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A ARTE COMO AMPLIAÇÃO DO CAMPO 
DE CONSCIÊNCIA 

IdeoBava 

"Para mim, a arte tomou-se, cada vez mais, a manifestação do espírito 
pentecostal, buscando conscientizar os homens de uma realidade mais ampla 
e produz, em meio ao nosso ser; a semente de um futuro maior; e é, a partir 
deste elemento, que derivamos nossas noçlJes de significado e relacionamen
to. William Blalce considerava a arte como uma espécie de espelho mágico que 
torna vislvel o invisivel, dentro de nós e da vida do nosso tempo sendo também 
um instrumento para transformar as coisas mais antigas do espirito humano 
em algo contemporâneo e novo. Fonte infallvel de crescimento da consciência 
humana, possibilitando à vida auto-renovar-se para alcançar expressões mai
ores e mais adequadas a si mesma. Sem arte, não poderia haver verdade 
integral lO. (Laurens van der Post). 

A par do espírito científico e da sabedoria acadêmica, entramos num 
espaço de mistério, ao constatar que, uma vez ativados e desde que ap
tos seus órgãos, os cinco sentidos promovem, através dos feixes nervo
sos, reaçôes em cadeia até o cérebro - ida e volta do tão negado, mas 
sagrado, corpo humano. 

No cantata com os objetos exteriores e interiores, o processo 
energético "realidade-sentidos" sempre resulta numa sensação, a qual, 
por sua vez, transformar-se-á, ou não, numa percepção, conforme esteja 
"despertada" uma consciência que queira acolhê-la. As sensações só se 
transformam em percepções no campo da consciência desperta e atenta. 

O mistério aumenta quando se aprende que o despertar da consciên
cia é motivado pela intensidade aplicada e pela repetição dos próprios 
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processos realidade-sentidos-sensação, implicando o espaço-tempo da 
memória. 

Em atenção ao espírito científico ao qual estamos disciplinados, quero 
me referir, ao considerar "sensação", a qualquer experiência provocada 
no sistema nervoso, analisada ou não pela introspecção da consciência. 
A sensação é registrada fisiologicamente, em qualquer das duas hipóte
ses. Já a "percepção" é o ato de nos dannos conta dos objetos, suas 
qualidades, relacionando-as entre si e conosco (razão), como também 
com nossas experiências anteriores (memória). A percepção comporta 
uma ou várias sensações, que, se realizando no campo da consciência, 
fazem-nos refletir sobre elas, sobre o novo e o que de novo nos apresen
tam os nossos sentidos. Em síntese, é graças à consciência atenta que a 
sensação se transforma em percepção. 

Pretendi fazer a distinção entre sensação e percepção, apesar de Jung 
tratá-Ias como sinônimos ao relacioná-Ias às funções. Mas, ao fazê-lo, é 
só como palavras, pois envolve em seu contexto, sempre, consciência, 
embora não razão. Para Jung a sensação-percepção não é uma função 
racional. 

Expostas essas preliminares, com as ressalvas de praxe, especial
mente de quem não está lidando com nomenclaturas habituais vou vol-, 
tar minha atenção ao processo de desenvolvimento do potencial indivi
duai: à capacidade de os sentidos despertarem e ampliarem o campo da 
consciência. 

Do momento em que se considere educação como o cuidado com 
esses processos realidade-sentidos-sensação-precepção, não há como não 
valorizar educação dos sentidos, ou pelos sentidos. 

Não haverá impropriedade quando afirmo que vivemos no despreparo 
naquilo que diz respeito à essa valorização: não somos atentos aos pro
cessos que estimulam o aprendizado visando uma consciência disponível 
e afeita às sensações, e às suas elaborações. Qualquer trabalho neste 
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sentido acaba na pré-escola. 

Começamos não atentos nem às nossas sensações essenciais, então, 
como distingui-Ias no turbilhão sensorial de solicitações ininterruptas de 
cada minuto de nossas vidas ?!? 

Os nossos sentidos estão sendo constantemente ativados, quer quei
ramos ou não, estejamos atentos ou não, por essa vida rica e sensível, 
constantemente nos ultrapassando e a qual estamos perdendo. 

Pais e professores preocupam-se em corrigir deficiências de visão, 
audição ou fala, da mesma maneira que encaminham as necessidades de 
correções de problemas fisico-motores, consultando e contratando pro
fissionais especializados. Também são levados a soluções específicas as 
necessidades neuro-motoras e emocionais. Embora realizando que nes
ses casos, apesar da gravidade, existem os preconceitos, e as dificulda
des sócio-econômicas que dificultam atendimentos e soluções. Contudo, 
visando um desenvolvimento sensório-emocional harmonioso, as 
metodologias, conscientes da interação dos sentidos com a sensação e a 
percepção e sua integração nos processos corretivos, estão longe de ser 
utilizadas, pois escapam mesmo aos profissionais especializados envol
vidos. 

