniciações, as passagens e mudanças de fase na 
vida da mulher são impressas em seu corpo, receptáculo concreto e 
material de transformações importantes em sua vida. Primeiramente a 
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menarca, ela fica mocinha, depois a perda da virgindade, as gestações e 
os partos. E por fim, tendo ou não vivido a experiência da maternidade, 
a menopausa. Todas iniciações estampadas e marcadas no corpo e todas 
envolvendo, de alguma forma, o sangue. Neumann fala que os mistérios 
de transformação da mulher são, essencialmente, mistérios de 
transformação ligados ao sangue e relaciona-os à menstruação, à gravidez 
e à amamentação (transformação do sangue em leite). (4) 

Para o homem não há datas marcadas, nem tão definidas. As primeiras 
emissões noturnas de sêmen, raramente tem um efeito tão marcante quanto 
a primeira menstruação para a garota. Seu corpo não se transforma após 
a primeira relação sexual; ele é o mesmo. Também é o mesmo, do ponto 
de vista corporal, ao se tomar pai (obviamente não estou me referindo às 
possíveis e intensas repercussões psicológicas destes fatos). E, a não ser 
por doenças, sua fertilidade pode alcançar uma idade bem avançada. Não 
há uma data antes-depois que separe as fases, nem marcas ancoradas no 
corpo, das transformações ocorridas na vida do homem. Uma mulher 
lembra de sua menarca, tem uma história para contar, agradável ou não; 
tem uma data como referência. Sua vida inteira é regida por ciclos. A 
partir da menarca, mensalmente, ela vive a natureza cíclica, essência do 
ser feminino. "Para uma mulher, a experiência da vida é cíclica". (5) O 
término da menstruação, com a menopausa, revela novamente a ciclicidade 
da vida feminina, fechando um ciclo, o da fertilidade, e nos traz algumas 
questões: Qual ciclo rege a vida da mulher durante e após a menopausa? 
Quais as orientações que a cultura nos oferece para atravessarmos este 
limiar, para enfrentarmos esta nova iniciação e iniciarmos o novo ciclo? 

Mircea Eliade nos fala da necessidade de rituais: "Toda vida humana é 
feita de uma série de provações, de mortes, de ressurreições. A iniciação 
está no núcleo de qualquer vida humana genuína". (6) 

As iniciações anteriores tem algum respaldo, a menina fica mocinha, a 
noiva ainda se casa (nem tanto, atualmente; seria este mais um ritual 
perdido?) e a maternidade é festejada. Mas a mulher, após a menopausa, 
fica "velha", o que não é nada valorizado, pelo contrário, evitado e temido 
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e ainda se espera que a mulher atravesse tudo isto com galhardia e 
digrudade. Estamos carentes de ritos de passagem para a meia-idade e 
para a menopausa. 

"Sem a visão tribal dos deuses, e portanto da sua rede espiritual, os 
indivíduos de hoje estão à deriva e sem orientação, sem modelos e sem 
ajuda para atravessar os diversos estágios da vida. Desse modo, a 
passagem do meio, que exige a morte antes do renascimento, é 
freqüentemente vivenciada de forma assustadora e separadora, pois não 
existem ritos de passagem e quase nenhuma ajuda dos companheiros que 
estão igualmente à deriva."(7) 

Diante deste quadro desolador, e movida pela necessidade de preparar
me para esta travessia, fui procurar na mitologia algumas referências a 
respeito desta passagem na vida da mulher. Os mitos, como patrimônio 
da humanidade, são os portadores da sabedoria ancestral da vida humana 
em suas diversas expenências e manifestações, servindo de guia, 
apontando caminhos e trazendo regeneração e cura. "Precisamos de 
imagens e mitos através dos quais possamos ver quem somos e o que 
poderemos ser. Como nossos sonhos evidenciam, a linguagem da psique 
é a imagem, e não a idéia. A psique precisa de imagens para nutrir seu 
próprio crescimento. " (8) 

Encontrei na mitologia grega, o mito de Deméter - Perséfone, que 
oferece associações ricas com a menopausa e a entrada na maturidade. O 
tema da perda pode ser considerado o tema central do mito, uma vez que 
gira em tomo da trajetória de Deméter após perder sua filha. É esta relação 
que podemos identificar com a menopausa, a perda da fertilidade, assim 
como Deméter perde sua filha, seu fruto, sua juventude personificada em 
sua filha. É um mito que pertence a um universo essencialmente feminino, 
e que aborda também a temática da descida, descida ao mundo inferior e 
aSSOCIada com depressão e morte. (A temática da descida, símbolo de 
iniciação, também aparece no mito de Eros e Psique e no filtO suméno 
de Inana, que, no entanto, não vou expor neste trabalho). 
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Pode-se dizer que as duas deusas, Deméter e Perséfone, representam 
na verdade, uma única deusa, facetas na vida da mulher - mãe e filha, 
mulher madura e jovem. Toda filha teve ou tem uma mãe e contém em SI 

o potencial da maternidade. Toda mãe já foi filha um dia. Costumam ser 
chamadas simplesmente "As Deusas", mãe e filha, indissoluvelmente 
ligadas. Core é a semente, na qual o cereal, sua mãe, é continuamente 
renascido. Core, o broto, é a nova forma da planta, a mãe. Deméter e 
Perséfone são os componentes simbólicos da mesma personalidade. 

Muitas análises do mito dão ênfase à relação entre as duas, no vínculo 
mãe - filha, sua separação, perda e transformação necessárias ao 
crescimento de ambas Vou focalizar aqui, o processo vivido 
subjetivamente por Deméter, considerando que Perséfone representa seu 
outro lado, seu lado jovem perdido e transformado. 

Como deusa dos grãos e da colheita, Deméter é uma deusa - mãe; 
"historicamente, ela se situa entre os antigos cultos neolíticos da Grande 
Mãe. preservando muitas das características destes cultos anteriores" 
(9), ligada à fertilidade da terra, não como Gaia ou Geia que é a própria 
terra, mas deusa da terra cultivada e que dá frutos. Deméter também é 
ligada aos ciclos da natureza e ao mistério da semente. Core (que em 
grego significa donzela) é sua filha com Zeus, e somente após o rapto ela 
passa a ser chamada de Perséfone. 

Vou apresentar o mito, de forma resumida, a partir de várias sínteses 
que encontrei. 

"Core brincava nos campos com as ninfas, quando atraída pelo 
perfume do narciso, debruça-se para colher um botão. A terra se abre e 
ela é levada por Hades, deus dos mortos, que fizera um trato com Zeus 
afim de ter Core como esposa. Core grita em desespero, mas não obtém 
ajuda. Hécate ouve os gritos de Core, mas nada vê. Deméter também 
ouve os ecos de seus gritos. Durante 9 dias e 9 noites, Deméter procurou 
sua filha, chorando inconsolável, sem comer e sem se lavar. Na aurora 
do décimo dia, Hécate vem ao seu enC01ltro e diz que sabe do rapto, mas 
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desconhece o autor. Juntas perguntam ao deus Hélio, que tudo vê. Este 
revela que Core fora raptada por Hades, em conluio com Zeus. 

Deméter, magoada e desfigurada pela dor, vestida em andrajos, como 
uma velha, retira-se do Olimpo e se dirige para as cidades dos homens. 
Chega ao reino de Elêusis, onde senta-se à beira de um poço, chamado 
Poço das Donzelas (ou uma pedra, que passou a chamar-se Pedra sem 
Alegria). As filhas do rei aparecem e Deméter oferece seus serviços 
como ama. É convidada a cuidar do filho da rainha Metanira, 
Demofonte. No palácio, uma criada, lambe aproxima-se dela e com 
seus chistes maliciosos e gestos obscenos, faz Deméter rir. A deusa cuida 
de Demofonte como se fosse o filho de um deus, untando-o com ambrósia 
e à noite, secretamente, colocando-o sobre as chamas, a fim de torná-lo 
imortal. 

Uma noite, a rainha a surpreende segurando acriança sobre o fogo 
e grita assustada. A deusa, furiosa a repreende por ter privado o filho 
da imortalidade e revela-se em toda sua grandeza. Deméter solicita então 
que se construa um grande templo em sua honra, onde ela ensinaria 
seus ritos aos seres humanos. 

Construído o templo, Deméter lá se recolhe, consumida pela saudade 
da filha. Sua dor cresce e provoca uma terrível seca sobre a terra. Naquele 
ano, nenhuma semente brotou. Zeus envia a deusa Íris, que implora a 
Deméter que volte ao Olimpo e devolva a fertilidade aos campos dos 
homens, mas ela se recusa, inabalável, declarando que nenhuma semente 
brotará enquanto não lhe for devolvida sua filha. 

Finalmente, Zeus envia Hermes ao Hades para pedir ao senhor dos 
mortos que sua esposa seja devolvida à sua mãe. Hades cede, mas antes 
de Perséfone partir, ele lhe oferece sementes de romã que Perséfone 
come com ele. 

Perséfone reencontra sua mãe e é grande a alegria das duas deusas, 
a terra se cobre ,de flores. Mas Deméter, desconfiada, pergunta àfilha 
se ela ingeriu algum alimento 110 mundo subterrâneo. Ao saber da romã, 
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Deméter sabe que só terá Perséfone por dois terços do ano, o outro 
terço ela passará com o marido no Hades. 

Antes de retornar ao Olimpo, Deméter instrui os homens na celebração 
de rituais sagrados e secretos. Os Mistérios de Elêusis foram fundados. 

No início do mito, está descrita a unidade mãe - filha, que é rompida 
abruptamente pelo rapto. Core é levada para o mundo subterrâneo dos 
mortos. Neste momento se configura a "morte" da donzela, da inocência, 
representada pelo rapto, a entrada do masculino que rompe a simbiose 
entre mãe e filha. Do ponto de vista de Core, pode também representar a 
menarca, o fim da infância e sua iniciação nos profundos mistérios do 
interior do seu próprio corpo. "Hades é o arauto dos mistérios do 
sangue"(10). A morte é aqui associada à perda da virgindade, pois atraída 
pela flor ela é "deflorada" 

Para Deméter, o rapto inicia um longo e doloroso percurso, passando 
pelo desespero, mágoa, raiva, tristeza, caracterizando reações típicas à 
perda e ao luto. Algo morreu para ela, já não será a mesma. Sua filha, sua 
juventude se foi. De início, sua reação é de um profundo choque, ela 
passa 9 dias sem se banhar e sem comer, no mais absoluto desespero. É 
característico da depressão o descuido com a alimentação e com a higiene, 
o abandono de si próprio. Chama a atenção a menção aos 9 dias e 9 
noites, pois também 9 são os meses da gestação, apontando para a questão 
da passagem do tempo necessária para a elaboração, um tempo de espera, 
de preparação. Em certos processos psíquicos, o tempo é o grande mestre 
e curador, como diz a sabedoria popular e como mostram os diversos 
costumes que ditam os rituais de luto, marcando as datas apropriadas 
para as diversas etapas do culto aos mortos. Os processos do inconsciente 
são lentos, as grandes mudanças exigem a ação do tempo. A transformação 
de Deméter se fará de modo árduo e lento, ao contrário de Perséfone, 
cuja transformação é súbita, violenta. Assim como a menarca é vivida 
como um choque ou um susto para a menina, mesmo que ela tenha sido 
preparada. Já a menopausa costuma dar seus sinais e o período do 
climatério é mais ou menos longo, exigindo novas adaptações e 
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elaborações. 

No mito há a presença de uma outra deusa, Hécate, que ouve os gritos 
de Core e acompanha Deméter ao falar com Hélio, que lhes revela o 
rapto por Hades em conluio com Zeus. Hécate é uma deusa lunar tríplice, 
representando as fases minguante e escura da lua, guardiã das 
encruzilhadas, encarregada de proteger Perséfone no mundo inferior, pode 
ser vista como "a guardiã do nosso inconsciente, que tem nas mãos a 
chave dos reinos sombrios que existem dentro de nós e que traz as tochas 
para iluminar o nosso caminho para as profundezas do nosso ser interior." 
(11) É interessante a presença de Hécate no mito, como sendo a que 
ajuda Deméter a fazer a passagem, a se confrontar com a perda. Hécate, 
que também representa a anciã, a velha, nos remete à faceta da fase anciã 
na vida da mulher, completando o dclo donzela, mãe e anciã, apontados 
no mito. O mito de Deméter - Perséfone foi associado pelos autores 
Jennifer e Roger Woolger às fases de flor, fruto e semente na vida da 
mulher. Na fase flor, ela é a Core, donzela inocente e virginal; na fase 
fruto, é a Deméter, mãe geradora e fecunda e na fase semente é a anciã , , 
que carrega a semente da sabedoria, na figura da velha sábia. Em cada 
fase há uma perda: na fase flor, a donzela perde sua virgindade, na fase 
fruto, há a perda dos filhos que crescem e saem de casa, caracterizando a 
experiência do "ninho vazio" e na fase semente, há a perda da fecundidade 
biológica na menopausa e na meia idade.(12) São as perdas que também 
marcam a entrada em novas fases da consciência feminina. 

É então, disfarçada de velha, que Deméter inicia sua peregrinação 
pelo mundo, abandonando o Olimpo e as honras de ser uma deusa. Não 
será assim que a mulher se sente, ao perder a fecundidade, apartada de 
sua própria força e dignidade como mulher, baseada em seu poder sexual 
e fértil, profundamente magoada e revoltada com a vida (com os deuses)? 
Agora ela se sente uma velha, mesmo que ainda não o seja. A mulher 
pode ficar muito tempo perambulando nesta etapa do processo, sentindo
se seca, estéril, inútil como já destaquei anteriormente. Esta imagem de 
Deméter em andrajos e como uma velha, nos dá a dimensão da enorme 
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dificuldade vivida pela mulher, ao se confrontar com a perda de sua 
fertilidade, de sua jovem. 

Em Elêusis, dá-se um fato curioso, o encontro com lambe, a criada de 
Metanira. Encontrei referências a esta passagem no resumo do mito 
apresentado por Junito Brandão (13). lambe ou Baubo, faz gestos 
obscenos e fala chistes maliciosos, o que arranca o riso de Deméter, há 
tanto tempo mergulhada na tristeza. Sabe-se o quanto é salutar rir, pois 
solta-se o diafragma contraído, e mais ainda é rir das próprias mazelas 
(desde que não constitua uma atitude defensiva contra a tristeza necessária 
ao crescimento). Rir de si próprio já é um passo na direção da cura, pois 
implica em poder se distanciar, desidentificar-se com a dor e com o drama 
que se está vivendo, nem que seja por um instante. lambe, cria um clima 
de aconchego e de intimidade, que é o que se vive, quando se partilham 
piadinhas indiscretas. É um mero detalhe no mito, mas que revela uma 
imensa sabedoria, pois através de lambe com sua licenciosidade libidinal , 
Deméter dá um primeiro sinal para sair da depressão. O humor e a alegria 
podem ser uma chave valiosa para atravessarmos crises dificeis, pois nos 
reconectam à libido e à vida. Acho um ótimo sinal quando um paciente 
começa a rir de si mesmo, reconhecendo o ridículo de seu endurecimento 
e neurose. 

Só depois disto é que Deméter cuida de Demofonte. Neste cuidado, 
ela tenta torná-lo imortal. Vê-se aqui, claramente uma tentativa de 
substituição. Deméter, tenta ocupar com o bebê, o lugar de sua filha, na 
tentativa de mitigar seu sofrimento. Na tentativa de substituição, se há 
um esforço saudável da psique, para sair da depressão, também parece 
haver uma negação das limitações do tempo, ao buscar eternizá-lo e 
imortalizá-lo. E a tentativa se mostra infrutífera. Deméter não poderá 
fugir de sua realidade, da realidade do tempo a que está submetida. Talvez 
aqui possamos fazer um paralelo com as cirurgias plásticas, que não 
deixam de ser tentativas de burlar as marcas do tempo, como uma busca 
de imortalizar a juventude. 

A partir desta frustrada tentativa, Deméter se retira para o templo que 
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mandara construir. Um detalhe importante, ela vai para o templo na 
condição de deusa, pois já revelou sua identidade,e isto faz toda a 
diferença. Ela sai da situação de inferioridade em que se fazia passar por 
mortal, velha e ama. Ela assume toda a sua grandeza como deusa, e é 
desta forma que ela se retira. Esta reclusão voluntária e sua recusa aos 
pedidos para restaurar a fertilidade nos campos, revelam sua força e 
determinação e acabam trazendo sua filha de volta. Ela não pode mais 
ser generosa, ela não pode fingir que nada mudou, sem estar reunida à 
sua jovem. O que significa isto para a mulher? Ela terá que aceitar sua 
realidade, viver sua dor, não se inferiorizar, permanecer inteira. Na hora 
em que a mulher na meia idade assume seu lugar, permanece firme em 
seu templo, seja ele onde for, sua casa, seu trabalho, ela recupera sua 
força. lraci Galias chama a atenção. para a determinação e persistência 
na busca de Deméter, e para a importância de não ceder às "tentações", 
convites para voltar ao Olimpo. "Talvez, em parte, possamos associar 
aos riscos que corremos quando somos tentadas a desistir da busca, e 
ficar meramente desfrutando daquilo já conquistado em tantos anos 
vividos, após tantas batalhas vencidas".(14) 

Neste momento de reclusão, Deméter aceita e enfrenta seu processo, 
vai para um Hades interior, empreende sua descida de modo voluntário. 
Este é "um tempo para derramar as lágrimas que permaneceram presas. 
as lágrimas pelo que foi, as lágrimas pelo que poderia ter sido e as lágrimas 
pelo que já não será" .(15) Sem esta vivência, de entrar em contato com 
suas profundezas, seus fantasmas internos e sua sombra, não é possível a 
sua transformação em semente, que germina a nova vida. Sem a sua 
decisão de encontrar sua filha, ela não pode se renovar. 

Um outro aspecto é importante assinalar' sua recusa representa um 
não a um masculino patriarcal que a traiu e desconsiderou. É um não a 
seu lado masculino (animus) negativo. É um não que afirma sua identidade, 
e, com isto readquire seu valor e seu poder. Agora toma-se possível um 
acordo entre Zeus, Hades e Deméter. Temos aqui outra dica para a mulher, 
não se deixar "possuir" pelas vozes que lhe dizem que agora seu tempo 
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acabou, que agora é uma velha inútil, que não serve mais para nada, 
desde que seu útero "secou" Não seriam as vozes deste masculino frio, 
rejeitador, uma atuação de seu animus negativo? 

Enquanto isto, Perséfone aceita a semente de romã oferecida por 
Hades. A romã é uma fruta ligada à sexualidade e à fecundidade. Ela a 
ingere no mundo inferior, com isto perpetuando sua ligação com Hades. 
Ela assimila algo deste outro mundo, que é o mundo do inconsciente, 
assimilando algo desta experiência, incorporando-a, trazendo-a dentro 
de si. Foi, de certa forma fecundada no mundo inferior, e traz isto na sua 
volta para sua mãe. 