A situação tomar-se-á ainda mais aguda quando, no quadro, quiser
mos atentar ao fazer. Tudo o que fazemos - e sempre estamos fazendo 
(!) - envolve o tato e, existencialmente, todos os impulsos de comuni
cação: olhares, sons, falas, posturas atitudes ... diríamos - numa ampli
ficação maior - tudo o que fazemos tende sempre ao gesto criativo, que 
envolve todos os sentidos ... então, como trabalhar essa integração!?! 

... não será, apenas, sobre a consciência das sensações, mas em cima 
dos próprios órgãos captadores das sensações ... e a consciência deles na 
percepção, como ato de perceber. 

Essa educação primordial, a cada momento não só na pré-escola, 
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tem como proposta que a percepção seja, quão possível for, adequada à 
realidade. Todo gesto criativo depende desses desenvolvimentos dos proces
sos perceptivos. Ressalte-se, ainda, que a percepção é a matéria primeira 
de todo fazer artístico. 

Ao longo de nossas vivências, sabemos de acontecimentos isolados 
de uma natural atenção, verdadeiras revelações ou impulsos irresistíveis 
nas vocações artísticas, mas são exceções; e em toda exceção, sobra 
muita insegurança desnecessária, mesmo inconfessa ... todos artistas es
tão sempre questionando sua autenticidade, sua originalidade e acabam 
ficando à mercê dos modismos ... e ... de suas inseguranças infelizes. 

Dever-se-ia dar atenção para um trabalho conjunto família-escola, 
complementado e orientado pelos profissionais que se propuseram e se 
prepararam para exercer as funções complementares necessárias a que 
foram chamados. 

Sem estarmos atentos, nada de novo acontece em nosso interior. Se 
não nos dermos conta, nada teremos a elaborar e muito menos o que 
comunicar. Por outro lado, as vivências, sentidos-sensações-percepções, 
se relacionadas, criam, em nosso limiar consciente-inconsciente, situa
ções arquetípicas, de onde se originam nossos sonhos, as nossas obras de 
artistas e a linguagem a ser comunicada. 

"Em sentido estrito, o sonho constitui-se pelo desenrolar de cenas e 
conteúdos imagéticos ocorrendo durante o sono. Mantém qualidade 
dramática em que a trama se desenvolve através de protagonistas re
presentados por objetos, animais, pessoas, figuras geralmente articula
das entre si, segundo uma lógica flutuando em escala relativamente cunpla 
se confrontada à ordenação do pensamento articulado e dito racional 
em vigília. Aí se conjugam observação e vivência de dimensões de tem
po e espaço abstraídos na maioria das vezes das dimensões de tempo e 
espaço fzsicos na vida atual do sonhador, tais como categorizadas pela 
conceitualização tipicamente ocidental". (Therezinha Moreira Leite). 
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Lendo Rubem Alves: Trabalho como um artista, olho para meus 
pacientes como lugares misteriosos onde a beleza se esconde em meio a 
entulhos, meu objetivo é ajudá-los a se perceberem com fragmentos de 
uma obra-de-arte quebrada a ser restaurada, para que sintam a felici
dade suprema de se verem belos. " de (O quarto do mistério, pg.80.) 

E ainda, estejamos certos de que a nossa comunicação, firmada nos 
sentidos conscientizados, representará, além de nossa forma exclusiva e 
pessoal de ser, a consciência de nossa segurança profissional, bem como 
a garantia mínima de eficácia no trabalho junto àqueles a quem nos pro
pusemos, com nosso cuidado, ajudar. 
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SÍNDROME DO PÂNICO NA VISÃO DA 
INTEGRA CÃO FÍSIO-PSÍQUICA * 

Paulo Toledo Machado Filho 

A razão que nos motiva a tratar deste tema - é a primeira vez em 
minhas participações neste Encontro que abordo uma temática 
psicopatológica - é a evidência deste assunto, conforme nos é sugerido 
pela grande quantidade de encaminhamentos de pacientes com esta su
posta queixa que temos recebido, assim como a grande popularidade 
deste diagnóstico na época atual, o que pode ser observado através de 
seu alcance na interpretação leiga e de sua inserção na mídia. 

A Síndrome do Pânico, referida na décima revisão do Código Inter
nacional de Doenças (CID 10) como Ansidade Paroxística Episódica, é 
na realidade uma "idéia" recente, de pouco mais de uma década, e dife
rencia-se do "pânico" em si, que possui causas conhecidas ou conscien
tes. Este é uma condição reativa a um acontecimento geralmente grave e 
algumas vezes inesperado, mas conhecido; no entanto, reativa a fenôme
nos da natureza ou catástrofes (terremotos, por exemplo), a situações de 
guerra (bombardeios), ou a epidemias, ameaças fisicas e assim por dian
te. Gera sintomas semelhantes, mas é diferente da Síndrome do Pânico, 
que se caracteriza por irromper súbita e agudamente, podendo acometer 
pessoas de qualquer sexo ou faixa etária, em circunstâncias aparente
mente inexplicáveis. 

O professor SANDOR sugeriu certa vez que a AIOS seria já uma 
manifestação da Era de Aquarius. Em relação à Síndrome do Pânico, a 
idéia central ou o "arquétipo" através do qual se configura o conjunto de 
sintomas que a caracteriza (sobre os quais falaremos mais adiante) e como, 
simbolicamente, podemos encontrá-la representada, é mais pertinente às 
ocorrências de um período de turbulências entre duas Eras, indicando 
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principalmente um "final de tempos", sendo que a vivência de tais sinto
mas assemelha-se muito com um processo iniciático. 

A destacada popularidade desta Síndrome e sua veiculação através 
da mídia é que nos faz pensar neste assunto como uma "idéia" própria de 
uma época, relacionada com aspectos comportamentais da sociedade e 
na vinculação do indivíduo com o coletivo. Fenómeno semelhante a este 
também ocorreu em finais do século passado, quando FREUD, na puri
tana Viena, estudou a histeria do ponto de vista psicológico e a relacio
nou com a sexualidade reprimida. Esta foi uma idéia que "emplacou" 
naquele momento e abriu espaço para que se estabelecesse uma noção 
do inconsciente, mas implicou no fato de que muitos distúrbios psíquicos 
passassem a ser então interpretados e relacionados com a pulsão sexual e 
com a mitologia a ela concernente. 

Estas temporárias enfatizações nas interpretações clínicas faz com 
que estas "idéias" sejam observadas através de canais leigos de forma 
ampla e confusa, sendo que muitos pacientes para nós encaminhados (no 
caso da Síndrome do Pânico) já chegam com o diagnóstico "definido" e 
a terapêutica por eles mesmos determinada. Devido à ressonância coleti
va verificada, tais quadros (diagnósticos) funcionam como um "encaixe" 
temporário e redutivo, justificando os sintomas localizados e muitas ve
zes incompletamente pesquisados, podendo implicar num desvio do pro
blema a ser verdadeiramente tratado. Neste caso, a suposição de que se 
sofre de "algo que todo mundo tem" é mais tranqüilizante, para muitos 
pacientes, do que um confronto verdadeiro com seus conteúdos psíqui
cos ... 

Na realidade, a sintomatologia que hoje define a Síndrome do Pâni
co (observando-se que SÍNDROME significa um conjunto de sintomas 
relativos a um determinado estado mórbido) sempre existiu, ocorrendo 
estes, os sintomas, isoladamente ou não, embora assim não fossem inter
pretados. Surgiam como manifestações associadas a outras neuroses, 
principalmente à ansiosa, à depressão e à histeria. Tal fato nos permite 
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aqui ressaltar a relatividade do entendimento nosológico de um determi
nado problema psíquico, ou seja, a redução deste a um diagnóstico. Esta 
orientação é comprometida por posturas interpretativas muito pessoais 
ou por variáveis decorrentes de circunstâncias coletivas, conforme veri
ficamos acima, e prejudica a percepção de cada caso, em suas expressões 
características, de indivíduo para indivíduo. Porisso sugerimos que a ori
entação dada pelos diagnósticos sirva principalmente como referência . ' 
CUidando para que não percamos de vista a especificidade de cada ser 
que pudermos observar e cuidar. 

Mas quais são os sintomas mais comuns que se associam e então 
caracterizam a denominada Síndrome do Pânico? Em primeiro lugar, 
conforme já mencionamos, a sua irrupção súbita, aguda e aparentemente 
inexplicável para o indivíduo que sofre. Ele não sabe por que isso acon
teceu. O acometimento pode iniciar-se em congestionamentos (estando 
ele dentro do carro ou no interior de veículos coletivos), em filas, em 
locais apertados ou com pouca ventilação, em elevadores, no meio de 
um auditório lotado e assim por diante. O indivíduo é "colhido" pela 
manifestação inesperada dos sintomas como se estes já estivessem sendo 
contidos internamente e repentinamente eclodem, geralmente de forma 
muito intensa. Ele é tomado por um verdadeiro pavor e necessita sair 
imediatamente do local onde se encontra, em reação semelhante às mani
festadas nas fobias. Tem a impressão de que pode faltar o ar e surgem 
temores diversos, como sensação de perigo iminente, medo de morrer, 
medo de perder os sentidos, de perder o controle ou de ficar louco. As
sociam-se a estes outros sintomas de ordem neuro fisiológica e relaciona
dos com o funcionamento do sistema nervoso autónomo, tais como 
taquicardia, vaso constrição periférica e palidez, tontura, sudorese e in
tensa liberação de calor. 

Posteriormente, o indivíduo fica tomado por uma grande inseguran
ça, ocorrendo comportamentos regressivos, sendo muito comum a pes
soa recusar-se a sair de casa sozinha, ter medo de dirigir, de utilizar-se de 
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elevadores, de ir a locais de concentração pública, tomando-se facilmen
te sugestionável e muito susceptível, sentindo-se confortável somente 
em sua casa. Tende ainda a amplificar o que percebe em si própria, ex
pressando uma relação imatura com as sensações e com o próprio 
corpo. 