É a própria Deméter, em sua faceta jovem, que é fertilizada e 
transformada. Ambas não são as mesmas do início do mito. A ligação 
com as profundezas não poderá ser desfeita e Perséfone lá terá que 
permanecer um terço do ano. As associações são evidentes com os ciclos 
das estações do ano, com a germinação, crescimento e amadurecimento 
das sementes, que se tomam fruto e novamente semente, em um processo 
de morte e renascimento contínuo. O tempo, várias vezes assinalado ao 
longo do mito, rege os ciclos da natureza da terra, assim como rege os 
ciclos da natureza da mulher. Deméter pode se renovar, reencontrando 
sua jovem de uma outra forma, podendo produzir finalmente os frutos de 
sua sabedoria. A fertilidade é um poder feminino que transcende o corpo 
feminino para fecundar o mundo interior. 

Restam-nos algumas questões: quais os recursos que possuímos e que 
nossa cultura oferece para vivermos a menopausa? Teremos ainda que 
permanecer muito tempo desorientadas, no deserto da terra devastada e 
árida, buscando desesperadamente nossa juventude perdida? O mito de 
Deméter - Perséfone oferece algumas pistas valiosas, como tentei explorar. 
Lembremos também que após o reencontro da deusas, Deméter instituiu 
Os Mistérios de Elêusis, que existiram na Grécia por quase dois mil anos, 
e dos quais não se sabe muito. Antes ainda, havia outro ritual dedicado a 
Deméter, a Tesmofória, exclusivo às mulheres, que se afastavam de suas 
casas para dele participar durante três dias, uma vez ao ano. 
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Talvez precisemos recriar novas formas simbólicas de rituais de 
passagem, novos Elêusis e Tesmofórias adaptados às necessidades atuais 
das mulheres. Grupos de mulheres, nos quais elas compartilhem suas 
experiências podem funcionar neste sentido. Tenho realizado workshops 
vivenciais focalizando temas e mitos femininos, que se tem revelado uma 
fonte de ajuda e possibilidade de expansão para muitas participantes. O 
tema fica em aberto. 
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EROS E PSIQUE 

Valéria S. S. Contrucci 

Este mito de Apuleio, traz para nós o momento arquetípico em que o 
amor entre um homem e uma mulher, deus e mortal, pode vir a ser 
transformado. É a passagem do amor inconsciente, do estado paradisíaco 
da paixão, em algo sagrado pelo qual vale a pena lutar e transformar. 
Um amor de Self, que, a partir de Psique, por sua jornada heróica a 
caminho da individuação, transforma-se em amor humanizado, de ego, 
duramente trabalhado. 

Sob o estado inconsciente, os amantes vivem o período que Neumann 
chama de iniciação. É a etapa humana primeira e fundamental, onde 
através do desejo somos transportados a dimensões desconhecidas e só 
reveladas à alma pelo amor e só possíveis de se concretizar através de 
um encontro de almas. 

Esse mito traz uma grande e importante alteração na forma de amar. 
Antes de Psique, ou seja da alma se relacionar com o amor, este reino 
pertencia somente a Afrodite, que propiciava as uniões pelo desejo físico 
e pela necessidade de procriação. Afrodite é caprichosa e junto com seu 
fílho Eras, também infantil e caprichoso, deixavam deuses e mortais 
literalmente sob seu jugo, sem possibilidade nenhuma de qualquer ação 
ou reação. 

A partir de Psique, a alma, ou seja, a nossa psique, é ativada e passa a 
fazer parte integrante deste mistério. Só que agora não mais de forma 
passiva. Não mais como meros telespectadores das tragédias amorosas 
humanas, mas como participantes ativos, na transformação do próprio 
destino. 

A alma infantil, a ingenuidade inata de Psique, será transformada. 
"Trata-se de um momento trágico em que toda alma. assume o próprio 
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destino." (Neumann.) 

Mrodite, acostumada a ter poder absoluto no seu reino amoroso, não 
acredita que uma alma mortal seja capaz de sobreviver, lutar e transmutar 
o destino a ela imposto. Antes de Psique, isto jamais havia acontecido. 
Os humanos eram mesmo joguetes nas suas mãos caprichosas. Por isso, 
é tão grande a ira de Afrodite sobre Psique. A Alma muda o curso da 
nossa vida por cumprir as suas quase impossíveis tarefas. 

Antes de Psique, os demais heróis da mitologia agiam todos por 
motivos de ordem patriarcal: poder, conquista, civilização, cultura etc. 
Psique é a ordem do amor pelo amor Cumprindo as tarefas propostas, 
ela mesmo sem saber como, transcende os limites impostos aos mortais e 
vai abrindo e ampliando possibilidades a nós, antes totalmente impedidas. 

Nos estados iniciais do mito, reinava o estado urobórico e pleno do 
êxtase amoroso, que, por vezes, nos permitem os deuses experimentar e 
gozar, (por merecimento ou castigo). O estar apaixonado é a visitação 
de uma energia divina. Isto sempre ocorreu, ocorre e ocorrerá; a diferença 
é que com Psique temos a oportunidade de ir além desse "capricho 
divino" ... 

Eros, apesar de ser o mais poderoso deus, estava sob a aparência de 
umjovem rapaz, ainda longe de ser um homem maduro. Psique, por sua 
vez, "a que nasceu de uma gota de orvalho", era tão frágil, como inocente 
e infantil. Ambos assim teriam permanecido infantis e inconscientes, não 
fosse o choque da Luz da Consciência, ativado pela desconfiança e medo. 
Essa revelação trouxe tanto a sombra da separação, do abandono e da 
desolação, quanto a possibilidade real de individuação pelo amor, para o 
amor e por amor. 

Psique foi a primeira mortal que se relacionou intimamente com um 
deus e conseguiu sobreviver, transformar-se e ainda transmutar a própria 
divindade. Mrodite também sai transformada, Eros amadurecido e o 
Olimpo todo com~mora esse momento de vitória e comunhão entre deuses 
e mortais. 
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Psique é o ser arquetípico que nos redimiu da aceitação passiva do 
nosso destino. 

Ao lruciar sua jornada solitária, Psique pensa primeiro em morrer, 
pois nada mais tem sentido na vida para ela, depois da experiência 
numinosa dos encontros com Eros. Quando a alma é atingida por uma 
experiência arquetípica, desestrutura-se. E Psique desestruturou-se no 
ponto máximo de desejar a morte, mas as águas do rio da morte não a 
aceitaram e a transportaram de volta para a margem. 

Num segundo momento, Psique pede ajuda a todos os deuses, em 
todos os templos que pode. Chega a Deméter a grande mãe, mas esta se 
recusa a atendê-la (se o fizesse ela provavelmente ficaria regredida no 
reino protetor das mães). Pede em seguida ajuda a Hera, a deusa do 
casamento, mas essa também se recusa (psique ainda não está pronta 
para o casamento também). A individuação de Psique será introduzida 
pela mesma e caprichosa divindade que a queria cativa: Afrodite, a deusa 
do amor. Sendo assim, Psique vai em busca de sua senhora e se entrega 
submissa para que se cumpra o destino. "Arremessa-se aos pés da deusa 
chorando copiosamente, molhando suas sandálias, varrendo o chão com 
os cabelos". Mrodite, furiosa duas vezes, uma por ciúme de Eros, outra 
por ver uma mortal desafiando os limites a ela impostos, chama as suas 
duas criadas: Inquietação e Tristeza e entrega-lhes Psique para que estas 
a torturassem. 

Em seguida ordena-lhe a primeira tarefa. 

A separação dos grãos. Essa é a tarefa em que Psique tem que aprender 
a discriminar, separar. Ela, confusa e entorpecida precisa, para essa tarefa, 
calma, paciência e determinação. Um trabalho manual pode, nessas horas 
de desespero e aflição, ser o calmante organizador no mundo concreto. 
Sem forças para executá-lo, ela no entanto o faz, pelo serviço autônomo 
do inconsciente, representado pelas formigas. 

A segunda tarefa é retirar flocos de lã de ouro dos ferozes carneiros 
que vagueiam as margens de um rio. Atirar-se a essa tarefa sem pensar, 
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teria sido o fim de Psique, pois os ferozes carneiros, representam a 
agressiVIdade contida, primitiva e inconsciente, que os carneiros escondem 
sob seus pelos. Mas Psique tem que entrar em cantata com esse aspecto 
da agressividade instintiva, sem contudo dilacerar ou ser dilacerada por 
ela. Assim, o caniço da margem do rio a avisa para que deixe o sol cair, e 
então os carneiros estarão mais calmos e apaziguados, e deixaram 
naturalmente flocos de lã enroscados nos galhos. O caniço representa 
um modo masculino, fálico, mas ao mesmo tempo feminino e flexível, de 
lidar com a agressividade. Espera a hora em que o tempo esfriar, não se 
exponha com os ânimos exaltados e muito quentes. E assim ela cumpre 
a segunda tarefa. 

A terceira missão é a de buscar a água da vida num alto penhasco, 
que desemboca no abismo do rio Estige, inacessível. A vida, que é a 
passagem para a morte, a adverte: "Sai daqui, o que fazes, presta atenção, 
acautela-te, foge, tu morrerás." " .. Petrificada de horror, Psique já está 
com os seus sentidos amortecidos, fica inteiramente inerte, sem sequer 
poder chorar, o que seria um consolo. Mas, aos olhos da criação, não 
escapou o tormento dessa alma inocente, pois a águia predileta de Zeus, 
aquela que tudo vê, resolveu socorrê-la ... " Quando fazemos o que 
podemos, os deuses fazem o que não podemos, diz um ditado popular, e, 
assim, Psique é ajudada pela divindade que tudo vê, e a águia recolhe 
uma taça dessa preciosa água da vida. Esta água deve ser tomada com 
cautela de quem sabe ser a vida sagrada e frágil. "Ir com muita sede ao 
pote", faz com que aconteçam desastres irreparáveis. A ânsia pela vida 
pode nos levar à morte. 

Os mitos costumam ter três tarefas, ou múltiplo de três, mas Psique 
recebe ainda uma quarta tarefa, representando, no quatro, a totalidade 
das funções: Ir direto à morte, ao reino do Hades pegar a poção da beleza 
imortal com Perséfone. Psique compreendeu que nada mais restava, que 
só a morte a esperava nessa missão sem volta. Foi, então, novamente, de 
encontro à morte, indo se jogar do alto de uma torre. Então a Torre a 
orienta a como entrar e sair viva dessa ultima tarefa. A Torre representa 
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uma construção humana na direção da divindade, é um sistema de idéias, 
de pensamentos religiosos, de ritos e preceitos que nos aproximam do 
divino. É a sabedoria humana acumulada em prol do bem maior da 
humanidade. E ela dá as instruções a Psique, através da clarividência e da 
receptividade com que Psique se propõe. Ela então segue corretamente 
passo a passo as instruções internas. Entre as várias recomendações, é 
dito para que ela não se distraia e não ajude ninguém, por mais piedade 
que ela venha a sentir Neumann fala que a fraqueza da mulher vem em 
sentir pena indevida, sempre que solicitada. 

Psique cumpre à risca todas as recomendações, e ia saindo vitoriosa, 
não fosse o seu lado humano e mortal, e então ela se perde pela vaidade 
e abre a caixa da poção da beleza imortal, que é a própria morte. Psique 
precisa morrer para a sua preocupação pueril e narcisista para com a sua 
beleza e aprender algo do submundo. O narcisismo é uma das portas de 
entrada para o submundo psicofisico. É por essa porta que Core entra no 
reino de Hades e transforma-se. É por essa forma que Narciso se perde, 
mas também se encontra nas profundezas. É uma etapa transformadora e 
decisiva na individuação. O que eterniza e imortaliza a beleza é a morte, 
pois a vida traz inexorávelmente o envelhecimento, e retira a beleza 
externa. Psique cai no sono da morte e isso mobiliza Eros, que vem cumprir 
no final o seu papel de herói. O que o faz sair da passividade regressiva 
do reino matemo de Afrodite, é a consciência de perder para sempre 
Psique. O fracasso de Psique é, ao mesmo tempo, a sua redenção, uma 
vez que a fraqueza da mulher amada mobiliza o crescimento do homem. 
Eros a pega no colo e pede a Júpiter piedade. O deus responde e consente, 
feliz por ver o jovem de temperamento volúvel, comprometido e 
humanizado com sua alma. 

Assim Eros realiza um segundo casamento com Psique, abrindo novos 
horizontes e possibilidades para o amor... O resultado dessa união é a 
filha Volúpia, que representa o Êxtase maior, na conjunção do divino 
humanizado e do humano divinizado. A grande obra alquímica que resulta 
desse encontro· é o alcance do processo de individuação através do 
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comprometimento amoroso .. 

O grande final não é conseguido por mérito nosso, mas pela dádiva, 
ou Graça Divina dos Deuses. "Era Ele que se disfarçara de fornuga, 
junco, águia, torre e me conduzira pelo caminho ... " 

Finalizando o mito, eis a oração recitada por Psique: 

" .Olha sempre para o olhar salvador (do amor), 

Tão contrito e delicado 

Agradece a habilidade celestial 

De poderes te transformar 

Põe-te a serviço dela, 

Donzela, Mãe, Rainha, 

Todos os teus sentidos 

Ó, Deuses, tende piedade .. " 
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, 
GARUDA: A SAGA VEDICA DO HOMEM 

PÁSSARO 

recontada por Frederico Afonso de Guimarães Escocard. 

Este mito pertence aos Vedas, os antigos escritos sagrados da Índia. A 
palavra Veda significa conhecimento e estes escritos englobam toda 
manifestação cultural. a arte, a medicina, a filosofia, a religião e outros. 
Tantos são os escritos védicos que nem mesmo se VIvêssemos cem anos, 
lendo todos os dias, o dia inteiro, conseguiriamos concluir as obras. Até 
mesmo porque muitos conteúdos ainda não foram escritos, pois são 
contados de mestres para discípulos de geração em geração. Mas ao 
mesmo tempo que os Vedas l são grandiosos pelo tamanho de sua obra, 
são também simples ao ponto de uma só história conseguir reunir toda a 
sua essência. Esta é uma história, a do herói Garuda. 

Garuda2 era filho de Vinatá. Logo que saiu do seu ovo Garuda viu a 
mãe; foi o primeiro olho que o nosso herói olhou e ele se viu ali dentro 
refletido. Garuda era meio pássaro e meio homem. Viu nos olhos de sua 
mãe uma brasa arder, a mesma brasa que sentia arder debaixo de suas 
penas. Olhou também ao redor e viu uma pessoa parecida com sua mãe, 
que tinha uma venda negra em um dos olhos e na frente dela havia um 
emaranhado com milhares de serpentes. E as primeiras palavras que 
Garuda ouviu vieram de sua mãe: "São os seus primos. E aquela mulher 
é minha irmã Kadrú. Eu e você somos escravos dela". 

Garuda se sentou, estava um pouco atordoado com toda aquela 
situação logo no seu primeiro instante de vida fora do ovo. Vinatá se 
aproximou do filho e começou a lhe contar toda a história. Vinatá e 
Kadrú eram irmãs e casadas com o mesmo esposo, Kasiapa. Este era um 
iogue vidente muito forte, que tudo entendia. Kasiapa ficava várias horas 
por dia praticando tapaSJ, seu processo de Yoga. As esposas Vinatá e 
Kadrú disputavam diariamente os favores do esposo, que ao mesmo tempo 
era benévolo e indiferente às duas. 
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o tempo foi passando, até que chegou o dia em que Kasiapa se tomaria 
sannyasct, a forma de vida renunciada, e se retiraria para a floresta. Neste 
dia, o iogue disse que concederia uma graça a cada uma de suas esposas. 
Kadrú logo pediu ter mil filhos de igual esplendor Kasiapa concedeu
lhe. Vinatá, na tentativa de ser sempre superior a sua irmã, pediu dois 
filhos, porém que estes fossem mais belos e fortes que os de Kadrú. 
Kasiapa reconheceu aquele sentimento de Vinatá, a olhou e disse que só 
teria um e meio. Depois disso Kasiapa foi para a floresta e nunca maIS 
elas o viram. 

Vinatá chocou seus ovos por 500 anos. Estava tão ansiosa que resolveu 
facilitar o nascimento de seu primeiro filho, quebrando a casca antes do 
tempo. Só aí compreendeu o que o esposo havia lhe dito, que teria um 
filho e meio. Aruna, o primogênito, nasceu com os membros inferiores 
ainda não formados. Tinha a pele translúcida, tão transparente, que a luz 
do sol podia atravessar seus ossos. De pronto, Aruna falou para sua mãe 
que a impaciência era o seu único pecado, e a amaldiçoou dizendo que 
ela seria escrava por mais 500 anos e só aí seria salva pelo segundo filho. 
Aruna fugiu em direção ao sol e todos os dias ainda é possível vê-lo, pois 
é o cocheiro do carro de Súrya, o deus sol. Dizem que o rubro que há na 
aurora é o brilho do sol refletido pela pele transparente de Aruna. 

Então Vinatá explicou para Garuda que era ele quem os salvaria. 
Garuda se aproximou da tia e de seus primos e perguntou o que eles 
queriam pela liberdade da mãe. Seus primos se reuniram com Kadrú e 
decidiram que a amrtcr, um soma6, a bebida da imortalidade seria o resgate. 
Vinatá explicou como havia surgido a amrta. Só havia uma pequena 
porção desta bebida e ela existia no céu, era vigiada por Indra7 e por 
todos os outros deuses e seres celestiais. Garuda teria que roubar o soma 
dos deuses. 

Há muitos e muitos anos atrás, antes mesmo de Garuda e Vinatá, nem 
mesmo os deuses tinham o soma e a vida destes era sem graça e sem 
encanto. Os Devas (deuses) e os Asúras (demônios) não tinham combates 
por não terem contra o que combater Viviam então meditando e 
praticando austeridades, o que já estava deixando-os cansados. Decidiram 
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que queriam viver mais Intensamente. Reuniram-se no monte Merú8 , cujo 
ápIce, por ser tão, alto pertenCIa ao outro mundo. Os deuses querIam 
alguma novidade. Então o deus Visnu 9 sussurrou ao ouvido de Brahma/o 

o que seria preciso fazer. Seria necessário bater o oceano (que naquela 
época era de leite) até que aflorasse a Amrta, o Soma, tal como a manteIga 
aflora do leite. Para que isso acontecesse seria necessárIO a ajuda dos 
Asúras. Deuses e demônios trabalhariam juntos para um bem comum, 
tirar o marasmo de suas vidas. 

Os Devas não gostaram muito da idéia de se misturarem aos Asúras, 
mas não havia outra alternativa, se queriam a Amrta. Todos então 
envolveram o monteMerú com a maior das serpentes. Os Devas puxavam 
por um lado e os Asúras por outro, fazendo com que o monte chacoalhasse 
° oceano. A tarefa era realmente árdua e eles não conseguiam resultados. 
Voltaram a falar com Visnu, que resolveu intervir pessoalmente para 
ajudar' Visnu se manifestou como uma tartaruga gigante, chamada Kurma, 
que mergulhou no oceano e com seu enorme casco levantou o monte, 
diminuindo o peso para ser sacudido. Visnu aproveitou a situação para 
que também lhe fizessem uma massagem nas costas, feita com o 
movimento do monte. Dessa forma todos Devas e Asúras além de 
produzirem soma, agradavam o maior dos deuses, Visnu. Neste mesmo 
dia, pela atitude tão nobre dos deuses, surgiu no céu uma nova constelação, 
chamada Uccaihsravas/J, que tinha a forma de um cavalo branco. 

Então, certa vez, pouco antes de Garuda nascer, Vinatá e Kadrú 
estavam contemplando a constelação quando fizeram uma aposta: quem 
delas acertasse a cor do cavalo da constelação faria da outra sua escrava. 
Vinatá falou que era branco e Kadrú falou que tInha o rabo negro. As 
duas foram então voando ao encontro da constelação-cavalo e quando 
chegaram Vinatá, acariciando o dorso do animal sorria comemorando, 
mostrando que era branco o pêlo. Mas logo Kadrú mostrou que algumas 
crinas eram negras e mostrou a sua irmã um chumaço na palma da mão. 
Vinatá chorava e desconsertada caIU no chão, nem percebendo que os 
pêlos negros na mão da sua irmã eram pequenas serpentes filhas dela. 
Vinatá fora enganada e escravizada. 
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Depois de ouvir tudo isto Garuda falou para a mãe que Iria roubar o 
soma, mas que antes precisaria se alimentar. Vinatá o onentou a ir ao 
meio do oceano, onde havia uma ilha que é a terra dos Nisádas. Lá 
ninguém conhecia os Vedas e Garuda não corria o risco de comer um 
Brâmana l2 Garnda até então só conhecera a mãe, a tia e os primos 
serpentes, não sabia que forma teria um Brâmana. Sua mãe falou que ele 
reconheceria o que era uma Brâmana, pois sentiria uma brasa na garganta. 
Garnda percebeu que só saberia o que era um Brâmana quando estivesse 
a ponto de engoli-lo. 

Garuda voava e pensava em tudo aquilo que vivera. Em tantas rustórias 
já estava envolvido antes mesmo de nascer. Com poucos minutos de vida 
já tinha que se conscientizar de tantas coisas que, de certa forma, ele 
também era responsável. Garuda queria poder parar para entender, mas 
não havia tempo. Garnda pensava: "Assim que um ponto parece ficar 
claro, aparece outra questão maior, totalmente obscura". Ele estava 
assustado com o mundo. 

Quando chegou à ilha e viu os habitantes, foi devorando-os. Os Nisádas 
só viam que eram sugados para um poço negro que era o bico de Garuda. 
Enquanto os comia, um dos Nisádas de dentro da boca, agarrou com 
uma das mãos um canto no bico do pássaro e com a outra, a mão de sua 
esposa. De repente Garuda sentiu uma forte ardência na garganta. 
Lembrou da sua mãe e imediatamente pousando falou. "Querido 
Brâmana, não o conheço, mas peço que saia de minha garganta" O 
Brâmana respondeu que só sairia se pudesse levar junto sua esposa. 
Garnda consentiu e ficou ansioso por ver que aspecto tinha aquele ser 
Viu então dois pequenos seres subirem pelo seu bico e irem escorregando 
por suas penas até o chão. O Brâmana era um homem magro, com cabelos 
compridos em trança e segurava firmemente a mão da esposa. Garuda 
vendo a moça lembrou-se da beleza e da delicadeza de sua mãe e ficou 
perplexo ao refletir sobre a possibilidade de já ter engolido belas moças. 
Sentiu necessidade de encontrar seu pai. 

Kasiápa estava observando algumas formigas trabalharem e não 
mostrou nenhuma reação a chegada do filho. Garuda em silêncio 
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observava o pai e refletia. Já sabia agora o que era um Brâmana, "Brâmana 
é aquele que se nutre de si mesmo" Só no dia segumteKasiápa perguntou 
a Garnda como estava V/natá, e antes mesmo do filho responder, orientou
o a ir até um lago próximo pegar uma tartaruga gigante e um elefante 
para se alimentar, pois os Nisádas do dia anterior foram pouco alimento. 
Garnda percebeu então que seu pai também deveria ser um Brâmana, 
pois conseguia saber respostas antes mesmo dele responder. Garuda notou 
que seu pai sabia o que ele pensava. Como dito, a tartaruga e o elefante 
estavam lá no lago, e Garuda pegou cada um com uma de suas garras e 
ouviu de seu pai que deveria comê-los sobre a árvore Rauhina13, mas 
com cuidado para não ofender os Rsis14 ValakhilyaslS 

Garuda encontrou a árvore Rauhina. Roçou a asa em algumas folhas 
e a árvore falou que podia pousar em um dos ramos para se alimentar. 
Garuda escolheu um galho. Sentia-se como em casa, mesmo nunca tendo 
estado ali. Sentia-se protegido pela árvore. Quando ia dar a primeira 
bicada ouviu um ruído, o galho estava cedendo. Com vergonha e culpa 
Garuda pegou no bico o ramo desprendido e percebeu que havia cometido 
algo grave. Viu que no tronco da árvore, de onde o ramo se desprendera, 
havia uma fenda e lá entrou. Com seu alimento nas garras, o ramo no 
bico, ele não sabia o que fazer Ouviu então um ruído baixo e agudo, 
olhou ao redor e não viu de onde vinha. O som agudo continuava, e 
Garuda percebeu que vinha do galho no seu bico. Olhou e lá estavam 
pendurados vários brâmanas, eram os Valakhilyas, que seu pai alertou 
para ele não ofender. Garuda falou-lhes que não queria causar danos. 
Quando um dos Valakhilyas respondeu: "O indestrutível é pequeniníssimo, 
frágil como uma sílaba. Você devia saber disso, você que é feito de sílabas. 
O pequeniníssimo é negligenciável". E Gamda completou. "Mas não 
por mim!" 

Foi voando com cuidado para não balançar o ramo que estava em seu 
bico. Procurava um lugar para por os Valakhilyas, mas não encontrava. 
Até que no alto de uma montanha viu seu pai Kasiápa, sentado frente a 
um pântano. Se aproximou e esperou uma palavra do pai. Kasiápa então 
se dirigiu aos Valakhilyas dizendo: "Garuda está para fazer um grande 
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gesto. Despeçam-se dele, por favor, se têm boas lembranças de mim" 
Garuda então viu os pequenos Valakhilyas se soltarem do ramo e 
pousarem lentamente ao lado de seu pai. O nosso herói estava aliviado e 
seu pai lhe contou uma história. 

Certa vez Kasiápa iria celebrar um sacrificio, o agnihotra/6 e havia 
encarregado todos os deuses para lhe trazerem lenha. lndra, o rei dos 
deuses, trazia várias toras em seus braços poderosos, sentia-se orgulhoso 
da sua força e sabia que seria o primeiro a chegar Viu então em uma 
poça pequenos seres atolados, tentando atravessar com um pequeno 
graveto, eram os Valakhilyas. lndra riu e os jogou novamente para o 
meio da poça. Só no dia seguinte ao sacrificio os Valakhilyas chegaram. 
Ofereceram a Kasiápa seu graveto e disseram que em troca, Kasiápa 
teria um grande filho, um novo lndra, que fosse o terror do lndra 
arrogante. Kasiápa falou então que teria um filho que fosse o lndra dos 
pássaros e satisfaria os amigos Valakhi/yas. 

Garuda compreendera então quem era, um novo lndra, o Rei dos 
pássaros, e que seu assalto ao soma no céu seria uma forma também de 
vingar os Valakhilyas. Absorto na história do pai, nem reparou que ainda 
voava com a tartaruga e o elefante nas garras. Kasiápa então lhe disse 
que deveria retomar o vôo e que fosse para uma montanha no Himalaya. 
Quando encontrasse um topo de montanha só com gelo, que fincasse o 
ramo da árvore Rauhina e que lá devorasse suas presas. Garuda foi. 

Pensava na quantidade de acontecimentos que vivera em tão pouco 
tempo de vida. Ninguém lhe havia ensinado nada, tudo foi simplesmente 
mostrado. Pensava que seria necessário toda vida para compreender o 
que vivera. Alimentou-se e partiu para o céu para roubar o soma. 

Lá no céu os deuses perceberam que algo parecia estar errado. Nas 
pedras preciosas havia uma leve camada de poeira e as flores tinham 
perdido um pouco do perfume. lndra observou algo luminoso se 
aproximando e chamou Agni, o deus do fogo para perguntar de que se 
tratava. Agni falou que era Garuda, e lndra o mandou verificar o que 
aquele estranho desejava. Agni vestiu-se com sua capa e capuz de chamas 
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para que o vento do bater de asas de Garuda não o esfnasse. Garuda 
falou que queria a Amrta, e que a roubaria se preciso. Agni voltou correndo 
e falou para lndra que Garuda era muito poderoso e que invadina o céu 
se necessário, pois a Amrta era o que ele queria. No mesmo momento 
lndra convocou os guerreiros protetores do céu, a batalha era iminente. 
Quando Garuda viu a mobilização dos exércitos, resolveu agir. 

E, de repente, o terror, Garuda invadira o céu. Com o forte bater de 
suas asas, retirou o ar dos pulmões de todos os soldados, que caíram 
desmaiados. Os deuses entraram em ação. lndra lançava raios que 
ricocheteavam nas penas de Garuda. Não acreditava no que via, quem 
seria aquele que resistia a seus ralOS fortíssimos. Até que Brhaspati, o 
primeiro sacerdote dos deuses o identificou. Falou paralndra que Ganida 
não era feito de plumas, mas de métrica e não se pode ferir um ritmo, 
Garuda é o gáyatri17, é tristubh/8, éjagatjI9 Garuda é um hino, e é filho 
dos Valakhilyas, os pequeniníssimos indestrutíveis. 

Garuda espalhava poeira pelo céu. Os deuses sabiam que seriam 
derrotados. Só uma flecha, a de Krsánu20 o acertou, mas somente lhe 
tirou uma pena. 

Nosso herói voava velozmente ignorando os ataques, jogando poeira 
nos olhos dos que lhe atacavam e se aproximando do momento que 
roubaria o soma, que decidiria o destino de sua mãe e do mundo. Garuda 
não falhou, conseguiu roubar o soma. 

Garuda voltava para a terra, mais rápido que o próprio tempo, quando 
lndra veio lhe falando que não adiantaria serem inimigos, e que seria 
melhor se eles se unissem. lndra lhe ofereceu dois pedidos em troca de 
um, o rei dos deuses só não queria que o soma fosse parar nas mãos das 
serpentes. Garuda falou que também não queria aAmrta, queria era salvar 
sua mãe. lndra então teve um plano e Garuda aceitou. 

Garuda aterrizou e mostrou a suas primas serpentes a Amrta. Disse 
que a partir daquele momento sua mãe já estava livre, mas que antes de 
tomarem a Amrta deveriam se banhar, para se purificarem para um 
momento tão solene. As serpentes de pronto foram para o rio, e neste 
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instante Indra apareceu e roubou o soma de novo para o céu. Garuda e 
sua mãe voavam e riam dos primos que já lambiam o chão em busca de 
alguma gota caída. 

Voaram tranqüilos, gargalhando dos parentes. lndra perguntou a 
Garuda quais eram seus pedidos. Garuda de pronto respondeu que queria 
sempre se alimentar somente de serpentes. lndra deu-lhe a benção. Pensou 
no seu desejo mais profundo e depois de um segundo respondeu, com o 
coração palpitando: "Quero estudar os Vedas" Indra concedeu-lhe o 
segundo desejo. Garuda se despediu de sua mãe e voou de novo para a 
árvore Rauhina. 

Entrou na fenda que se abriu e lá começou a estudar os Vedas. Atingiu 
o samadhi, que é o êxtase causado pela meditação suprema. Experimentou 
o prazer do mergulho no conhecimento embriagante dos Vedas. Naquele 
momento o poderosíssimo Deus Visnu apareceu, e falou-lhe que não 
precisaria ter bebido a Amrta para se tomar imortal, que, pela sua 
grandeza, coragem e inteligência Ele mesmo, o próprio criador do 
universo, o tomaria saudável e imortal. Garuda, tomado de devoção e 
amor, disse a Visnu que estaria sempre à sua disposição, para levá-lo 
aonde quisesse, com a velocidade do pensamento. Neste momento Visnu 
o transformou em uma criatura imortal e o fez rei de todos os pássaros, 
de todos os mundos, por todos os tempos. Garuda se tomou a imbatível 
montaria de Visnu e sua esposa Laksmi 

Notas e Glossário: 

1 Vedas - Complexo de textos que reunem os livros de hinos, os 
Brahmanas, os Upanisades, os Aranyakas e os Sutras. Os Vedas se dividem 
em quatro: Rg Veda, Sarna Veda, Yajur Veda e Atharva Veda. 

2 Garuda - No Camboja, Garuda é emblema dos soberanos de raça 
solar, as nagas, (serpentes), dos soberanos de raça lunar. Garuda é a 
coragem de penetração. Garuda também é a representação da dualidade 
céu-terra, pois come serpentes. Sigrufica também a dualidade céu e terra, 
ou anjo e demônio. Visnu, montador de Garuda é de natureza solar. Garuda 
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também é chamado de Nagantaka, o destruidor de serpentes e de Nagari, 
o inimigo das serpentes. 

3 Tapas - Austeridade, sacrificio, prática da Yoga que desenvolve muito 
poder. 

4 Sannyasa - Forma de vida renunciada, na qual o bramana depois de 
desenvolver suas atividades como marido e pai, se despede e vai para a 
floresta viver o resto da vida praticando Yoga e austeridades. 

S Arnrta - O néctar da imortalidade. Um tipo de soma que tem o poder 
da imortalidade. 

6Soma - Suco de planta que produz grande embriaguez. Muito 
apreciada pelos deuses. 

'Indra - Rei dos deuses, deus da guerra, dos raios e trovões 

8Merú - Espinha dorsal, a montanha que é o eixo do mundo. 

9Visnu - "Aquele que em tudo penetra" A divindade da Bondade, 
manifestação do próprio Krsna. É a divindade que autoriza a criação do 
mundo, o mantém e decide o momento da manifestação se tornar 
imanifesta. 

l0J3rahma - Primeiro ser criado no universo material, nasce de uma 
flor de lótus no umbigo de Visnu. É a divindade da paixão, é um dos 
povoadores do mundo. 

llU ccaihsravas - Aquele-que-relincha-sonoramente. Constelação que 
surgiu na produção do soma. 

12Brâmanas - ou brâmanes, são os sacerdotes que praticam as 
regulações dos Vedas. 

13Rauhina Árvore imensa que tem em alguns ramos os Valakhilyas. 

14Rsi - Videntes como os Valakhilyas e Kasiapa. 

IsValakhilyas - Rsis da altura de um polegar. 

16 Agnihotra - 'Ritual ou sacrificio do fogo. O mais simples e o mais 
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importante dos ritos. 

17Gáyatri - métrica dos hinos Védicos composto de três versos de 
oito sílabas. Mantra cantado e conhecido somente pelos Brâmanas. 

18Tristubh métrica dos hinos Védicos composto de quatro versos de 
onze sílabas. 

19Jagati - métrica dos hinos Védicos composto de três versos de doze 
sílabas 

2°Krsánu - um dos arqueiros sem pés que protegiam o Soma 

BmLIOGRAFIA: 

CALASSO, Roberto - "Ka". São Paulo, Editora Companhia das 
Letras, 1999. 

BUCK, Willian - "Ramayana" Editora Cultrix, 1995. 

PRABHUPADA, A. C. Bhalctivedanta Swami - "Srimad Bhagavatam", 
Pindamonhangaba, Editora BBT, 1995. 

50 

HERMES 

o CASO NEUSAl - O trabalho conjunto 
da Abordagem Corporal e dos Florais de 

Bach num processo terapêutico * 
BethHaga 

INTRODUÇÃO 

Através da história de Neusa e seu processo terapêutico (ainda em 
andamento), ao longo de seis anos, apresento alguns dos efeitos possíveis 
do trabalho conjunto corpo/florais de Bach. Acredito que tanto o trabalho 
corporal quanto os florais de Bach atuem no campo do inconsciente, 
sutil e gentilmente, auxiliando no desenvolvimento pessoal. 

Paralelamente à história da paciente, desenrola-se também minha 
própria trajetória profissional que, de certo modo, é influenciada e 
influencia o encaminhamento dado à terapia. 

A MINHA TRAJETÓRIA 

Fiz um caminho, digamos, ao contrário do que, talvez, a maioria dos 
psicólogos faz. Minha graduação em Psicologia é recente e antes dela, 
enveredei por vários caminhos, inclusive os chamados por muitas pessoas 
de "alternativos" 

Comecei a trabalhar, como bancária, aos 16 anos de idade, por causa 
de dificuldades financeiras de minha família naquela época. Estava 
terminando o segundo grau e, como qualquer adolescente, eu não 
conseguia definir e tampouco escolher minha futura profissão. 

Fiz duas tentativas (incompletas) de graduação e me sentia bastante 
frustrada por minhas indefinições. Não pretendia ser bancária pelo resto 
da vida, então, tentava compensar-me com as mais diversas atividades 
(ver figura 1 1977 -1991), que duraram alguns anos,. sendo algumas, 
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simultâneas. 

Curiosamente, a partir do estudo da Astrologia em 1988, todas as 
atividades anteriores, que eu julgava soltas e perdidas, foram de algum 
modo, ganhando um sentido maior em minha vida, integrando-se umas 
às outras. Além disso, ela serviu como "porta de entrada" para uma nova 
atividade profissional: a massagem fundamentada na Medicina Chinesa. 

Após a recorrência de uma cistite, passei a tratar-me com uma 
digitopuntora e colega de Astrologia, que mais tarde, tornou-se minha 
"mestra" Ela passou a orientar-me no estudo dos fundamentos da 
medicina e filosofia chinesas e quando resolveu ministrar seu curso de 
massagem, solicitou-me que coletasse e confeccionasse o material 
necessário. Aos poucos, sob sua supervisão, passei a atender alguns 
pacientes de relaxamento - chamo a esse período de estágio. 
Posteriormente, passei a ter meus próprios pacientes. 

PERíODO 

IDADE 

PROFISSÃO 

CURSOS E 
ATIVIDADES 

DIVERSAS 
DURANTE OS 

PERÍODOS 
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FORMAÇÃO PESSOALIPROFISSIONAL 
(figura 1) 

1977-1991 1991-1993 1993-1998 1998-2000 

16-30 30-32 32-37 37-39 

BANCÁRIA MASSOTERAPEtrrA MASS+F.BACH PSICÓLOGA 

2° grau Auriculopuntura Graduação em Especialização 
Faculdades de Fonoau- Florais de Bach Psicologia cm Cinesiologia 
diologia e Tui-ná Practtitioter em (Abordagem 
Administração (cursos Prática de Eutonia Florais de Bach Corporal 
incompletos) Reiki I Junguiana) 
Canto Coral 
Voga 
Dança (Afro/Jazz) 
Atividades cm Artes 
Plásticas 
Cursos livres: 
Filosofia! 
HistReligiõeslMúsica 
Astrologia 
Digitopuntun 
M~gcm de Relaxa-
mento 
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Aos 30 anos de idade (1991), tomei coragem para abandonar a 
profissão de bancária e abraçar de vez a Massoterapia. Dentro da nova 
profissão, tive a oportunidade de entrar em contato com outros 
profissionais, técnicas e cursos (ver figura 1. 1991-1993). Interessei-me 
particularmente pelos florais de Bach, embora não os tenha utilizado de 
imediato com os pacientes. 