Como pudemos observar, a Síndrome do Pânico não é uma manifes
tação simples; possui uma complexa sintomatologia e correlaciona-se 
com diversos aspectos da vida do ser humano, possuindo, além das ex
pressões mais individuais, ou sejam, fisicas, neuro-fisiológicas e psíqui
cas, outras alterações vinculadas com o coletivo, com a espiritualidade e 
até com a religiosidade da vida contemporânea. 

Eis, resumidamente, como podemos visualizar a Síndrome do Pâni
co, com o seu conjunto de expressões: 
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com a parte 
espiritual e religiosa. 

eu-sl-mesmo. 

Alterações 
relacionadas 
com o coletivo. 

Sintomas Psíquicos. 

Sintomas Físicos 
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Os sintomas relacionados com a fisiologia do sistema nervoso e 
consequentemente, com as alterações na bioquímica do cérebro são os 
mais destacados pelos veículos leigos de infonnações assim como tam
bém são os que recebem maior atenção e recursos nas áreas de pesquisa 
médica, sem dúvida por ser esta a área mais passível de manipulação 
farmacológica e pelo decorrente interesse econômico vinculado a esta 
possibilidade. O que configura também um grande problema, na medida 
em que esta ênfase pode sugerir (e muitos acreditam que sim) que tal 
abordagem seja definitiva a respeito do assunto. Não estamos aqui nos 
insurgindo contra esta vertente, urna vez que aceitamos a necessária aten
ção medicamentosa em certos casos, mas contra a unilateralidade das 
pesquisas que privilegiam apenas um enfoque e que podem induzir con
clusões redutivas. 

As alterações neuro-fisiológicas estão associadas ao funcionamento 
da química cerebral e à ação das substâncias psicotorniméticas que alte
ram a condução sináptica, como a doparnina, a serotonina, a noradrenalina 
e a acetil-colina. Estas duas últimas estão relacionadas com o funciona
mento do sistema nervoso autônomo Simpático e Parassimpático, o que 
pode justificar muitos dos sintomas observados. 

As alterações relacionadas com o Simpático (taquicardia, 
bronco dilatação, vaso constrição periférica, sudorese) são mais comuns 
que as relacionadas com o Parassimpático (bradicardia, aumento do 
peristaltismo intestinal, etc.); tanto a inervação do Simpático como a do 
Parassimpático possuem uma representação no IV Ventrículo, onde lo
calizam-se, por exemplo, importantes centros do nervo vago, e onde 
existem centros do coração, da respiração, do metabolismo, das funções 
vasomotoras. Sabemos que as emoções exercem uma influência imediata 
nestes centros, embora ainda não se tenha conhecimento suficiente sobre 
tais conexões. Mas o que principalmente nos interessa neste momento é 
ressaltarmos a relação existente entre os estímulos emocionais e o Siste
ma Nervoso Central, para entendermos porque não é interessante 
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visualizarmos a Sindrome do Pânico através de enfoques unilaterais. 

Um achado clínico muito comum observado entre as pessoas com o 
conjunto de sintomas a que se atribui a denominação de Síndrome do 
Pânico é o prolapso da válvula mitral, achado este presente em cerca de 
20% da população e que geralmente não tem significado patológico. 
Normalmente, este problema é detectado através da ausculta cardíaca 
(às vezes uma sutil alteração) ou através do ECG (eletrocardiograma). 
Não se sabe precisamente que relação tem o prolapso da válvula mitral 
com o restante do que se conhece acerca de nosso tema, embora, confor
me observamos acima, seja um fato muito comum. 

Do ponto de vista simbólico, este achado é muito interessante. A 
área cardíaca, na filosofia e psicologia concernente aos ensinamentos 
indianos que se referem aos centros psíquicos (chakras), corresponde ao 
chakra ANAHATA. Encontramos em MINDELL (I) que este é o lugar 
do "som inabafado", o lugar onde Deus contacta o ser humano. O seu 
símbolo é o hexagrama formado pelo lótus de doze pétalas e é identifica
do por uma gazela ou um cervo ao centro. Na referência de MINDELL 
a gazela foi interpretada por JUNG como símbolo dos problema~ 
psicossomáticos (devido à sua leveza e velocidade, e em correspondên
cia com o movimento). Refere ainda que a área cardíaca "é a fonte dos 
problemas funcionais que a Medicina chama de hipocondria (que quer 
dizer por trás das costelas, por trás dos ossos do peito)". Seria o local 
onde o inconsciente encontra a vida consciente e pode ser ouvido e con
trolado mediante a respiração, como fazem os iógues. 