Finalmente assumi a Terapia Floral como profissão (início de 1993), 
quando ousei, junto com uma amiga que é também terapeuta floral, ensinar 
às pessoas, o que estávamos aprendendo no trabalho com os florais de 
Bach. Simultaneamente à introdução dos florais em meu trabalho foi-se , 
ampliando a necessidade dos pacientes, de maior espaço para verbalização. 
Mas eu ainda sentia que me faltavam "ferramentas", então, no ano 
seguinte, ingressei numa faculdade de Psicologia. 

NEUSA 

a) SUA CHEGADA 

Na atrevida tarefa de ensinar sobre os florais de Bach, montamos dois 
grupos, num dos quais estava uma psicóloga que atendia um garoto de 5 
anos. Sob nossa orientação, ela começou a dar florais para o menino; e 
aos poucos, também à mãe dele: Neusa. 

Antes do menino ser seu paciente, a psicoterapeuta havia atendido 
~eusa durante alguns anos (cerca de 10-12 anos, contando algumas 
mterrupções) e dizia que ela poderia ser considerada "borderline" 2 . ' 
segundo os Jargões da Psicologia, porém, repudiava tal nomenclatura, 
pois "o termo é rotulante" Na época, eu ainda não sabia o significado 
psicológico de "borderline", mas pela tradução da palavra, eu fazia uma 
idéia. 

A psicóloga acreditava que, se Neusa voltasse a ter um atendimento 
terapêutico, contribuiria positivamente na terapia do menino e que, além 
do trabalho corppral e dos florais de Bach, seria bom que se identificasse 
com uma terapeuta "japonesa" 
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Casada desde 1987, tinha 36 anos de idade e dois filhos, o mais velho 
tinha 5 anos e o mais novo, quase 33 Neusa sempre trabalhou como 
bancária. É a filha mais velha (tem dois innãos homens), neta de imigrantes 
japoneses, nasceu no interior de São Paulo, onde viveu até seus 15 anos. 

A princípio, fiquei bastante assustada com ela, pois não me julgava 
competente o bastante para lidar com "uma paciente tão complicada", 
mas decidi atendê-Ia. Não como um ato heróico, para simplesmente 
enfrentar o desafio de uma situação difícil, mas por acreditar que não 
existe obra do acaso e que certos pacientes surgem em nossas vidas por 
alguma boa razão, que talvez mais tarde ainda virei a descobrir. 

b) SUAIDSTÓRIA 

A FAMÍLIA DE ORIGEM: 

O pai de Neusa perdeu a mãe quando tinha apenas 2 anos de idade 
e foi criado, com seus innãos, por uma prima mais velha. Essa prima 
tinha 15 anos na ocasião e, mais tarde, tomou-se madrinha de Neusa. 

O avô paterno casou-se novamente e teve mais dez filhos. Suspeitava
se que a segunda esposa era sua amante (antes da morte da primeira) e, 
de acordo com Neusa, havia muita rivalidade entre os innãos de mães 
diferentes. 

Depois de casado, o pai de Neusa voltou a morar na casa paterna, 
porém, quando ela estava com 5 anos de idade, seu pai foi "banido 
definitivamente" da família, após uma briga. 

.. A mãe de Neusa, quando criança, morava na roça e quando chegou 
a idade escolar, foi morar na cidade com uma tia, que costumava custear 
os estudos de todas as sobrinhas, em troca de seus serviços (afazeres 
domésticos e tomar conta de seu bar). 

A avó materna teve vários amantes e o avô sabia, mas "não se 
importava, porque sofria de impotência sexual" Depois da morte do 
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marido, ela teve um companheiro durante 20 anos (que também já faleceu). 

UM POUCO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. 

Os pais de Neusa eram muito pobres quando se casaram, por isso 
foram morar na casa do avô. Ela diz que não passou fome graças aos 
padrinhos, que eram prósperos agricultores e lhes traziam, toda semana, 
frutas, verduras, carne, etc., que eles próprios produziam. 

A mãe construiu a casa onde mora até hoje e, durante a infància de 
Neusa, alugava alguns dos cômodos e/ou a edícula, dependendo da época. 
Várias pessoas moraram em sua casa e Neusa diz que sentia falta de 
privacidade: "morei sempre em cortiço" Também afirma que por isso, 
sentia-se incapaz de separar o que era seu do que era do outro (é provável 
que essas sensações já existissem anterionnente). 

Quando estava com 10-11 anos de idade, Neusa foi morar na casa da 
avó materna, para fazer curso de admissão e ginásio, pois em sua cidade 
só havia escola primária. Como seus avós não lhe davam atenção, passava 
o dia perambulando pela cidade, pelas casas dos outros, às vezes indo até 
a zona rural. 

Neusa gostava de "fuçar" as coisas da avó (lingeries, doces e bombons 
que ganhava dos amantes). Quando sua avó descobria, brigava com ela e 
xingavam-se mutuamente. Durante seis meses, Neusa ficou morando 
somente com o avô, pois a avó foi ajudar uma filha em São Paulo, que 
acabara de dar à luz. Então, ela parou de mexer nas coisas da avó "porque 
eu já sabia tudo o que ela tinha mesmo!" 

Por volta dos 15 anos de Neusa, a família mudou-se para um pequeno 
apartamento em São Paulo. Eram seis pessoas (dois adultos e quatro 
adolescentes trouxeram o amigo de um dos irmãos dela) e apenas um 
dormitório. Ela logo arrumou emprego de meio período numa instituição 
bancária e diz que usava seu salário como queria. 
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Desde 1993, seus pais voltaram a morar no interior, na mesma casa. 
Atualmente, o pai está aposentado e bebe muito. A mãe, "eternamente 
insatIsfeita", vive falando que quer morar novamente em São Paulo. 

Como Neusa vê sua família: 
(figura 2) 

§ Indiferenciada, sem referências muito firmes, difícil de fornecer-lhe 
condições de um "desenvolvimento sadio"; 

§ Figuras femininas -> de maneira geral, fortes, mas extremamente 
destrutivas 

§ Figuras masculinas -> em geral, têm pouca importância, são fracas e 
impotentes 

- Pai -> "banana", passivo, não faz nada; visto como incapaz! 
incompetente, além de ausente 

- Mãe -> "machona", "masculina", ativa; aquela que faz tudo, mas 
totalmente desequilibrada, uma louca 

- Avó materna -> uma mulher depravada 

- Eu = minha mãe + meu pai-> "mandona, agressiva, exigente, mas 
não faço nada, não tenho interesse por nada, não aprendo nada ... " 

SEXUALIDADE - NAMOROS - CASAMENTO· 

Neusa teve dois namorados: um antes de conhecer seu marido e o 
outro, quando ela e Luiz romperam temporariamente o namoro, antes de 
se casarem. Diz que se sentia atraída por eles, mas ficava envergonhada 
e por isso terminava os namoros. Costumava sair com os amigos, mas 
acabou afastando-se "de tudo e de todos", circunscrevendo-se à vida do 
marido. Oito meses antes de casar-se, Neusa brigou com a mãe e foi 
morar sozinha no apartamento que havia comprado com Luiz. 

Hoje, Neusa vê seu marido envelhecido, sem os atrativos que tinha 
antes (não especifica quais) e sente por ele, um misto de raiva e gratidão. 
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A gratidão expressa-se, por exemplo, quando ela diz que "tudo o que eu 
consegui na vida foi ao lado dele". A raiva é porque "ele não muda, 
tudo é velho" e, para Neusa, velho = estático, sempre igual = ruim. 
Atualmente não conversa com ele, "só brigo e xingo. Antes o Luiz era 
uma pessoa muito importante pra mim, eu precisava dele pra sobreviver 
... agora ele já não é mais tão importante assim" . 

O namoro deles durou 7 anos e tinham mais ( e melhores) relações 
sexuais naquela época. Agora, ela diz que considera-se 'assexuada': "tanto 
faz ter relações como não ter. .. é a mesma coisa!". 

Por outro lado, vive sob uma constante "ameaça sexual" por parte 
dos homens, principalmente daqueles que lhe despertam algum tipo de 
interesse/desejo sexual ("parece que tudo é sexo, aquela 'homada' em 
volta ... e eu, como se fosse uma prostituta!... " ). Tal sentimento me leva 
a suspeitar que, em algum momento de sua vida ela pode ter sido 
molestada, porém, até agora não houve nenhuma "prova concreta". 

Recentemente (1998), Neusa soube que, quando era bebê e ainda 
morava na casa do avô paterno, era cuidada por um tio, que na época 
tinha cerca de 14 anos de idade: "com tanta tia mulher, mais velha, por 
que justo ele foi cuidar de mim?" Não creio que este fato confirme minhas 
suspeitas, mas é possível que o rapazinho possa ter feito algum tipo de 
jogolbrincadeira sexual com o bebê-menina. Ou simplesmente, que as 
suas fantasias adolescentes acerca da sexualidade, tenham sido suficientes 
para molestar o sensível bebê. 

A lv1ATERNIDADE - OS FILHOS: 

Neusa nunca se sentiu amada por sua mãe, tem raiva dela e a vê como 
verdadeira bruxa: "toda minha desgraça é por culpa dela!" Sua tendência 
é achar-se tão "horrível, 10;Jca e desvairada" como sua própria mãe. 

Há a crença de que uma maldição feminina em sua família persegue 
todas as "primog~nitas" (desde a bisavó), tornando-as inadequadas. Neusa 
não teve nenhuma filha e oscila entre: 1) sentir-se aliviada porque a 
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maldição não teve continuidade; e 2) tentar atribuir ao filho mais velho, 
uma certa "feminilidade", em seu "irritante jeito de bicha, que me dá um 
ódio!". 

Depois dos partos, Neusa tornava-se "bebê", então, seu marido 
precisou cuidar de todos. Ela afirma que, se não fosse por ele, ninguém 
teria sobrevivido. 

Há também, um lado "são": Neusa costuma demonstrar-se preocupada 
com os filhos, "que não podem ficar como eu, senão eles vão sofrer 
muito ". Ela se esforça muito nesse sentido, na medida em que: 1) à custa 
de muito sacrificio para si, permite que seus filhos, desde pequenos, 
freqüentem aniversários de primos e amigos; 2) aos domingos toda a 
família vai para um clube de campo onde os meninos têm aulas de caratê; 
3) apesar de não ter paciência para isso, acredita que eles precisam brincar 
e sempre permitiu que brincassem com outras crianças; etc. 

Às vezes, surpreende-se (e emociona-se) ao perceber que, apesar de 
tudo, seus filhos se desenvolveram "normalmente", isto é, são crianças 
que se destacam pelo desempenho escolar (especialmente o primogênito) 
e que conseguem relacionar-se bem com as outras crianças (especialmente 
o caçula). "Como é que pode? Como é que eles puderam, tendo uma 
mãe que nem eu?" 
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Como Neusa vê o marido e os filhos: 
(figura 3) 

§ "Eles são coisas que fazem parte de minha vida, por isso não dão medo ... 
as pessoas é que me dão medo ... o que elas me fazem sentir é que me dá 
medo ... " 
§ Caio (filho caçula): é o diferente, reage contra. não se liga à mãe ("se o 
ladrão levar você embora, papai se casa de novo e eu ganho uma mãe nova"). 
§ Ricardo (primogênito): é o igual, "ele sou eu, ele é medroso como eu". 
§ Luiz (marido): velho, estagnado profissionalmente, "mas é porque ele 
precisou cuidar de nós" 
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A "VIDA INTELECTUAL": 

Desde a primeira entrevista, Neusa diz achar-se "uma pessoa 
mecanizada, que não consegue pensar/raciocinar", que tem muita 
dificuldade em aprender (qualquer coisa) e que não se interessa por nada. 

Durante o ensino básico, só ia preocupar-se com a prova "em cima 
da hora e também não estudava direito, só tirava nota pra passar de 
ano ". Mas também não brincava, pois só o estudo era considerado 
importante e valorizado. 

Ela fez todo esforço do mundo para conseguir formar-se em Psicologia, 
mas desistiu de cursar o 5° ano, que dá o título de psicólogo, pois não se 
achava capacitada para isso. Nem mesmo foi buscar seu diploma de 
bacharel. . 

A PROFISSÃO - O TRABALHO: 

Neste campo, Neusa sofre todas as conseqüências das dificuldades 
afetivas/intelectuaislrelacionais/sexuais/etc. Ela não se relaciona com 
pessoas, mas com entidades impessoais, como por exemplo "a chefia" 
e não "Pulano de tal (chefe do meu setor) ", ou "Beltrana (a gerente)". 
Os colegas situados no mesmo patamar hierárquico, costumam ser "rivais" 
ou "pessoas interesseiras e falsas" e alguns homens têm um aspecto sexual 
ameaçador. 

Quanto ao serviço, sempre é dificil, e ela nunca consegue aprender/ 
interessar-se. Neusajá passou por vários departamentos/setores e a cada 
mudança, sempre vem o velho sofrimento: "eu não consigo entender e 
acho que as pessoas devem achar que eu sou burra". 

A despeito de todas as suas dificuldades, Neusa esforça-se para ir 
trabalhar todos os dias. Apesar de viver querendo pedir (e pedindo) 
transferência de setor, ela está há quase 20 anos na mesma empresa e tem 
medo de ser mandada embora. 
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OS FLORAIS DE BACH4 E O TRABALHO CORPORAL 

Comecei a atender Neusa uma vez por semana e logo lhe dei também 
alguns florais de Bach. Ela os tomava em uma semana (as pessoas 
costumam consumir, em média, um vidro de 30 mI em 25-40 dias). Além 
disso, a cada semana, eu sentia a necessidade de trabalhar com florais 
diferentes, procedimento muito pouco comum. 

Cerca de um ano depois, no entanto, foi-se delineando um 'caminho' 
em relação aos florais. Depois de muitas misturas diferentes, 'posologias' 
e peridiocidades diferentes, uma "dupla" foi ficando mais constante em 
meio às demais (diluídas ou em "doses únicas"), e em junho/96, Clematis 
+ Chestnut Bud passaram a ser os 'florais de fundo' de Neusa. O primeiro, 
trabalha no sentido de trazer a pessoa à terra , isto é, ajuda-a a 
"encarnar", a "encorpar-se". O segundo ajuda a pessoa a aproveitar 
melhor suas experiências de vida, aprendendo e apreendendo-as. 

A partir dessa definição dos florais, parece que ficou um pouco mais 
fácil 'delinear', 'dar contorno' a Neusa. E, embora tenha usado outros 
florais além desses que chamei 'de fundo', não era mais como no início. 

Ela continuou me pedindo para preparar um vidro de floral por semana, 
mas curiosamente, desde novembro/97, esse intervalo foi aumentando, 
até que parou, em janeiro/99 de pedir os florais. Quando indaguei a 
respeito disso, Neusa respondeu: "no começo, eu achava que os .florais 
iam salvar a minha vida, então, eu não podia ficar sem eles de jeito 
nenhum. Quando acabava um vidro e eu não tinha outro, eu ficava 
desesperada, mas agora não, agora eu não preciso mais deles pra salvar 
minha vida". 

O trabalho corporal, por sua vez, também teve suas peculiaridades. 
Foi bastante dificil traçar um "diagnóstico", ou pelo menos uma linha por 
onde seguir. Neusa dizia que "o meu problema é na cabeça, não é no 
corpo!". E realmente, muitas vezes parecia que ela não tinha corpo ... foi 

I Vide algumas infonnações adicionais sobre os florais de Bach no "quadro" incluído no fmal deste texto. 
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com a definição dos florais que tomou-se possível 'tocá-la'. 

O que mais me chamou atenção em Neusa na primeira entrevista: 1) 
falava muito baixo, era preciso fazer algum esforço para escutá-la (ou 
era necessário pedir-lhe que repetisse o que acabara de falar); 2) o calor 
de seu corpo concentrava-se principalmente na região do estômago (plexo 
solar) e no peito (plexo cardíaco) - embora este segundo fosse um pouco 
menos quente - seu abdome, as mãos e os pés eram muito frios; 3) o 
movimento respiratório era muito fraco na região peitoral, concentrando
se na região abdominal. 

Fui fazendo massagem, um pouco de calatonia e alguns exercícios de 
Eutonia, do jeito que era possível. A certa altura, o trabalho no/do corpo 
foi escasseando e durante quase 2 atios ficamos numa fase mais verbal de 
psicoterapia, período em que utilizei também outros recursos (vide figura 
4A)4. 

§ 
§ 

§ 

(figura 4) 

A. INSTRUMENTOS TERAPÊUTICOS 

FLORAIS DE BACH 
TRABALHO CORPORAL 
MASSAGEM 

CALATONIA 

EXERCÍCIOS DE EtJfONIA 

OUTROS 
MASSA DE MODELAR 

"DRAMATIZAÇÕES" 

B. PERIODICIDADE DAS SESSÕES 

SET/93 a SET/94 = 1 VEZ POR SEMANA 
SET/94 a JUL/95 = QUINZENAL 

JUL/95 a JUN/99 = 1 VEZ POR SEMANA 

JUN a SET/99 = 2 VEZES POR SEMANA 
ATUALMENTE = 1 VEZ POR SEMANA 
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Mais tarde, seu corpo voltou a manifestar-se através da enxaqueca, 
então retomamos o trabalho com os florais e massagem para relaxamento. 
Para viabilizar essa nova fase (na qual Neusa se encontra atualmente), 
propus que usássemos os 15 minutos iniciais da sessão para a massagem, 
preservando o "espaço verbal" no restante do tempo. Observo não há 
integração corpo e psique, pois esses dois momentos da terapia são vividos 
independentemente, como se não se relacionassem entre si. 

CONCLUSÃO 

Ao longo desses seis anos, além do trabalho corporal e dos florais, a 
periodicidade das sessões também mudou bastante (vide figura 4B). 
Mesmo com todas as dificuldades que fui tendo pelo caminho, posso 
observar em Neusa que: 

1) percebe suas 'deficiências' e parece apegar-se a elas: tem um 
movimento cíclico no qual tem 'lampejos de consciência' e parece 
'avançar', mas depois recua e mergulha em seu 'pessimismo crônico' 
(em contraposição à sua auto-exigência de perfeição); 

2) de modo geral, ela dificilmente expressa suas emoções, relatando
as com aparente frieza, mas chora quando: a) digo que a vejo como uma 
pessoa sensível; b) está preocupada com seus filhos; c) está com raiva da 
mãe; 

3) tem uma auto-imagem 'piorada' em relação às características que 
realmente apresenta: acha-se mais incompetente/incapaz, desinteressada, 
agressiva, etc. do que é, e acha que todos a vêem do mesmo modo, como 
se fosse transparente e todos pudessem enxergá-la 'por dentro' (fragilidade 
do ego); 

4) diz não ser capaz de perceber-se corporalmente: "é mais fácil eu 
imaginar (meu corpo) do que sentir" ; 

5) mobiliza em mim, uma espécie de 'instinto matemo', fazendo-me 
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sentir 'compelida' a acolhê-Ia - no início eu não conseguia lidar muito 
bem com isso, a ponto de precisar espaçar as sessões, para que eu pudesse 
suportar tal energia (quando as sessões tomaram-se quinzenais); 

6) além de esforçar-se para seu próprio desenvolvimento, Neusa 
preocupa-se em preservar seus filhos, na medida em que faz tudo para 
que eles não tenham os mesmos azares e dificuldades que ela. "(...)A 
responsabilidade dos pais se estende até onde eles têm o poder de ordenar 
a própria vida de tal maneira que ela não represente nenhum dano para 
os filhos (..)"5; 

7) por mais que pareça rebaixar as qualidades do marido, é capaz de 
reconhecer que ele a apoia e que fez muitas abdicações profissionais, em 
prol do bem-estar da família (papel d·a "boa mãe"). 

Esta é a conclusão do artigo, mas não do trabalho com Neusa. Creio 
que enquanto ela necessitar e solicitar, algo pode ser feito. Não tenho a 
ilusão de "curá-la", mas acho que posso continuar ajudando-a, se eu 
souber respeitar seu ritmo e seu movimento. Foi difícil descobrí-los e 
conhecê-los, mas agora creio haver uma unidade paciente-terapeuta, e 
que sempre posso contar com o "terceiro ponto"6. 

* Artigo desenvolvido e atualizado, a partir de palestra apresentada no 
120 Encontro de Cinesiologia, no Instituto Sedes Sapientiae, em 1999. 
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OS FLORAIS DE BACH 

Dr. Edward Bach, médico inglês nascido no País de Gales, desenvolveu 
entre 1928 e 1935, o método hoje conhecido por "Remédios Florais de 
Bach". Como bacteriologista e patologista, conheceu a Homeopatia ("cura 
pela semelhança"), na qual desenvolveu alguns medicamentos (os sete 
nosódios de Bach). Ele acreditava que haveria um método ainda mais 
simples e tão eficaz quanto o homeopático. Iniciou assim, as pesquisas 
que o levariam à descoberta do poder curativo das flores. 

Existem 39 remédios florais (37 extraídos de flores, um vem da água' 
mineral pura de uma fonte em Sotwell, e o 39° é a combinação específica 
de 5 florais). A essência básica que irá auxiliar no restabelecimento da 
saúde humana, é extraída das flores e pode ser preparada pelo método 
solar ou pelo método de fervura. Posteriormente é utilizada na forma 
líquida. 

É necessário ressaltar que Edward Bach tinha uma noção de doença, 
bem diferente da que costumamos utilizar: "o que conhecemos como 
doença é o estágio final de um distúrbio muito mais profundo (. .. ) em 
essência, a doença é o resultado do conflito entre a Alma e a Mente, e 
ela jamais será erradicada exceto por meio de esforços mentais e 
espirituais (. .. ), posto que pareça tão cruel, é benéfica e existe para 
nosso próprio bem. " 

Paralelamente, ele desenvolveu uma teoria tipológica, na qual existiriam 
sete tipos! grupos básicos de personalidades. As pessoas pertencentes a 
cada grupo teriam "atitudes mentais" específicas (não necessariamente 
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desenvolveriam o mesmo tipo de enfermidade) e a cada grupo de 
personalidades, corresponderia um grupo de florais. 

A utilização dos florais não segue, necessariamente, um critério 
sintomatológico. O processo de cura se dá, na medida em que o paciente 
vai tornando-se consciente de si, dos aspectos inconscientes que 
originaram a sua "doença". É preferível, portanto, uma visão e a 
compreensão do paciente como um todo, ao escolhermos seu(s) floral(is). 
Além disso, cabe ao terapeuta, apenas acompanhar a trajetória do paciente 
e orientá-lo, quando for solicitado. 

Segundo minhas experiências clínica e pessoal (desde 1991), a ação 
dos florais de Bach, nem sempre é "visível", ela é tão sutil quanto os 
efeitos do trabalho corporal. Infelizmente, essa mesma sutileza leva muitas 
pessoas a questionarem sua eficácia e seu valor. 

O método de Bach, apesar de já ser reconhecido pela Organização 
Mundial de Saúde (O.M.S.) e utilizado em várias partes do mundo desde 
a sua concepção, sua utilização em larga escala ainda é bastante recente 
no Brasil, encontrando muita oposição e controvérsias. Acredito que sua 
"cientificidade" somente será atestada pela prática clínica. Gostaria de 
lembrar que, ao ter início, qualquer movimento científico é frágil e 
contestado; o seu reconhecimento sempre vem depois de algum tempo, 
graças à persistência daqueles que continuam o seu trabalho, a despeito 
de seus antagonistas. 

NOTAS 

I Os nomes da paciente e de seus familiares foram trocados neste 
artigo e para a apresentação. 

2 "Borderline" é a denominação dada para pessoas que estão no limite 
entre a psicose e a neurose, ou, para pessoas "normais" que estão a um 
passo da psicotização. 

3 As idades de Neusa e de seus filhos, registradas neste parágrafo, são 
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de 1993, quando ela veio para a primeira entrevista. Atualmente estão 
com 43, 12 e 9, respectivamente. 

4 Os testes foram utilizados nesse período, terapeuticamente e não 
como diagnóstico. 

5 (Jung, "O Desenvolvimento da Personalidade ", Vozes, parágrafo 
84). 

6 Noção criada por Jung, referente à comunicação estabelecida na 
relação terapêutica. Segundo sua compreensão dialética da psicoterapia, 
além do terapeuta e do paciente (universo da consciência), estaria também 

envolvida uma "terceira pessoa" (universo do Inconsciente). 

66 

HERMES 

OS MITOS NOS SONHOS MODERNOS 

Marisa Catta-Preta 

Os arquétipos, segundo Jung, são estruturas que herdamos e que nossa 
psique traz no inconsciente coletivo. Eles irão manifestar-se através das 
chamadas imagens arquetípicas, que aparecerão nos sonhos em diversas 
formas. Através dessas imagens, ainda hoje tomamos contato com os 
deuses e somos influenciados por suas estórias. Podemos verificar isso, 
ao identificarmos os temas míticos que aparecem nos sonhos modernos, 
assim como nas manifestações artísticas. 

No campo das Artes, é impossível não pensarmos no trabalho da Dra. 
Nise da Silveira, quando o tema é mitos na atualidade. A Dra. Nise 
desenvolveu um trabalho com os internos do Centro Psiquiátrico Pedro 
II, do Rio de Janeiro, onde os mesmos puderam exprimir seus conteúdos 
inconscientes através de expressões artísticas que impressionaram o 
próprio Jung. Segundo a Dra. Nise (1): 

USe for posssível a ajuda adequada do terapeuta, as imagens pintadas 
tornarão menos difícil que sejam encontrados paralelos entre as 
representações que pertubam o indivíduo no presente e situações descritas 
em mitos de vários povos. Ele verá que muitos seres humanos já passaram 
por padecimentos semelhantes aos seus. Essas narrações imemoriais 
falam de lutas de heróis que alcançaram superar todos os perigos e 
encontrar renovação. Cabe-lhe agora percorrer o mesmo caminho ". 

Assim como na Arte é possível observar as imagens que brotam a 
partir do inconsciente coletivo, com suas mensagens específicas, também 
podemos observar em nossos sonhos, a aparição das mesmas. Pude 
observar, imagens míticas que surgiram nos sonhos de pacientes e alunos 
de cursos ministrados sobre Psicologia Analítica. É importante ressaltar 
que nenhum dos sonhadores mencionados, tinha conhecimentos dos temas 
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míticos que surgiram nos seus sonhos em mejo a conteúdos pessoais . ... 

Jung chamou esses sonhos de "grandes sonhos", lembrando que a 
ocorrência dos mesmos é comum em fases importantes da vida. Segundo 
Jung (2): "O sonho se serve de figuras coletivas porque tem como 
finalidade exprimir um problema eterno que se repete indefinidamente, e 
não um desiquilíbrio pessoal." Para interpretar tais imagens, é 
imprescindível que o psicoterapeuta tenha uma certa compreensão dos 
mitos. Assim, para o sonhador, o entendimento desse tipo de sonho e 
dificil, pois ele hoje está distante desses símbolos da psíque coletiva, 
tomando quase impossivel a tradução desse sonho, que ao mesmo tempo 
que o impressiona, pareçe indecifrável. 

É como se o sonhador pudesse intuir a importância do significado do 
seu sonho, mas não pudesse compreender o que essas imagens, muitas 
vezes isoladas de qualquer expressão verbal, querem exprimir quando 
aparecem carregadas de tanta força e emoção. 

Selecionei alguns sonhos com alguns temas míticos, para ilustrar esse 
tema. 

O primeiro é de E, uma paciente que já em sua primeira entrevista, 
traz um sonho que a impressionou muito. Segundo F, ela encontra-se 
num lugar estranho, desconhecido e que lhe parecia muito pobre e 
abandonado. É quando, de repente, um cão feroz sai de uma das casas e 
vem correndo em sua direção. F pensa que poderia fugir, pois o cão lhe 
parecia muito enfurecido, mas subitamente no sonho resolve deitar-se e 
deixar que o cão suba por cima dela, ali mesmo na rua. Então começa a 
acariciá-lo e a segurá-lo pela boca, sentindo seus dentes pontiagudos. 
Dessa forma o animal se acalma e não lhe faz mais nenhum mal. 

O tema do sonho de E, tem ocorrido frequentemente nos sonhos e 
imagens psíquicas de algumas mulheres. Pude verificar esse mesmo tema 
em pelo menos mais duas pacientes e duas participantes de grupos de 
estudo, sem que n~nhuma tivesse conhecimento do que ocorreu à outra. 
A imagem é sempre de uma mulher ou a própria sonhadora domando um 
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cão feroz, contendo sua violência, com o simples gesto de colocar sua 
mão na boca do animal. No tarô de Marselha há um arcano de número 11 
que se chama a Força, e que no tarô egípcio vem com o nome de 
Persuasão. Esse último traz como axioma trªnscedente a seguinte frase: 
"A persuasão tem mais poder que a violência". Essa carta representa o 
poder do feminino que se manifesta não de forma agressiva, mas através 
da paciência, da contenção das forças destrutivas, dos instintos que se 
manifestam de forma desenfreada. Essa imagem também surgiu na 
escultura de uma interna do Hospital Pedro n, onde a Dra. Nise, identifica 
tal imagem com a figura de Hécate, deusa mãe que contém o domínio do 
mundo subterrâneo e dos mortos. Essa deusa grega, aparecia sempre 
acompanhada com cães terríveis e foi considerada a sombra de Ártemis, 
deusa lunar que vivia acompanhada por animais e foi representada 
frequentemente acompanhada por cães. A respeito do aspecto lunar de 
Ártemis, comenta Jean Shinoda Bollen(3): 

"Embora seja mais conhecida como deusa da caça, Artemis era 
também a Deusa da Lua. Elaficava à vontade à noite, percorrendo seu 
império deserto ao clarão da lua ou à luz da tocha. No seu aspecto de 
deusa da lua, Artemis se relacionava com Selene e Hécate. As trêsforam 
consideradas como uma trindade lunar: Selene reinava no céu, Artemis 
na terra, e Hécate no estranho e misterioso inferno. " 

Ártemis representa, segundo Bollen, o arquétipo da mulher que traz 
uma certa integração com o masculino, que traz independência e busca 
seus caminhos através da ação e coragem. Porque tal imagem notuma 
aparece no sonho dessas mulheres ainda hoje, não sabemos ao certO mas 
a deusa parece viva no caminho escuro que se enfrenta quando as feras 
contidas no inconsciente vêm com seus instintos livres e desgovernados 
à luz da consciência, reclamando sua existência. Essas imagens lembram
nos, que a busca interna deverá ser feita, mesmo quando temos de 
atravessar a noite escura da alma, ao lado de Hécate e domar as feras e 
vencer o terror da escuridão do inconsciente, não através de uma atitude 
agressiva de destruição, mas de perseverança, aceitação e receptividade. 
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o segundo sonho é de M., que encontra-se no sonho com seu namorado 
e uma outra mulher desconhecida num labirinto. Os três procuram chegar 
ao centro do labirinto, mas não conseguem. Eles não conversam entre si 
e correm muito, voltando muitas vezes ao ponto em que partiram. Segundo 
M., parece ser época da ditadura militar no Brasil e há vários soldados na 
rua. Seu namorado e a estranha mulher, entram em dois carros e fogem 
deixando M. sozinha. Ela tenta alcançá-los mas não consegue e fica em 
desespero. Mais tarde encontra-se com o namorado e pede ajuda, pois 
tem em sua boca palitos de dente que espetam e impedem que comunique
se adequadamente. Seu namorado responde que não poderá ajudá-la e 
que a única solução que ela tem é chegar ao centro do labirinto e rezar. 

Esse sonho leva-nos ao tema mítico do Minotauro que está no centro 
do labirinto e deverá ser morto por Teseu. Conta o mito que Teseu, um 
herói grego, resolve matar o Minotauro do Rei Minos. Esse rei que havia 
conquistado Atenas, só se retira da cidade devido a uma prolongada guerra 
e uma peste que levou esse lugar à destruição. Minos concorda em sair 
de Atenas, com a condição de que anualmente sete moças e sete rapazes 
fossem sacrificados ao serem lançados no labirinto. Teseu resolve partir 
entre os rapazes com o intuito de destruir o monstro, mas para isso era 
necessário descobrir o caminho que não o deixasse perdido no labirinto. 
Ariadne, a filha do rei, apaixona-se por Teseu e lhe dá um novelo de fios 
para que ele o desenrolasse à medida que penetrasse no labirinto. Assim, 
Teseu pode, através de Ariadne, encontrar o caminho sem voltar nos 
locais em que o fio já havia passado. Ele chega até o Minotauro e o mata 
definitivamente. Porém ao conseguir sua vitória Teseu "esqueceu-se" da 
promessa que fez para Ariadne de desposá-la e a abandona para sempre. 
Essa traição compromete sua vitória, tornando-a menos digna. 

Esse mito traz a idéia da busca do centro - Self - e o labirinto parece 
representar as defesas do ego que levam à repetição, movimento da 
neurose. Já o Minotauro representa, segundo Junito de Souza Brandão( 4), 
as forças perversas contidas no inconsciente. Para Brandão( 4): 
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"No labirinto do inconsciente a dominação perversa de Minos, o Touro 
de Minos, continua a viver." 

o mito traz também a questão da traição que aparece na origem do 
Minotauro que é fluto da traição da mulher do rei com Poseidon, e também 
a traição de Teseu em relação à princesa Ariadne. Parece nos lembrar de 
algumas de nossas vitórias, como as de Teseu, que parecem vazias, 
destituídas de valor, porque no processo e percurso que seguimos para 
alcançá-las traímos muitas de nossas convicções, ideais, valores ... traímos 
a nós mesmos. O centro do labirinto, a meta, ou por que não dizer o self, 
parece dificil de ser alcançado e para tanto é necessário matar o monstro 
que guarda nossos tesouros e segredos mais íntimos. É por isso que no 
sonho de M., seu namorado lhe diz que não pode ajudá-la e que ela deve 
chegar ao centro e rezar. Ora, rezar significa assumir uma atitude relegiosa, 
no sentido de religar-se. É preciso que M. entre em contato com o Self e 
encontre um sentido em sua vida para continuar o seu processo. E o 
caminho da individuação deve ser feito sozinho, porque ele é unico e 
singular. Para isso M. terá que percorrer o labirinto e desvendar os seus 
segredos, matar o monstro, e nesse caminho terá que viver o silêncio 
daquilo que o inconsciente traz e que é incomunicável: daí os palitos de 
dentes na boca e a dificuldade de comunicação. 

O próximo sonho traz um outro mito e nos remete ao drama vivido 
por Perséfone quando raptada por Hades, o Deus do mundo avernal. 

C. encontra-se num campo repleto de trigos. Ela está correndo, fugindo 
de um homem que dirige um carro vermelho e que ela não identifica, 
nunca o havia visto, porém intuía que ele fosse lhe fazer mal. Consegue 
então encontrar um abrigo, em meio à fuga, num celeiro abandonado e 
vazio. Ao olhar para o chão desse lugar, depara-se com um túmulo 
encrustado em uma pedra, com várias fotos de uma mulher em diferentes 
fases da vida, da infância a uns trinta e poucos anos (aproximadamente a 
idade de C.). As fotos referem-se à mulher morta. Ao lado do túmulo, há 
várias rosas vermelhas, que a sonhadora descreve como vistosas e que 
ela sabe que foram deixadas ali para ela, para que ela as pegasse do chão 
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e as depositasse na lápide. C. lembra-se de ser invadida por um sentimento 
de felicidade muito grande ao depositar as flores para a mulher morta, 
sentindo que com esse gesto "havia cumprido uma espécie de missão". 
Trajava vestes brancas na ocasião. 

Esse sonho traz o mito de Perséfone, a única filha de Zeus com 
Deméter, a deusa que representa o arquétipo matemo. Conta o mito que 
Perséfone colhia flores, quando ao sentir-se atraída pela flor de narciso, 
foi raptada por Hades, deus do mundo avemal, que vinha em sua 
carruagem. Perséfone tentou fugir, pedir ajuda, mas foi em vão e quando 
se deu conta, estava no mundo avemal, mundo dos mortos, mundo do 
inconsciente. 

No sonho, C. corre por um campo de trigo, que é o símbolo 
representante de Deméter, sua mãe, que era antes de tudo a Deusa do 
Cereal, das colheitas e das estações. Ela é perseguida por um carro 
vermelho, com um motorista desconhecido, que parece ser uma forma 
modema de representar Hades e sua carruagem. O carro vermelho lembra 
o carro de seu marido. C. vive um processo doloroso de separação, que 
lhe custou uma descida ao Hades, quando viveu uma depressão profunda 
da qual saiu apenas recentemente. Daí ver seu lado Perséfone morto e 
oferecer-lhe rosas como que sepultando esse aspecto seu e dando lugar a 
uma outra dimensão do seu feminino, que irá aparecer no seu sonho. As 
vestes brancas sempre foram muito usadas nos rituais de renovação e C. 
parece estar executando um ritual, que ela não compreende racionalmente. 
A ausência de rituais na vida desperta faz com que o sonho os traga de 
forma compensatória. Os rituais, sempre foram valiosos nos períodos de 
transição e fases dolorosas da vida. A mulher morta representa Perséfone 
no mundo dos mortos e em seu aprendizado e vivência ao lado de Hades. 
As rosas vermelhas trazem aspectos novos do feminino, pois representam 
Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Em algumas versões do mito, foi 
Afrodite que tomou as rosas vermelhas ao espetar o dedo em seus 
espinhos, deixando seu sangue escorrer e colorir essas flores. 

Essa passagem de Perséfone para Afrodite, representa um lindo 
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renascimento da alma que desperta em C., o desejo de viver e amar 
novamente. 

O último sonho que vou descrever, irá tratar do mesmo tema, porém, 
o enfoque será em Deméter, a mãe que vivencia o rapto de sua única 
filha. 

L. sonha que estão raptando sua filha. Ela tenta perguntar pelo 
paradeiro da mesma, mas é em vão, pois ninguém sabe lhe dizer. L. então 
em desespero, entra num lugar, uma espécie de laboratório, e tomada de 
fiíria, se apodera de dois frascos com substâncias diferentes. L. diz que 
no sonho sabe que se misturasse os dois líquidos todos morreriam de 
fome, pois tudo ficaria seco e não restaria mais nada. 