A área a que nos referimos, relacionada com o Sistema Nervoso 
Autônomo (Simpático e Parassimpático) (ou não-volicional) corresponde 
ao Centro AJNA, que para MINDELL é a sede do pensamento, da ansi
edade e da preocupação. Segundo sua referência, "é onde emerge o 
senso do tempo como fluxo de imagens mentais e diálogos íntemos". É o 
local onde o iógue aprende a controlar o fluxo de imagens, o "cancelar 
do tempo" e a experiência ióguica da liberdade correspondente, ao esva-
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ziar da mente. O símbolo deste centro é o lótus de duas pétalas, o que diz 
respeito à sua dependência do outro centro superior (SAHASRARA). 
MINDELL afirma ainda que o AJNA é o ponto onde a temporalidade e 
a atemporalidade se encontram (SHAKTI com SHIWA), o Centro divi
no contendo a serpente alada, ou seja, de acordo com sua referência, a 
aquietação da AN1MA/ ANIMUS/SOMBRA, permitindo as inspirações 
do SI-MESMO. 

É interessante pensarmos também em termos de desarmonia de 
chakras, conforme o simbolismo utilizado, para compreendermos certos 
"desafinamentos" que transparecem no indivíduo aparentemente sem um 
sentido lógico; podemos pensar analogicamente no ser humano como 
um instrumento musical que necessita ser afinado. Certa vez assisti a um 
programa musical na televisão, onde um músico tecia alguns comentári
os dispersos enquanto afinava sua guitarra. Entre várias afirmações óbvi
as, uma delas chamou-me a atenção: ele disse que se uma corda apenas 
estivesse um pouco desafinada, tal fato poderia alterar e comprometer 
todo o resultado final da música a ser apresentada. Neste sentido, pensei 
também nos chakras como cordas e como deve ser importante a sua 
afinação, a afinação de cada um desses centros. Porque certas desafinações 
em "centros" também fazem com que a "música" corporal toda saia de
safinada ... 

Ao falar sobre complexos, JUNG referiu-se ao complexo de tonali
dade afetiva como "um estado afetivo acompanhado de inervações cor
porais" (2). Referiu que o EU constitui-se na "expressão psicológica de 
uma combinação firmemente associada entre todas as sensações corpo
rais" (3). Afirmou no mesmo texto que na medida em que um complexo 
patogênico predomine, o desenvolvimento todo da personalidade é atra
palhado. A Síndrome do Pânico possui também as características de um 
complexo, irrompendo quando desequilibra-se a equação estabelecida 
pela relação entre o consciente e o inconsciente. Assim ela pode ser com
preendida psicologicamente. A relação imatura do indivíduo com as sen-
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sações ativa este processo, que pode culminar com dissociações ainda 
mais graves. Na medida em que ocorre este desajustamento, o indivíduo 
sente através do corpo o que não "capta" por vias racionais. Embora este 
aspecto (o racional) seja um dos mais enfatizados na educação atual, ele 
não é suficiente para elaborar o processo, que acaba por culminar num 
"espasmo sensorial"~ a insistência por esta via só faz com que amplifi
que-se a sensação de impotência. A ausência de referenciais que permi
tam ao indivíduo conectar o EU com o SI-MESMO faz com que a 
Síndrome do Pânico corresponda, dolorosamente, ao espasmo do corpo 
clamando por sua alma. 

A busca da alma tomou-se, para o homem moderno, num feito soli
tário, constituindo-se numa tarefa relegada quase que exclusivamente à 
orientação de sua própria consciência. 

Vejamos o que escreve um antropólogo acerca das diferentes crises 
de vida do homem australiano tradicional: 

"O indivíduo antes do nascimento é puramente espiritual~ toma-se 
completamente profano ou não-espiritual no primeiro período de sua 
vida, quando é colocado socialmente junto às mulheres~ gradualmente 
toma-se mais e mais ritualizado e sagrado à medida que envelhece e 
aproxima-se da morte, quando então toma-se mais urna vez espiritual e 
sagrado" (4). 

Para o racional homem moderno, a tendência é compreender-se o 
nascimento e a morte simplesmente como processos orgânícos e profa
nos, assim como também outras situações inerentes à vida, tais como a 
alimentação, a sexualidade, o sono, que são dessacralizados ou esvazia
dos em seu sentido. Ou seja, para o homem tradicional, a alimentação é 
uma reserva mágico-religiosa, para nós corresponde a um suprimento de 
necessidades calóricas. O homem australiano tradicional inicia a vida sa
grado, toma-se profano e termina a vida novamente sagrado. O homem 
moderno não: nasce por um "acidente" biológico~ "sagrada" é a vida, 
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onde ele consome, compete, compra, disputa e "vive". E morre profana
mente, quando não pode mais produzir. A abolição das dualidades cul
minando na morte como uma coincidentia oppositorum, onde encon
tram-se a temporalidade e a eternidade, torna-se, mais uma vez, uma 
possibilidade individual sem nenhum respaldo coletivo. Este é o drama 
do homem contemporâneo. 

Com relação ao tempo, vivemos atualmente desconectados dos rit
mos cósmicos. A irreversibilidade do tempo histórico, a que já tivemos 
oportunidade de nos referir em outra ocasião, é outra fonte de angústias, 
associada à aceleração que contemporaneamente estamos vivendo. O 
tempo histórico caracteriza-se por uma sucessão de eventos, que coloca 
o homem diante de uma condição irrevogável: na medida em que o tem
po se sucede, ou vive-se o que tem que ser vivido agora ou nunca mais. 
Para o homem arcaico, o tempo é cíclico e através destes ( ciclos) ele 
entra em contacto com as forças primordiais que deram início à Criação. 
É esta condição que também o torna sagrado. 

A crítica que se faz é a de que este tempo ( cíclico) torna o homem e 
sua cultura estáticas, não observando-se transfonnações culturais signi
ficativas ao longo dos séculos. Se pudéssemos combinar as duas 
apercepções numa espiral junguiana, onde o tempo mítico em seu retor
no encontre o homem, em cada ciclo, num outro (mais elevado!) plano 
de consciência, teríamos o alento de uma progressão vertical, conectada 
à luz de seu processo de individuação. Quem sabe se não seria esta a 
característica do tempo espiritual, em sua eternidade? 

Recordo-me de aspectos remanescentes destes momentos sagrados 
no hábito vivido algumas vezes em minha infància, na casa de meus pais 
ou até na casa de alguns amigos, de fazer-se uma oração antes das refei
ções, atribuindo-se assim um caráter significativo a esta ocasião, ou ain
da na expressão através da qual era comum referir-se ao final da tarde, 
como a "Hora da Ave Maria". Era um momento de interiorizarão, obser
vando-se que sempre, mesmo em outras culturas, determinadas horas 
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foram reverenciadas, como o instante do alvorecer, quando o inconsci
ente onírico cede espaço para a vida consciente. O homem estava em 
contacto mais profundo com a vida, com os ciclos, com as estações, com 
o todo; hoje não, hoje encontramo-nos sós, inseridos em um processo 
existencial psiquicamente individual e desvinculado das relações coleti
vaso 

Se, para o homem moderno, o conjunto de valores acima perderam 
o sentido, tal esvaziamento de sentidos produziu uma dissociação onde 
as tendências inferiores e as nossas fragilidades acabam por encontrar 
um campo maior para suas manifestações. 

Na realidade, tal desvinculação do sagrado e a perda da "participacion 
mystique", de que falava LEVY -BRUHL e tantas vezes tendo sido cita
do por RJNG, na relação com a natureza e com a vida, deixaram o ho
mem a sós com os limites de sua própria consciência, propondo-se assim 
uma heróica tarefa, que encontra na proposta da individuação (de JUNG) 
ou na da integração fisio-psíquica (do professor SANDOR) duas de suas 
poucas luzes. 

Podemos também nos referir à Síndrome do Pânico como um pro
cesso iniciático do herói, caracterizando-se, no entanto, como o proces
so de quem ainda não atingiu a transcendência, de quem ainda não alcan
çou o seu intento. Este não conseguimento não refere-se ao herói que 
não foi bem sucedido em seu feito, fato este que não invalida a sua con
dição de herói. Na medida em que este se propõe a atravessar a ponte de 
espada afiada, não importa se tenha ou não conseguido o seu objetivo: a 
transcendência é o próprio ato de decisão, quando a indivíduo compre
ende a sua representatividade coletiva e toma-se o renascido. O ato de 
coragem é a aceitação do desafio, é a entrega de si próprio em sacrificio 
por uma causa coletiva ou maior: o ato heróico é a substituição do EU 
pelo SI-MESMO. 

Na Síndrome do Pânico, o indivíduo chega à beira da ponte de espa-
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da ou debruça-se diante da passagem estreita, mas por algum motivo, 
recua no momento decisivo de realizar a travessia. O seu recuo é a per
cepção da impotência para a consecução do ato, é a percepção de que 
chegou antes de estar suficientemente preparado para o feito - é a condi
ção do indivíduo que atingiu uma altura maior do que a sua capacidade 
de controlar. Esta condição, na realidade, corresponde em parte ao desa
fio a que todos nós estamos submetidos no presente, quando somos con
tinuamente exigidos por uma intensidade enonne de novas infonnações, 
numa concepção de vida muito acelerada, que mal conseguimos ajustar 
ou elaborar. O que tem sido comum é não conseguinnos realizar o feito 
heróico porque não estamos preparados de fato para o tanto que estamos 
sendo solicitados no atual processo da humanidade. Quase sempre te
mos enfrentado o aprendizado com nossas fragilidades escancaradas. 

Como então nós vamos auxiliar este "quase" herói? A idéia funda
mental é de que existem momentos em que o recuo é necessário. A nossa 
tarefa é ajudá-lo na retomada de sua trajetória, trajetória esta que passa 
também a ser um pouco nossa, procurando auxiliá-lo a transfonnar o ato 
de recuo num ato de coragem, na medida em que puder ser observada a 
necessidade de um melhor preparo para que se retome o trajeto numa 
outra e superior condição de consciência. 