No mito, após o rapto de Perséfóne, Deméter escuta seus gritos e a 
procura duante nove dias e nove noites. Em seu desepero encontra-se 
com Hécate, que a leva até Hélio, o deus que tudo vê, e ele lhe conta 
onde está Perséfone. Deméter vagou entre os mortais e depois recolheu
se em seu templo onde pôde viver seu luto, mas em contrapartida passou 
a não mais cuidar da colheita e da natureza, ameaçando Zeus de que a 
terra teria fome se ele não trouxesse sua filha de volta. Zeus, resolve 
então libertar Perséfone, mas, por esta ter comido sementes de Romã 
dentro do mundo avemal, ficou predestinada a passar dois terços do ano 
com Deméter e o restante com Hades. 

L. traz em sua vivência, a dificuldade de lidar com a proteção de sua 
única filha que ainda tem meses de vida. Por ter tido uma experiência 
negativa na relação com sua mãe, procura compensar superprotegendo 
sua filha, temendo que alguém possa lhe fazer mal, ou que algo possa 
acontecer para a criança. 

Esses sonhos, ilustram aquilo que Jung quis dizer com os arquétipos, 
que são os deuses que ainda vivem em nosso inconsciente coletivo. É 
como se os deuses viessem através do inconsciente e impusessem sua 
presença, num mundo onde a consciência não mais os reconhece, mas 
que nem por isso eles deixam de existir. Alguns temas míticos regem 
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nossas vidas, e compreender a dimensão desses conteúdos nos faz 
despertar para uma existência que ao mesmo tempo que parece única 
para nossa consciência, para o nosso corpo e nossa psique coletiva já é 
bastante conhecida. 

É hora de olharmos para os deuses e aprender com eles, observando 
que dimensões de nossas vidas precisam ainda ser vividas. 

Segundo Hillman(5), a cura do paciente ... "é preparada atrás da 
cortina, nos bastidores." E conclui dizendo: 

"Alguns experimentaram essasforças impessoais como deuses, cuja 
atuação no processo de cura torna-os um drama refletido nos sonhos. 
Cada sonho tem sua estrutura dramática e as séries de sonhos desvendam 
os enredos, as paisagens cênicas interiores e as personagens da história 
da alma. Este drama terapêutico é um longo épico mitológico, no qual 
os deuses, o paciente e o analista tomam parte. Quando os deuses vêm 
ao palco, tudo silencia e as pálpebras cerram-se. Mergulhados em olvido 
por experiência, emergimos sem saber exatamente o que aconteceu; 
sabemos apenas que fomos transformados. " 

Esse é o valor dos "grandes sonhos", que nos lembram o sentido de 
EXISTIR, que constantemente é abafado pela consciência que vive numa 
cultura que esqueceu dos deuses por achar que eles já morreram. Mas 
como pudemos observar, eles estão vivos e mais presentes do que podemos 
imaginar. Reconhecê-los, é entrar em contato com nossa alma coletiva e 
entender os acontecimentos, que vão além de nossa atitude egóica e que 
estamos sujeitos a muito mais forças que atuam dentro de nossa psique. 
Partes nossas desconhecidas, com as quais necessitamos dialogar e 
resgatar seu valor, trazendo-as à luz da consciência. 
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OBSERVAÇÃO DE CRIANÇAS EM 
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 

PELO TESTE DO DESENHO DE , 
FAMILIA 

Marlene de Melo 

Este artigo aborda alguns aspectos relativos a observação de seis 
crianças, três meninos e três meninas, entre 7 e 12 anos, encaminhadas 
para acompanhamento psicológico. O trabalho salienta o uso do Teste 
do Desenho de Família, uma técnica projetiva, como auxílio para o 
psicólogo que lida com crianças e pais. O objetivo com este estudo é 
verificar a focalidade e indicadores da interação familiar que podem estar 
manifestos no comportamento das crianças. 

Introdução 

Ariés (1978), em sua obra "História Social da Criança e da Fanúlia", 
apresenta o caminho social percorrido pela criança e, nesta trajetória, o 
que se verifica é que não era concedido à criança um lugar distinto, de 
criança, como notamos atualmente. Azevedo (1989) ressalta que com o 
desenvolvimento da discriminação da infância, chegou-se à noção de que 
criança é um ser que necessita de educação, orientações, assim como o 
sentimento de infância é inseparável do sentimento de família, trazendo 
como uma das conseqüências que o desenvolvimento da criança passa a 
ser descrito e referenciado a partir das relações familiares - imagem de 
pai, de mãe, de irmãos, etc. - a tal ponto que a família passa a ser 
considerada uma instituição necessária para o desenvolvimento saudável 
da criança. 

O psicólogo, enquanto profissional nesta realidade, deve atentar ao 
seu papel de pensar, observar, entender as crianças, seus pais, seus 
problemas, necessidades e a maneira peculiar que elas o "confrontam" e 
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enfrentam, bem como, a possibilidade de intervenções que possam facilitar 
o seu caminhar, o seu proceder. O relacionamento de pais e filhos e filhos 
com pais implica na preocupação com o desenvolvimento de crianças e 
pais que empreendem esse caminhar. 

A representação mais efetiva do vivido por pais e filhos tem sua 
expressão melhor na individualidade. 

Jung (1974) define a individualidade como "a peculiaridade e a 
singularidade do indivíduo em todos os aspectos psicológicos". Fala ser 
necessário um processo consciente de diferenciação, ou individuação, 
para trazer a individualidade à consciência, isto é, para tirá-la do seu 
estado de identidade com o objeto. 

De acordo com Jung (1972 - 1988), dentro do seu crescimento natural, 
o desenvolvimento psíquico de crianças centraliza-se na formação do 
ego. Jung pensava que as condições inconscientes e pré-conscientes da 
psique na vida das crianças estariam aliadas ao conceito de identidade 
primária ou participation mystique. O que ele sugere é que a criança 
estaria num estado não diferenciado, já que a identidade derivaria, a 
princípio, do inconsciente da criança pequena. Na criança, na sua frágil 
consciência, ou não tendo claramente sua própria relação egóica, essa 
identidade primitiva possibilitaria ao inconsciente dos pais penetrar na 
psique da criança, que desse modo atuaria ou viveria interiormente através 
dos problemas dos pais. 

O ego seria o arquétipo central da consciência e o self, o princípio 
ordenador da personalidade inteira, o arquétipo da totalidade, onde os 
dois grandes sistemas psíquicos necessitam um do outro. O self (ou "si 
mesmo"), diz respeito à soma de todas as particularidades do consciente 
e do inconsciente. A estreita relação ego/selfpermite ao ego desenvolver
se, o que possibilitaria a integração da consciência. 

"O desenvolvimento da consciência, inevitavelmente, leva não somente 
à separação da mãe, mas também à separação dos pais e de todo círculo 
familiar e, assim, .. a um relativo grau de separação do inconsciente do 
mundo do instinto." (Jung, 1973 - 1989 - voI. 5, p.225) 
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Fordham propõe o termo deintegração à divisão espontânea do self 
em partes, fundamental para o surgimento da consciência. Argumenta 
que o desenvolvimento da consciência na criança viola a condição original 
de totalidade e postula, teoricamente, um estado integrado primário ao 
nascer. (Menuhin, 1988). As deintegrações do self original correspondem 
ao que Jung denominou fragmentos da consciência do ego, ou estado 
pré-consciente. 

A estruturação da personalidade surge do ritmo de integração e 
deintegração do self, que forma o núcleo do ego. As camadas pessoais 
da psique se assentam, em fundação arquetípica, na psique objetiva ou 
inconsciente coletivo. 

A teoria junguiana, que situa as estruturas arquetipicamente válidas 
dentro do "si-mesmo", é de grande valor para o estudo da infância e da 
vida adulta. 

o desenho 

Crianças, adolescentes e adultos comunicam seus comportamentos e 
relações verbalmente ou graficamente. 

O desenho vem sendo utilizado como recurso para esta compreensão. 

Nguyen (1992), em artigo publicado, procura abordar o desenho como 
método projetivo, que procura explorar a dimensão afetiva de um 
indivíduo, na situação e em evolução. Seu pensamento é que todo 
profissional, que venha a utilizar o desenho como método de investigação 
ou como suporte da relação terapêutica, deve se formar e manter-se 
informado dos métodos disponíveis e não se deixar levar por uma leitura 
intuitiva. Afirma que no desenho, o biológico e o psicológico são 
estreitamente intrincados: isto que diz à criança, à alma, não pode ser 
exaustivo. O rigor metodológico torna-se indispensável para que uma 
prática psicológica seja eficaz. 

O desenho torna-se um meio útil para a criança exprimir-se livremente. 
O desenho da família, particularmente, permitirá que ela projete as 
tendências recalcadas e seu inconsciente e, assim, poderá nos revelar os 
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verdadeiros sentimentos que nutre pelos seus. 

O estudo 

Foram sujeitos seis crianças, três meninos e três meninas, com idades 
entre 07 e 12 anos, encaminhadas para acompanhamento psicológico, 
com queixas diversificadas. Essas crianças vivem com a família e 
freqüentam escola pública do Ensino Fundamental. 

Para fazer o Teste do Desenho de Família, foram utilizadas folhas de 
papel sulfite brancas, borracha, lápis preto e colorido (com 12 cores). 

O procedimento deste trabalho teve como base o Estudo de casos, 
especificamente na aplicação do Teste do Desenho de Família (T.D.F.). 

A aplicação foi realizada individualmente, por seis estagiárias sob 
supervisão, na Área de Psicoterapia Infantil na Clínica de Psicologia 
Aplicada da Universidade. 

Primeiramente, as crianças foram submetidas a um Psicodiagnóstico 
e, posteriormente, encaminhadas à Psicoterapia (as crianças, em todas as 
fases desse processo, foram atendidas por estagiárias que cursavam o 
nono semestre do curso de Psicologia, sob supervisão). 

Na sessão em que se aplicou o T.D.F., foi proposto que se iniciasse 
com desenho livre, a seguir, o desenho da Figura Humana e, por final, o 
Desenho de Família. Sugeriu-se a instrução como proposta por Corman, 
no manual do T.D.F.: "Desenhe uma família" ou "Imagine sua família e 
desenhe-a." (Corman, 1979, pp. 20 - 21) 

Após a execução, a criança foi conduzida a dar informações sobre o 
desenho (que explicasse a família que imaginou, onde estavam, o que 
faziam, o nome de cada pessoa desenhada, o sexo, a idade, seu papel na 
família) e a responder um questionário segundo as formulações de 
Corman. O conteúdo das respostas dadas aos seus desenhos foram 
analisados dentro do enfoque Corman/Jung. 

Os desenhos de família foram comparados com a família original de 
cada caso. 
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Os resultados 
Tabela I - Síntese dos aspectos dos conteúdos dos desenhos 
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Os desenhos realizados pelos seis casos apresentados possibilitaram a 
expressão dos conflitos emergentes que permitiram direcionar o foco no 
processo terapêutico. Esses conflitos são referentes à mobilização de 
comportamentos ambivalentes, às exigências para melhor desempenho, 
imaturidade e inquietações decorrentes da própria fase do 
desenvolvimento. 

O casal parental é representado ,em 05 casos (FI' F3' MI' ~, ~) e 
identificado como estando juntos. E suprimido em um caso (F 2)' o que 
põe em evidência que algo não vai "bem". E mesmo ao serem identificados 
como estando juntos, observa-se que estas crianças mostram estar atentas 
à relação do casal (convencional, normal, separado, divergente) sem deixar 
de imaginar como gostaria que fosse (MJ 

Quanto às figuras femininas, são sentidas no seu papel matemo real e 
mesmo no caso F I' onde este papel é reivindicado e em F 3' onde este 
papel é distanciado, ambos por sua própria necessidade, ocorre 
identificação do papel (Arquétipo matemo) . 

As figuras masculinas, em relação ao seu papel paterno, são 
identificadas mais por suas atitudes (ordem, poder), ação (trabalho), sua 
ação afetiva positiva (citada no caso F3) é menos evidenciada (Arquétipo 
paterno). 

O ambiente familiar é notado e sentido por todos os casos e constata
se que as vicissitudes do casal parental estão presentes na dinâmica familiar. 
Essas vicissitudes referem-se às divergências no cuidar, orientar~ à falta 
de comunicação do par, aliada ao relacionamento distante e pouco 
envolvido e comprometido~ a questões pessoais de cada um do par. As 
características do ambiente notadas referem-se a ser pouco observador, 
conflituoso, desunido, distanciado e perturbado pelo confronto das figuras 
parentais. 

Os papéis parentais como são exercidos no ambiente e experienciados 
pela criança, são ressaltados por interferir na sua imagem, ação, realização 
(persona, sombra). 
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As escolhas das crianças, por uma figura, ressaltam o seu desejo de 
melhor realização e a compreensão de que se apercebe em 
desenvolvimento, também alia-se à necessidade por uma pessoa, a qual 
atribui potencialidades para auxiliar na sua estabilização (eixo ego-se1/). 

O trabalho psicoterápico desenvolvido utilizou os dados do T.D.F., 
procurando auxiliar os estagiários envolvidos nestes casos, na visualização 
dos processos da criança e da família, favorecendo o estabelecimento de 
sua ação: compreender a relação pacientelterapeuta. O desenvolvimento 
desta relação é essencial e envolve muitas sutilezas psicológicas que vão 
desembocar no desenvolvimento do trabalho com a criança e com a fanúlia. 

As orientações familiares foram beneficiadas com os resultados obtidos 
pelo T.D.F., aspectos que puderam ser esclarecidos nas discussões com 
os pais e direcionados para mudanças, revisão, pertinentes a cada caso, 
pois como afirma Jung (1972 - 1988), não só os pais influenciam a criança, 
mas, o nascimento, o desenvolvimento e a personalidade da criança 
influenciam os pais. 

Conclusão 

A técnica projetiva mostrou-se um instrumento útil ao profissional 
psicólogo, um recurso eficaz ao seu trabalho, que pode auxiliar a 
determinar a focalidade e indicadores importantes da interação familiar, 

que pode contribuir com o desenvolvimento sadio da criança. 

REFERÊNCIAS BmLIOGRÁFICAS 

Arlês, P. (1986). História social da criança e dafamília. Rio de Janeiro, 
RJ.: Guanabara. (Original publicado em 1978). 

Azevedo, L. M. (1989). O símbolo criança. Monografia, Sociedade 
Brasileira de Psicologia Analítica, São Paulo. 

82 

Cavalcanti, R (1996). O Mundo do Pai. São Paulo, S.P.: Cultrix. 

Corman, L. (1979). O Teste do Desenho de Família (W. H. Geenen, 

HERMES 

trad.). São Paulo, S.P.: Mestre Jou. (Original publicado em 1961). 

Fordham, M. (1969). Children as individuais. London: Hodder and 
Stoughton. (Original publicado em 1944). 

Galiás, I. (1988). Reflexões sobre o triângulo edípico. Revista 
Junguiana, 6, 149 - 165. 

Golfeto, l H. (1989, agosto). Psicoterapia infantil: uma abordagem 
junguiana. Trabalho realizado no Departamento de Neuropsiquiatria 
Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Revista 
Arquivos Brasileiros de Psicologia, 41 (3), 79 - 94. 

Hammer, B. S. (1981). Aplicações clínicas dos desenhos projetivos 
(E. Mick, trad.) Rio de Janeiro, Rl: .Interamericana. (Original publicado 
em 1978). 

Jung, C. G. (1974). Tipos Psicológicos (A. Cabral, trad.) (voI. 6). Rio 
de Janeiro, Rl: Zahar Editores. (Original publicado em 1960). 

Jung, C. G. (1998). A natureza da psique (pe. D. M. R RochaO.S.B., 
trad.) (voI. 8). Petrópolis, RJ.: Vozes. (Original publicado em 1971). 

Jung, C. G. (1987). O eu e o inconsciente e Estudos sobre psicologia 
analítica. (D. F. da Silva, trad.) (voI. 7). Petrópolis, Rl: Vozes. (Original 
publicado em 1971). 

Jung, C. G. (1988). O desenvolvimento da personalidade (Frei V. do 
Amaral, trad.). Petrópolis, RJ.: Vozes. (Original publicado em 1972). 

Jung, C. G. (1989). Símbolos da transformação (E. Stern, trad.) (voI. 
5). Petrópolis, R.l: Editora Vozes. (Obra original publicada em 1973). 

Jung, C. G. (1990). A ion - estudos sobre o simbolismo do "si-mesmo". 
(PadreD. M. R Rocha, trad.) (voI. 9). Petrópolis, RJ.: Vozes. (Original 
publicado em 1976). 

Menuhin, l R (1988). The self in early childhood. London: Free 
Association Books. 

Nguyen, K. C. (1992b). Les Épreuves Graphiques: Méthode 

83 



HERMES 

d'Évaluation. Méthode d'lnvestigation. Bulletim de Psychologie, 406, 
449 - 461. Tome XLV. 

Samuels, A., Shorter, B. & Plaut, S. (1988). Dicionário Crítico de 
Análise Junguiana. Rio de Janeiro, RJ.: Imago. 

Sharp, D. (1997). Léxico Junguiano Dicionário de Termos e conceitos. 
São Paulo, S.P.: Cultrix. 

Silveira, N. (15 ed.) (1996). Jung - vida e obra. Rio de Janeiro, RJ.: 
Paz e Terra. 

Souza, R. M. de. (1997, dezembro). A criança na família em 
transformação: um pouco de reflexão e um convite à investigação. Psico 
Rev. 5, 33 - 51. 

Tardivo, L. S. C. (1997). Análise e interpretação. ln W. Trinca (org.), 
Formas de investigação clínica em Psicologia (pp. 115 - 156). São Paulo, 
S.P.: Vetor. 

Trinca, W. (org.) (1997). Formas de investigação clínica em 
Psicologia. São Paulo, S.P.: Vetor. 

84 

HERMES 

o GRUPO DA AMIZADE 

Tania Meca 

As pessoas mais velhas sempre me encantaram e com frequência em 

minha vida um "Velho" amigo sempre surge no meu caminho. 

Na minha infância, além da figura marcante de meu avô, com quem 
vivi uma relação premiada de muita amizade e alegria, lembro-me também 
do Nono, um velhinho da vizinhança que sentava-se todas as tardes à 
porta de sua casa onde conversávamos e eu ouvia atentamente suas sábias 
estórias. Mais tarde conheci o Sr. José, coração jovem e apaixonado 
sempre por uma nova namorada. Alguns anos depois, numa viagem de 
férias, conheci Sr. Angelo, e então mais uma grande amizade foi 
conquistada. Todas já na faixa dos 70 anos. 

A minha vida sempre me presenteou com pessoas que puderam mostrar 
o aspecto sadio do envelhecer como um processo de transformação, 
diferente do envelhecer como um final de vida. 

Em julho de 1996, procurou-me uma senhora participante de um grupo 
de terceira idade, com um convite para que eu realizasse um trabalho 
com este grupo, que já existia há seis anos e que naquele momento estava 
sem terapeuta. 