Observando-se que, confonne pudemos verificar, a Síndrome do 
Pânico surge como um processo pluridimensional na vida do indivíduo, 
o seu tratamento também exige do terapeuta todo o seu potencial. A 
principal advertência que poderíamos fazer é de que se tome cuidado 
com procedimentos unilaterais que não comportem tal 
pluridimensionalidade em suas aplicações. Observamos ainda que, em 
vista da suscetibilidade assinalada e da sugestionabilidade negativa que 
muitas vezes ocorre, um simples toque pode desencadear o afloramento 
de conteúdos que ainda não se manifestaram e que podem não ser tolera
dos pelo paciente, havendo a necessidade de sermos perseverantes e su
tis no acompanhamento do processo. A integração fisio-psíquica oferece 
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um amplo repertório de possibilidades de ajuda, cuja abordagem deve 
considerar cada caso e o momento oportuno para se intervir, não deixan
do de considerar-se a associação com outros procedimentos terapêuticos, 
alopáticos ou homeopáticos, criativos ou ocupacionais. 

Com tudo isto, acredito que para quem carrega o cálice no peito, a 
atuação torna-se bem mais simples do que para aquele especialista que 
através de apenas um canal deseje controlar todo o processo. 

NOTAS 

• Palestra proferida no 8° Encontro de Cinesiologia de 1995, no 
Instituto Sedes Sapientiae. 

1) MINDELL, Amold. Dreambody. London, Montledge & Kegan 
Paul, 1984, pp. 31-51 (The dreambody as a chakra sistern). 

2) JUNG, Carl Gustav. Psicogênese das doenças mentais. 
Petrópolis. Vozes, 1990, p. 33. 

3) JUNG, ibid .. 

4) W. L10yd Warner, A black civilization: a study of an australian 
tribe, 1937, in ELIADE, Mircea. Ocultismo, bruxaria e correntes cultu
rais: ensaios em religiões compm-adas. Belo Horizonte, Interlivros, 1979, 
p.41. 
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Jung: Psicoterapia e Gnose* 

Lúcia Helena Hebling Almeida Degaspari 

Baseando-nos em urna orientação Junguiana, sabemos que existe em 
nós uma pré-programação psíquica, um potencial que precisamos desen
volver ao longo de nossa vida, um vir a ser, e isso emana do Self. JUNG 
coloca que alguns impulsos que se manifestam em nós é a "vontade de 
Deus". (JUNG, 1990). Ainda de acordo com Jung a neurose "em última 
instância, é um sofrimento de urna alma que não encontrou o seu senti
do", e cabe ao psicoterapeuta a transmissão de um significado espiritual 
ao paciente, "além de tudo o que a razão pensante e a ciência lhe podem 
dar". Jung enfatiza ainda que depois dos trinta e cinco anos, todo o 
problema mais profundo refere-se a uma atitude religiosa, e que a cura é 
também um problema religioso (JUNG, 1991) . 

Podemos observar semelhanças entre o pensamento de Jung e o pen
samento dos gnósticos. Os gnósticos se preocupavam com a busca do 
homem e o seu processo de auto-conhecimento. Perguntavam-se de onde 
viemos, para onde vamos e o que a Vida quer de nós, tentando perceber 
qual o nosso objetivo neste mundo. Jung se interessava pelos textos 
gnósticos, orientava-se segundo esta visão e também passou a usar al
guns destes materiais com seus pacientes. Há na alma humana, no 
indivíduo, um impulso que leva à totalidade, que Jung denominou pro
cesso de individuação, e os gnósticos conhecimento. 

HOELLER (1993) discorre que "( ... ) Jung aponta o caminho para 
uma teologia e uma psicologia da restauração, destinadas are-apropriar 
a sabedoria descartada da espiritualidade psicológica, conhecida pelos 
gnósticos, místicos e alquimistas, através dos séculos" (p. 25). Aponta
nos mais uma vez HOELLER (1991): "( ... ) No século I, apareceu na 
Judéia e no Egito e, posteriormente na maioria das regiões do Império 
Romano, um povo estranho. Os que os conheceram chamavam-nos de 
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gnostikoi, os que sabem. Acreditava-se, no geral, que possuíam o que 
muitos buscavam: um conhecimento interno da realidade e uma familia
ridade com um campo de experiência maior do que a vida da maioria" (p. 
76). 

Os gnósticos acreditam que no interior de cada ser humano habita 
um princípio divino, que dentro da terminologia junguiana chamamos de 
self 

SAILES (1995) apresenta também um paralelo entre a individuação 
e os ensinamentos gnósticos, e ressalta que o verdadeiro segredo dos 
gnósticos levado em consideração por Jung era o de que tanto para os 
gnósticos, como para os alquimistas, a psique é a fonte de conhecimento. 