O trabalho com o "Grupo da Amizade" - este é o nome do grupo -
tem sido um constante aprendizado e troca. 

O meu intuito em escrever a respeito deste trabalho, é de contar para 
as pessoas interessadas, como o processo de envelhecimento pode ser 
vivido como uma fase das mais iinportantes do desenvolvimento humano, 
sem o estigma do que é velho, desajeitado, abandonado e fadado ao 
isolamento. 
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Viver a terceira idade ou, como o grupo gosta de referir-se, a "Melhor 
Idade", é a síntese de todos os esforços para nos tomarmos pessoas 
melhores, através da somatória das experiências vividas no transcorrer 
de 60, 70, 90 anos. É o exercício para desenvolver a capacidade de viver 
cada dia com vida como uma experiência única, com a clareza de que 
pode ser o último dia, e que a morte, de fato, é uma certeza, mas certeza 
esta não de um fim, mas de uma transformação. 

A morte é sempre tema nas discussões, levando o grupo a profundas 
reflexões sobre a imortalidade da alma e o cultivo do amor nos corações. 
É comum nesses encontros alguém contar vivências em sonhos com seus 
amados maridos já falecidos, e nestes momentos o grupo é tomado de 
um romantismo adolescente, trazendo suas experiências pessoais à tona 
e grandes trocas se realizam. 

Cultivar o amor nas relações é, para o grupo, ingrediente principal, 
bem como a generosidade e a solidariedade, pois o grupo é continente 
para as diificuldades, assim como nos bons momentos. Ali, no grupo, 
encontra-se alento e razão para suas vidas, pois no convívio, o sentimento 
de igualdade aparece, diferente daquilo que é vivido muitas vezes nas 
famílias. 

a despreparo para a fase de envelhecimento é um fator que dificulta a 
vida, pois o envelhecer é inevitável, mas é preciso aprender a envelhecer 
com as descobertas que esta fase do desenvolvimento humano pode 
oferecer. 

Michelet, o historiador francês diz: "É preciso avançar em idade para 
adquirir a juventude, para libertá-la dos embaraços, para viver conforme 
o impulso inicial". 

a convívio com o idoso garante para as relações uma troca e um 
enriquecimento inestimáveis, mas o preconceito gerado pela dificuldade 
em olhar para o processo de envelhecimento como parte do 
desenvolvimento humano, transforma este convívio num fardo pesado e 
dificil. 
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Segundo o francês Jean Pierre Dubois-Dunrée, o envelhecimento não 
é apenas um problema fisiológico ou fisico, psicológico ou cultural. É 
um problema de espiritualidade. Um problema de sentido da vida, embora 
essa atitude figure atualmente na contracorrente. 

É no envelhecer como processo de desenvolvimento que se descobre 
a habilidade em manter e saber usar os conteúdos infantis e jovens contidos 
na essência de cada um, para transformá-los em produtos da criatividade. 

A cultura do descartável não consegue reconhecer no idoso a qualidade 
e a sabedoria que só o tempo contido na soma dos anos vividos pode 
garantir. 

a trabalho com o Grupo da Amizade é realizado semanalmente, com 
encontros de duas horas. É totalmente prático, com o uso de técnicas de 
relaxamento, massagem e auto-massagem e dança, visando a integração 
fisio-psíquica. As técnicas utilizadas são: Toques Sutis, Jacobson, Schultz, 
Feldenkraiss, Kun-Nyl, exercícios do Tai-Chi-Chuan e Danças Circulares. 
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INTEGRAÇÃO FISIOPSÍQUICA 

Cilô Lacava 

Este corpo onde moro. 

Este espaço de vida, luz, sombra, mistérios e uma certeza; pleno de 
caminhos, canais, labirintos; salas, salões, firme estrutura; aberturas, 
passagens, porto-embarcação. 

Este corpo - matéria intensa - onde histórias de todos os tipos são 
impressas na pele, no córtex, nos ossos, na retina .... na memória afetiva ... 
é o mesmo corpo que as recria, transforma, toma consciente e expressa 
em infinitudes de movimentos. Movimentos que podem ser tornados Arte: 
movimento-verdade para cada um em suas circunstâncias nos mundos 
interno/externo em permanente diálogo. 

Cíclico movimento, espiral de alquímicas operações em processamento, 
todo o tempo. 

Este corpo, onde habito, é uma unidade indivisível - INDIVÍDUO I 

QUE EM VERDADE SOU - e tanto o sentimento, a emoção, o pensar e 
o intuir o modificam ( meu tónus muscular, minha pulsação, minha fome, 
minha alegria, ... vontade de viver) como o tocar e o ser tocada pelo ar, 
pelo calor do sol, por outra pele ... paisagem, sons, silêncios ... vida em 
sua amplitude e transcendência. Este corpo, pensamento que dança, 
conecta-me com o outro e com o Cosmos, permitindo identificação e 
diferenciação. Diversidade na igualdade. Marca pessoal, forma e conteúdo 
em íntima interação - modo de ser e estar no mundo. 

Este corpo, de onde transcendo, é um corpo de sonhos. Sonhos já 
sonhados, sonhos sendo sonhados, aspirações, vir-a-ser-sendo já .... 
Totalidade; este corpo, Oficina de Arte das práticas e encontros da minha 
própria humanidade. Comigo mesma, com o outro (humano, animal, 
vegetal...) e tanto faz a ordem dos fatores e o ponto de origem do 
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movimento. Sou - somos - a arena dos embates da nossa dualidade em 
busca do equilíbrio dos opostos, de que nos fala Mondrian por volta de 
1920: 

"O futuro dirá que haverá um tempo em que seremos capazes de 
renunciar a todas as artes como as compreendemos hoje; pois, então, a 
beleza alcançando a maturidade terá chegado a uma realidade tangível. 
Quando o homem conseguir realizar em si o equilíbrio dos contrários; 
quando conseguir afastar o sentido trágico da vida e quando a arte estiver 
perfeitamente integrada na vida, ela deixará de existir, pois tudo será 
Arte"2 

Em 1980, Gilberto Gil trata deste assunto em sua canção "Se eu quiser 
falar com Deus" . 

"Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que ficar a sós 
Tenho que apagar a luz 
Tenho que calar a voz 
Tenho que encontrar a paz 
Tenho que folgar os nós 4 

Dos sapatos, da gravata, 
Dos desejos, dos receios 
Tenho que esquecer a data, 
Tenho que perder a conta 
Tenho que Ter mão vazias 
Ter a alma e o corpo nus 

Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que aceitar a dor 
Tenho que comer o pão 
Que o diabo amassou 
Tenho que virar um cão 
Tenho que lamber o chão 
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Dos palácios, dos castelos 
Suntuosos do meu sonho 
Tenho que me ver tristonho 
Tenho que me achar medonho 
E apesar de um mal tamanho 
Alegrar meu coração 

Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que me aventurar 
Tenho que subir aos céus 
Sem corda pra segurar 
Tenho que dizer adeus 
Dar as costas, caminhar 
Decidido, pela estrada 
Que ao findar vai dar em nada 
}fada, nada,nada, nada 
}fada, nada,nada, nada 
}fada, nada,nada, nada 
Do que eu pensava encontrar. " 

Neste caminhar, há espaço para eventos de todos os tipos, variada e 
inesgotável é a quantidade de circunstâncias que temos na vida. Há lugar 
para todos os tipos de música e os versos anteriores de Gilberto Gil 
quando dizem da necessidade de alegrar o coração, acordaram em mim a 
memória da melodia de "manhã de Carnaval", criando uma espécie de 
estado de graça. Estado DE GRAÇA. 

MANHÃ DE CARNAVAU 

(Canção de Orfeu) 

Luiz Ronfá e Antônio Maria 

Manhã, tão bonita manhã 
}fa vida uma nova canção 
De cada flor, o amor 
Em cada amor, o bem 
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o bem do amor faz bem 
Ao coração ..... . 

Então vamos juntos cantar 
O azul da manhã que nasceu 
Odiajávem ..... 
E o seu lindo olhar 
Também amanheceu ..... . 

Canta o meu coração 
Alegria voltou 
Tão feliz a manhã 
Desse amor. ... 

HERMES 

Ah! Este corpo que canta! Ah! Este corpo que dança, arena a céu
aberto, onde ardentemente permito que se aproximem e me penetrem 
vislumbres de soluções à questão que nos foi presenteada há quase dois 
mil anos atrás: DE QUE NOS AMÁSSEMOS UNS AOS OUTROS, 
COMO A NÓS MESMOS. Cuidar-se através do Corpo pode ser um 
poderoso caminho no sentido da possibilidade da auto-transformação, 
para maior bem querer de si mesmo, modo mais efetivo para decifrarmos 
amorosamente esta verdadeira possibilidade. Ela está dentro de nós em 
algum espaço - secreto, talvez - e possui uma configuração que lhe permite 
tornar-se pensamento/ato/arte. 

Esta capacidade, desafio sutil, pode, se para tanto nos dedicarmos, 
tornar-se realização no viver de cada dia. Cada dia. Cada encontro. 

O Centro do Ser, onde podemos nos ancorar é um portal que pode ser 
acessado através de um toque com sentimento, consentimento. 

Cada um tem seu caminho, seus movimentos. Suas escolhas e liberdade. 

Há muito trabalho, há festas, há quintais, tanto mar e tanto céu. 

Cada um de nós constrói a dança-pensamento com que desenha o seu 
caminho pelo mundo. 
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Somos responsáveis, isto é, respondemos por movimentos, gestos, 
palavras e ........ que articulamos ao expressarmo-nos cotidianamente. Isto 
é um dado. 

*** 

Nos anos 80, em um dos grupos de estudo com o Prof. Sandor, uma 
aluna pediu para que ele nos falasse algo à respeito da "competição". Ela 
observava em seu trabalho clínico, e também de modo geral, como as 
subseqüentes crises político-econômicas, pelas quais o país passava, 
afetavam as disposições anímicas e o cotidiano das pessoas. 

Após um silêncio que caracterizava seu modo de poder entrar em 
contato com as questões que se apresentavam, ciente da ressonância que 
suas palavras teriam para os alunos ali presentes, ele nos disse: "A questão 
não está na competição, mas sim na aspiração com a qual nos movemos." 
E não disse, sobre isso, mais nada. Após outro tempo de silêncio, o grupo 
retomou seus estudos daquela noite, como sempre. 

*** 

A fraternidade é uma questão político-econômica na escala da 
coletividade nacional, mundial. A fraternidade é uma questão dos corpos
pensamentos-ações pessoais e dos pequenos grupos. Uma questão da 
consciência amorosa, entre humanos e seus fantásticos parceiros animais 
e vegetais, tudo-vida em interação, nesta Terra-Lugar. 

*** 

Muitas vezes estas vivências, este modo de olhar e praticar a vida 
pode parecer romântico, ingênuo, coisa de criança - dizem-me com alguma 
freqüência - Pode ser. Pode não ser. Haverá que se viver ... para saber as 
respostas. 

De qualquer modo, não custa tentar e fazer aqui um desejo ardente, 
que eu - e quem mais quiser - possa "pegar uma carona" com as crianças. 
Já ouvimos em algum lugar, que é das crianças que será feito o "Reino 
dos Céus". 
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E você sabe onde fica o "Reino dos Céus"? 

Notas e Referências Bibliográficas 

1 indivíduo - "do latim, INDIVIDUU=INDIVISÍVEL, 
INSEPARÁVEL" Machado, José Pedro - Dicionário Etimológico da 
Língua Portuguesa"vol 3 - Limos Horizonte Ltda, Lisboa, 1977. 

2 Koellreutter, Hans-Joachim "O ensino da música num mundo 
modificado: caderno de estudo: educação musical" Carlos Kater, 
organização. Belo Horizonte, AtravésIEMUFMG/FEZ/FATEMIG, 1997 

3 Gilberto Gil - "Todas as letras". Organização Carlos Rennó. Ed. 
Companhia das letras - 1996. 

4 "folgar os nós" me reporta diretamente à CALATONIA criada pelo 
Prof Sandor durante a Segunda guerra mundial. "Calatonia indica um 
tônus descontraído, solto, mas não somente do ponto de vista estático e 
muscular. No original grego o verbo "Khalaó" indica "relaxação" e 
também "alimentação", "afastar-se do estado de ira, ruria, violência", 
"abrir uma porta" "desatar as amarras de um odre" "deixar ir" "perdoar , " 
aos pais", "retirar todos os véus dos olhos", etc ... Consegue-se a Calatonia 
através de condicionamento pelo terapeuta, que recorre a estímulos 
monótonos por meio de toques sutis em várias áreas do pé, calcanhar e 
região posterior da perna." 

Sandor, Pethõ e outros - "Técnicas de Relaxamento" Vetor - Editora 
Psico-Pedagógica Ltda. 4' edição, 1982. 

5 "Se eu quiser falar com Deus", ou se eu quiser encontrar o equilíbrio 
dos opostos, ou se eu quiser utilizar os meus dons para fins nobres, ou se 
eu quiser encontrar o CAMINHO DO MEIO ..... praticar a compaixão, 
etc. 

6 "Manhã de Carnaval" samba canção de 1959 de Luiza Bonfá e 
Antônio Maria. Mascarenhas, Mário. "O melhor da Música Popular 
Brasileira" vol 4. Irmãos Vitale, eds. Rio de Janeiro, Edições Enterpe 
Ltda. 1982. 
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ALUSÕES AO CORPO NA CARTA DE 
CAMINHAI 

Paulo Toledo Machado Filho 

Encontramos na carta escrita por Pero Vaz de Caminha a EI Rei Dom 
Manuel algumas interessantes observações acerca da corporalidade de 
nossos primeiros habitantes. Como é de conhecimento, esta 
correspondência é tida como o primeiro documento escrito sobre o Brasil, 
datado de primeiro de maio de 1500 e redigido em Porto Seguro, na 
então Ilha de Vera Cruz. 

Nas informações biográficas sobre o autor, consta que na realidade 
ele não era escrivão da esquadra de Cabral, mas funcionário da feitoria 
de Calicute, India, onde viria a morrer quando a expedição, lá chegando, 
foi atacada pelos mouros. Não se sabe muita coisa mais sobre o mesmo, 
além da referida carta, que constituiu-se num relato das observações feitas 
nos dias em que a esquadra aqui permaneceu. 

Nesta carta, Caminha descreve geograficamente a terra encontrada, 
faz algumas poucas anotações sobre a flora e a fauna, relata os movimentos 
da esquadra enquanto aqui permaneceram assim como a realização da 
primeira missa, mas o interesse principal do autor recai sobre os habitantes 
nativos, a maneira como estes e os portugueses se relacionaram, além de 
descrever alguns de seus hábitos e costumes, aspectos ligeiros de seu 
caráter, a sua constituição fisica e o modo como se expressavam através 
do corpo. Sobre estes dois últimos pontos, gostaríamos de estender um 
pouco mais nossas observações. 

Na primeira referência descritiva de Caminha sobre o corpo de nossos 
indígenas, observamos a ênfase sobre um dos aspectos que provavelmente 
mais teria chamado a atenção dos visitantes europeus, ou seja, a nudez, 
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impressão que se espalha ao longo de toda a carta. Observemos o texto 
de Caminha: "Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas 
vergonhas." Três parágrafos após: "A feição deles é serem pardos, 
um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. 
Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir 
ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. 
Acerca disso são de grande inocência." 

Descrevendo o corpo dos nativos, Caminha revela um pouco da relação 
que os próprios portugueses estabeleciam com o seu corpo. A referência 
aos órgãos sexuais como "vergonha" na realidade traduz um aspecto ou 
um pressuposto da corporalidade pertinente ao cristão europeu, 
correspondendo a "vergonha" ao efeito de uma humilhação ou à existência 
tomada pública de um "pecado", conforme este surge para a consciência. 
Era para a consciência cristã européia que estabelecia-se a relação sexo/ 
pecado/vergonha, como toda corporalidade aparecia como empecilho 
quando se tratava de direcionar a atenção psíquica (ou libido) para o 
espírito. O corpo, nesta época, raramente aparecia como instrumento ou 
veículo positivo da consciência ao pretender-se este direcionamento. 
Muito pelo contrário, até mesmo práticas de auto-flagelamento eram 
válidas quando se intencionava aumentar a concentração em Deus. Quanto 
à sexualidade, não era aceito que fosse vivenciada senão para finalidades 
reprodutivas; a transgressão a esta regra correspondia então a um caminho 
da consciência oposto ao do espírito; a sensibilidade dos órgãos sexuais 
(a "vergonha" explicitada pelo corpo) e o conseqüente efeito da atração 
sexual deveriam ser dominados; o não conseguimento de tal feito poderia 
denunciar um espírito fraco. 

Mais adiante, na mesma frase, e em outros pontos de sua 
correspondência, como quando descreve as mulheres, encontramos a 
alusão à "inocência" dos brasilíndios com relação à ausência de vergonha 
ou à não consciência do "pecado": "Ali andavam entre eles três ou 
quatro moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e 
compridos pelas costas; e suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas 
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e tão limpas das cabeleiras que, de nós muito olharmos, não se 
envergonhavam". Ou mais próximo do final da carta, quando da 
descrição da missa: "Entre todos estes que hoje vieram não veio mais 
que uma mulher, moça, a qual esteve sempre à missa, à qual deram 
um pano com que se cobrisse; e puseram-lho em volta dela. Todavia, 
ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir. 
Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria 
maior - com respeito ao pudor". 

A noção expressa através da "inocência" de nossos habitantes de então 
nos remete ao mito bíblico do paraíso. Correspondia a existência no paraiso 
a um estado de ausência de pecado, imagem esta que se projetava através 
destas primeiras impressões de Caminha sobre os índios. O referido estado 
de inocência simboliza também o equilíbrio da existência com as normas 
do sagrado. Mas para o ponto de vista cristão de então, esta relação com 
o sagrado ou o estado de pureza referido, se importante, ainda não era 
suficiente para garantir a salvação das almas daquele ou de qualquer outro 
povo. Nos escritos de Caminha: "E segundo o que a mim e a todos 
pareceu, não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, do que 
entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer 
como nós mesmos; por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria 
nem adoração têm. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar 
quem entre eles mais devagar ande, que logo serão tornados e 
convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, 
não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque então terão 
mais conhecimento de nossa fé ... ". Ou seja, a conversão à fé cristã com 
o reconhecimento de seus dogmas (comunhão e batismo, principalmente) 
também era absolutamente necessário para garantir-se um lugar junto a 
Deus. 

A nudez ou a ausência de vergonha dos indígenas expressava um estado 
de "inocência" que também podia corresponder à inconsciência, surgindo 
os mesmos (os indígenas) como integrados à physis ou Natureza, e a 
presença dos portugueses diante deles, simboliza o encontro da Cultura 
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com a Natureza. A ação cristianizadora ou catequista, neste caso, assim 
como também a ação colonizadora, corresponde ao empenho humano 
civilizado em subjugar as forças espontâneas da Natureza, criando-se a 
Cultura. Esta relação estabelecida equivale simbolicamente à relação 
existente entre o consciente e o inconsciente, na esfera psíquica. 
Observamos ainda que a ação da Cultura é ativa e representa o princípio 
masculino (simbolizado pelo caráter patriarcal do monoteísmo hebraico
cristão) e a Natureza surge como o princípio feminino, receptiva (mas 
nem sempre passiva), através de seu panteão politeista, à referida ação e 
cujo efeito (da ação da Cultura) corresponde à sua despotencialização 
(como tambem ocorre com o inconsciente diante da atividade elaborada 
do consciente). Em resumo, este encontro entre europeus e ameríndios 
simbolizou tambem mais uma etapa na longa trajetória de tentativas de 
abolição de contrastes ou opostos, como diria Jung, percorrida pela 
humanidade em seu processo de individuação, onde além das polaridades 
acima referidas, encontrou-se também a História, juntamente com a 
irrevogabilidade de seu tempo linear, com a condição até então estável, 
perene e eterna da consciência mítica aqui presente. 

A descrição do encontro entre dois índios, que foram conduzidos à 
nau capitânea, com o Capitão da esquadra talvez seja o momento 
paradigmático deste processo, quando toda solenidade e pesado 
cerimonial dos portugueses ("arqueados" de tanta Cultura ... ) foram 
confrontados pela movimentação espontânea e objetiva dos indígenas: 
"O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, 
aos pés de uma alcatifa por estrado; e bem vestido, com um colar de 
ouro, mui grande, ao pescoço. E Sancho de Tovar, e ( ••• ), e nós outros 
que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa. 
Acenderam-se tochas. E eles entraram. Mas nem sinal de cortesia 
fIZeram, nem se falar ao Capitão; nem a alguém. Todavia um deles 
fitou o colar do Capitão, e começou a fazer acenos em direção à 
terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia 
ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim 
mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá 

97 



HERMES 

também houvesse prata!" 

É de se imaginar o impacto deste momento em que os dois índios nus 
subiram à nau capitânea e foram solenemente recebidos pelo capitão
mor da esquadra, circundado por todas as outras pessoas importantes 
então presentes, ostentando todos as insígnias que definiam sua 
importância e poder e na expectativa do cumprimento de rígidas normas 
de etiqueta! Na realidade, sabe-se hoje que os indígenas também possuem 
as suas próprias regras cerimoniais, e que seria praticamente impossível 
apresentarem-se naquele momento, ao menos para o entendimento dos 
protagonistas presentes, todo o conjunto de pressupostos correspondentes 
a cada cultura. Mas ainda assim é interessante imaginarmos à respeito 
das ressonâncias que tal encontro teria produzido, tanto para os 
portugueses como para os indígenas; muito possívelmente ainda estamos 
elaborando os efeitos deste encontro. Toda dificuldade que verificou-se 
na história posterior, referente ao relacionamento entre índios e brancos, 
corresponde ainda à incompreensão do significado e da importância 
daquele momento paradigmático. Embora naquela hora os portugueses 
colocaram-se abertos e disponíveis para um contato sem truculências, 
como podemos observar na sequência do texto de Caminha : "E 
concordaram em que não era necessário tomar por força homens, 
porque costume era dos que assim à força levavam para alguma 
parte dizerem que há de tudo quanto lhes perguntam; ( •.• ) E que 
portanto não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem 
de fazer escândalo; mas sim, para os de todo amansar e apaziguar, 
unicamente de deixar aqui os dois degredados quando daqui 
partíssemos", parece que este intento perdeu-se ao longo da história, 
confonne verificaremos mais adiante. 

Na verdade, no prosseguimento daquele encontro ressalta-se 
justamente o cuidado na maneira como foi conduzido, quando os índios 
donniram na nau; a espontaneidade e o despojamento (até pela nudez) 
deles continuou a impressionar os portugueses: "( .•. ) E então estiraram
se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de 
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encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas; e as cabeleiras 
delas estavam bem rapadas e feitas. 

O Capitão mandou pôr por baixo da cabeça de cada um seu coxim; 
e o da cabeleira esforçava-se por não a estragar. E deitaram um 
manto por cima deles; e consentindo, aconchegaram-se e 
adormeceram" . 

Na seqüência, os indígenas foram reconduzidos à terra, num momento 
aparentemente dramático conforme a cena descrita por Caminha, quando 
estes, trazendo presentes dados pelos portugueses, eram aguardados por 
cerca de duzentos guerreiros com arco e seta nas mãos. Ao aceno destes 
que eram acompanhados pelos portugueses, aqueles depuseram as armas, 
e posterirmente, o autor da carta relata: "E saídos não pararam mais; 
nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais 
correria. E passaram um rio que aí corre, ( ... ) E muitos outros com 
eles. E foram assim correndo para além do rio entre umas moitas de 
palmeiras onde estavam outros. E ali pararam." Certamente 
impressionou-se Caminha com a motricidade e a desenvoltura corporal 
dos indígenas, o que possivelmente representaria, naquele momento, um 
outro referencial relacionado com o corpo para os europeus, cuja atitude 
motora era comprometida tanto pelos indicativos de uma educação 
corporal contida (pelos pressupostos culturais e religiosos) como também 
pelos pesados indumentos utilizados, como as botas, sobretudos, 
sombreiros, etc .. 

Em outros pontos de sua correspondência, era justamente a partir das 
observações sobre o corpo que Caminha parecia reunir a maior quantidade 
de referências possíveis para aquele momento sobre os nossos indígenas, 
como os hábitos de higiene, o relacionamento da mãe com o filho, a 
pintura corporal, as perfurações labiais, etc., quando então o corpo 
revelou-se mais preciso na indicação de informações sobre a mitologia e 
a cultura destes, do que as palavras poderiam tê-lo feito. 

Ao falar sobre a higiene, o autor chega a comparar os indígenas com 
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aves livres que não precisam de morada para viver, espantando-se no 
entanto com sua saúde e limpeza: ( •.. ) "Mas apesar de tudo isso andam 
bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que 
são como aves, ou alimárias montezinhas, as quais o ar faz melhores 
penas e melhor cabelo que às mansas, porque seus corpos são tão 
limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais!". 
Lamentamos que ele não faça referências comparativas com o que deveria 
ser a higiene entre os portugueses naquelas naus ... Observamos a relação 
simbólica que normalmente se estabelece entre limpeza e pureza; parece
nos que muito da impressão que se configurou à respeito deste primeiro 
encontro, para o imaginário do europeu identificado por Caminha, deve 
ter correspondido ao cantata com uma cena paradisíaca, sobressaindo
se a ingenuidade, a pureza/limpeza, a espontaneidade de um povo a quem 
tudo seria dado, numa relação direta com uma ordem divina ou sagrada. 
A limpeza configura-se como ausência de máculas, condição esta que do 
corpo se projeta para o espírito. Como consequência deste raciocínio, 
tivemos a expectativa assinalada por Caminha, em outro ponto da carta 
(e referido anteriormente), quando da descrição da participação dos 
indígenas na primeira missa, de que para este povo, a salvação, 
correspondendo à interiorização da consciência cristã, seria muito fácil. 

Sobre o contato da mãe com o filho, encontramos uma rápida alusão, 
que culmina também com outra observação sobre a nudez: "Também lá 
andava uma outra mulher, nova, com um menino ou menina, atado 
com um pano aos peitos, de modo que não se lhe viam senão as 
perninhas. Mas nas pernas da mãe, e no resto, não havia pano 
algum." Mais recentemente, os antropólogos M. Mead e G. Bateson, 
pesquisando a sociedade balinesa2, assinalaram a importância do cantata 
somestésico entre mãe e filho no desenvolvimento psicomotor da criança, 
inclusive chegando a compará-lo com o da criança norte-americana, na 
década de cinqüenta, que crescia envolvida em camadas de panos e quase 
que sem possibilidade de receber estímulos táteis. Assinalamos, por ~!1d. 
vez, a importância de tal cantata para o seu desenvolvimento afetivo; 
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infelizmente, na medida em que, entre nós, a ação da Cultura se sobrepôs 
à Natureza, também aumentou a distância somestésica entre a mãe e o 
filho (principalmente entre as camadas sociais mais "cultas"), o que 
conseqüentemente implicou tambem num maior distanciamento afetivo 
entre ambos. Mas estas reflexões deverão prosseguir em outro espaço. 

O corpo dos indígenas também expressava informações importantes 
sobre seus mitos, suas crenças, sobre os rituais e até sobre as divindades, 
através da pintura corporal, das escarificações, das perfurações e dos 
adereços que carregavam. Caminha fez muitas observações em seu texto, 
referentes a estes costumes. 

Sobre a pintura corporal, os indígenas usavam tintas feitas de urucum 
(cor vermelha) ou jenipapo (cor preta). O modo como se pintavam tinha 
relação com os rituais, com a guerra, com o luto, com atividades como a 
caça, a pesca, atividades estas que, na realidade vivida por nossos índios, 
sempre possuíam um sentido sagrado, podendo a pintura sobre o corpo 
expressar aspectos deste sentido. Outras vezes a pintura corporal podia 
demarcar papéis ou funções sociais, como também a relação com 
determinados grupos ou clãs familiares. Algumas descrições que colhemos 
na carta: "Andava lá um que falava muito aos outros, que se 
afastassem. Mas não já que a mim me parecesse que lhe tinham 
respeito ou medo. Este que os assim andava afastando trazia seu 
arco e setas. Estava tinto de tintura vermelha pelos peitos e costas e 
pelos quadris, coxas e pernas até baixo, mas os vazios com a barriga 
e estômago eram de sua própria cor [preparado para luta?]. E a tintura 
era tão vermelha que a água lhe não comia nem desfazia". Mais 
adiante, referências sobre a pintura corporal nas mulheres: "( ... ) Também 
andavam entre eles quatro ou cinco mulheres, novas, que assim nuas, 
não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, do joelho 
até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta; e todo 
o resto de sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com a!t 
curvas assim tintas, e também os colos dos pés; e suas vergonhas tão 
nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso 

101 



HERMES 

desvergonha nenhuma". E a descrição do preparo do urucum: "( ... ) E 
estavam cheios de uns grãos vermelhos, pequeninos que, esmagando
se entre os dedos, se desfaziam na tinta muito vermelha de que 
andavam tingidos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos 
ficavam". 

As perfurações ou as escarificações corporais, como também a 
utilização de determinados adereços naquelas perfurações (como ossos, 
penas, pedaços de madeira), que geralmente eram feitas nos lábios 
inferiores, no nariz ou nas orelhas (as escarificações eram em todo o 
corpo), correspondiam a motivos relacionados com os processos rituais 
que assinalavam os momentos importantes de suas vidas e da vida coletiva. 
Estes adereços eram colocados nos momentos rituais, exigindo do iniciado 
(no caso dos ritos de iniciação) ou do participante do processo um certo 
domínio psico-fisico sobre a dor e o desconforto corporal e esta 
participação (que correspondia tambem à aquisição de uma nova 
consciência, determinada pela temática mítica evocada) ficava para sempre 
assinalada no próprio corpo. Algumas das descrições feitas por Caminha 
foram bastantre precisas: "( ..• )Ambos traziam o beiço de baixo furado 
e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão 
travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como 
um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e a parte que 
fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E 
trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe 
estorvo no falar, nem no comer e no beber". 

A não-compreensão da motivação ritual de tais objetos corporais por 
parte dos portugueses motivou algumas situações confusas e até 
hilariantes, como a descrita a seguir: "Trazia este velho o beiço tão 
furado que lhe cabia pelo buraco um grosso dedo polegar. E trazia 
metido no buraco uma pedra verde, de nenhum valor, que fechava 
por fora aquele buraco. E o Capitão lha fez tirar. E ele não sei que, 
diabo falava e ia com ela para a boca do Capitão para lha mete ... 
Estivemos rindo um pouco e dizendo chalaças sobre isso. E então 
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enfadou-se o Capitão, e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela pedra 
um sombreiro velho; não por ela valer alguma coisa, mas por ~rnostra. 
E depois houve-a o Capitão, creio, para mandar com as ~dtras coisas 
a Vossa Alteza". 

Pelas referências dadas por Caminha, parece-nos que estes primeiros 
instantes de contato entre os dois povos ocorreram de modo harmonioso, 
sem imposições ou outros contratempos que fossem permeados de 
unilateralidades ou com conseqüências conflitivas; ocorreram atitudes 
que poderiam sugerir alguma imposição, da parte dos portugueses, no 
que concerne à transmissão da religiosidade cristã. Na verdade, é 
importante considerarmos que, naquela época os próprios portugueses 
viviam submissos à realidade determinada pela Igreja Católica. Nas 
descrições dos preparativos e da própria primeira missa, no entanto, 
observamos que a participação dos indígenas parece ter sido espontânea, 
motivada principalmente pela curiosidade e ressaltada pelo mimetismo 
corporal, com os índios imitando o procedimento dos portugueses: "Ao 
sairmos do batel, disse o Capitão que seria bom irmos em direitura 
à cruz que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser 
colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos 
e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E 
assim fIZemos. E esses dez ou doze que lá estavam, acenaram-lhes 
que f"lZessem o mesmo; e logo foram todos beijá-Ia". Mais adiante, na 
descrição da primeira missa, os movimentos indígenas parecem 
orquestrados com o dos portugueses: "( .•• ) Ali disse missa o padre frei 
Henrique, ( •.• ). Ali estiveram conosco, a ela, perto de cinqüenta ou 
sessenta deles, assentados todos de joelho assim como nós. E quando 
se veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos 
levantadas, eles se levantaram conosco, e alçaram as mãos, estando 
assim até se chegar ao fim; e então tornaram-se a assentar, como 
nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles 
se puseram assim como nós estávamos, com as mãos levantadas, e 
em tal maneira sossegados que certifico a Vossa Alteza que nos fez 
muita devoção". 
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Infelizmente, na continuidade do processo civilizatório, a catequização 
acabou por impor-se, e a produzir rupturas irreparáveis na unidade cultural 
dos indígenas. Talvez algum elo com a índole destes primeiros navegant~:; 
tenha se perdido posteriorrnnente. Neste sentido, a relação da Companhia 
de Jesus com a antiga Ordem dos Templários3 teria sido determinante, 
fazendo com que aqueles primeiros viajantes, além dos interesses políticos 
e comerciais, também pretendessem um espaço mais pluralista onde eles 
próprios se incluiam. E esta também teria sido a primeira índole da Terra 
Brasilis, o que verificou-se na história posterior, de terra de acolhida 
pluralista de povos, raças e religiosidades. Mas, no momento seguinte ao 
do descobrimento, a ação viril dos colonizadores e os interesses 
mercantilistas da Coroa, assim como o posterior tráfico de escravos 
negros, produziram sérias fraturas aos princípios que teriam sido atribuidos 
por aqueles primeiros navegantes. 

Finalmente, é interessante assinalarmos também algumas referências 
descritas por Caminha onde poderíamos considerar que os portugueses e 
os índios interagiram corporalmente, pela proximidade e necessidade 
integrativa das ações, de forma às vezes mais contida, outras com maior 
desenvoltura, através da troca de objetos, do trabalho e da alimentação, 
como também através da música e da dança. Estes movimentos ocorreram 
com surpreendente harmonia, tanto pelo pouco tempo de contato que 
tiveram até então, como pela diferença das disposições culturais. 
Observemos também a orientação afetiva e otimista de Caminha no texto 
a seguir: "( .•• ) Alguns deles traziam arcos e setas; e deram tudo em 
troca de carapuças e por qualquer coisa que lhes davam. Comiam 
conosco do que lhes dávamos, e alguns deles bebiam vinho, ao passo 
que outros o não podiam beber. Mas quer me parecer que, se os 
acostumarem, o hão de beber de boa vontade! Andavam todos tão 
bem dispostos e tão bem feitos e galantes com suas pinturas que 
agradavam. Acarretavam dessa lenha quanta podiam, com mil boas 
vontades, e levavam-na aos batéis. E estavam já mais mansos e 
seguros entre nós do que nós estávamos entre eles". 
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Em dois trechos do texto encontramos alusão à dança, que se estabelece 
entre os grupos como um interessante meio de comunicação, 
sobressaindo-se no primeiro a descrição da corporalidade do dançarino 
português ao som da gaita, e na continuação (que aparece mais no fim da 
carta), a dança como um movimento integrativo e traduzindo um final 
feliz: "E além do rio andavam muitos deles dançando e folgando, 
uns diante os outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. 
Passou-se então para a outra banda do rio Diogo Dias, ( ... ), o qual é 
homem gracioso e de prazer. E levou consigo um gaiteiro nosso com 
sua gaita. E meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos; e 
eles folgavam e riam e andavam com ele muito bem ao som da gaita. 
Depois de dançarem fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão, 
e salto real, de que se eles espantavam e riam e folgavam muito. E 
conquanto com aquilo os segurou e afagou muito, tomavam logo 
uma esquiveza como de animais montezes, e foram-se para cima". 
Alguns dias depois, a esquiveza parece ter sido superada: "Nesse dia, 
enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, 
ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do 
que nós seus". 

Estas referências colhidas na carta de Caminha corresponderiam ao 
começo de nossa história corporal (se considerarmos como inicial o 
momento em que os dois povos entraram em contato), que nem sempre 
pode ser contada de modo tão feliz. O encontro do princípio masculino 
representado pelo colonizador europeu e seus pressupostos patriarcais 
da cultura cristã e histórica com o princípio feminino representado pelos 
indígenas, integrados à natureza (physis) e com outros pressupostos, 
relativos a uma consciência mítica e matriarcal, teve um início promissor, 
mas que, como em todo casamento onde prevalecem unilateralidades, o 
desenrolar foi contlitivo. No prosseguimento desta história, aquele 
primeiro princípio referido subjugou o segundo, tanto através da ação de 
seres humanos sobre seres humanos, como da ação destes sobre a terra 
que, violada, sangrada, desbastada, desertificada, mostra cicatrizes 
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profundas que acabam por refletir e revelar-se na própria estrutura 
corpórea do povo brasileiro. E que se somente o suportamos até então, 
talvez isto se deva à generosidade e riqueza características daquele 
princípio materno que nos acolheu, como sinteticamente aparece na 
descrição afetuosa de Caminha: "( ... ) Contudo a terra em si é de muito 
bons ares ... ( ..• ) Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa 
que, querendo-a aproveitar, dar-se á nela tudo; por causa das águas 
que tem!" 

No momento em que este casamento comemora quinhentos anos, 
encontramos o estímulo para fazermos avaliações e reflexões, como este 
confronto com nossas origens (através da narrativa de Caminha), onde 
pela leitura possível das referências corporais entendemos poder em parte 
compensar a ausência de registros com o ponto de vista de nossos índios 
e tentar se estabelecer alguma coisa nova em nível de consciência. 

NOTAS 

1 - Edição de base: CARTA A EL REI DOM MANUEL. Dominus, 
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2 - BATESON, Gregory & MEAD, Margareth, BALINESE 
CHARACTER: APHOTOGRAPHIC ANALYSIS. New York, Academy 
of Sciences, 1942. 

3 - DAEHNHARDT, Rainer, A MISSÃO TEMPLÁRIA NOS 
DESCOBRIMENTOS. Nova Acrópole, Lisboa, 1993. 

106 

HERMES 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS: 
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do autor, bem como suas qualificações. 

8 - Em anexo ao texto, deverá constar uma cessão de direitos autorais, 
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