CAMPBELL (1991) também levanta esta questão de busca espiri
tual, de autoconhecirnento, quando diz que a idéia da Terra Prometida 
refere-se não a terras a serem conquistadas militarmente, e sim a um 
lugar de "paz espiritual no coração". Diz-nos ainda que "o espaço exte
rior está dentro de nós, na medida em que as leis do espaço estão dentro 
de nós: o espaço exterior e o espaço interior são a mesma coisa" (p. 18). 

Cabe ao homem portanto uma nova consciência, uma nova postu
ra de vida, uma vida nova, uma iniciação. 

Conforme afirma SOUZENELLE (1994):" O Homem não pode, 
portanto passar pela Porta senão no Conhecimento, que não é conheci
mento intelectual, mas experiência vivida" (p. 49) . 

As palavras de Jesus a Tomé apresentadas por PAGELS (1990) 
confirmam isso: 

"Como foi dito, você é meu gêmeo e meu verdadeiro companheiro, 
examine-se a si mesmo para compreender quem você é... Eu sou o 
conhecimento da verdade. Se você me acompanhar, ainda que não com
preenda (isso), já passou a conhecer, e será chamado "aquele que CD-
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nhece a si mesmo". Pois quem não se conheceu. nada conheceu: mas 
quem se conheceu alcançou ao mesmo tempo conhecimento sobre as 
profundezas de todas as coisas" (p. 49 - o grifo é meu). 

Portanto aquele que alcança a Gnose atinge uma percepção intei
ra, e está pronto para receber o sacramento da redenção" apolytrosis " 
que significa livramento, liberação. Para os gnósticos não é o pecado o 
que leva uma pessoa a sofrer, e sim a ignorância. E ambos, a psicoterapia 
e o gnosticismo valorizam o auto conhecimento e a percepção interior. 

PAGELS (1990) lembra que Jesus é retratado nos documentos 
gnósticos, como alguém que costuma responder perguntas e assume uma 
função de revelador, de mentor e de um mestre espiritual. Aí também 
podemos perceber a relação existente entre a gnose ou gnosticismo e a 
psicoterapia. 

Cabe a nós psicoterapeutas refletirmos sobre estas questões e com 
coragem assumirmos um posicionamento mais amplo, que responda cada 
vez mais aos confrontos e necessidades de nossos dias, em nossos paci
entes. 

Como poeticamente nos fala HEYER (1963): "Somente um 
psicoterapeuta aberto para a alvorada a nós oferecida poderá, como 
Médico da Personalidade (E. SPEER), ajudar as pessoas em necessidade 
na sua cura interior ou exterior; apenas uma Psicologia Profunda flexível 
e móvel como a alma mesma poderá colaborar ainda mais à frente no 
preparo de um futuro que valerá ser vivido". 

Jung sempre lembra que vamos com nossos pacientes até onde 
formos no nosso processo terapêutico. Estava eu no meio de uma série 
de questionamentos referentes ao que acima expus, e que me levaram a 
leituras e experiências novas quando recebi como paciente um homem 
de trinta e nove anos, um caso muito lindo, emocionante e que em muito 
me acrescentou. Para tanto eu me reportarei a uma série de sonhos deste 
paciente, que deixam claro essa busca religiosa inerente à psique. Explo-
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raremos alguns deles: 

(1) "Eu saí no portão da minha casa e tinha uma valeta aberta, eu 
estava com o meu filho mais novo, eu perguntei à ele o que era e ele 
disse que era um cabo que ia passar ali, só que os fios eram de ouro. 
Existe a possibilidade de uma nova ligação mais valiosa aberta na "Terra 
Mãe". Segundo ELIADE (1979) o primeiro metal descoberto pelo ho
mem foi o ouro, os homens desde o tempo dos faraós buscam o ouro, 
pois reside nele um aspecto simbólico religioso. O ouro é fruto da 
maturação dos metais na "Terra Mãe", carrega um simbolismo espiritual 
"o ouro é a imortalidade", símbolo de autonomia e soberania. "A 
transmutação "natural" dos metais em ouro está inscrita no seu próprio 
destino. (lO.) A Natureza tende para a perfeição" (p. 43 - 44). Confonne 
CHEVALIER & GHEERBRANT (1989), "o ouro é o mais perfeito dos 
metais. (lO.) Tem o caráter ígnea, solar e real, até mesmo divino. (lO.) No 
Extremo-Oriente, acredita-se que o ouro nasça da terra. ( ... ) A 
transmutação é uma redenção; a do chumbo em ouro, diria Silesius, é a 
transfonnação do homem, por meio de Deus, em Deus. ( ... ) Símbolo do 
conhecimento" (p. 669). Jung (1990) coloca o "ouro como um símbolo 
do si-mesmo" (p. 252). 

(2) Sonho reincidente: Sonhei que a fábrica foi vendidapara uma 
outra fundição concorrente nossa, e eu que intermediei o negócio. 

Há um novo direcionamento, uma nova proposta, eixo Ego - Self 
(EDINGER). SOUZENELLE diz que nas profundezas subterrâneas, 
Hefestos ou Vulcão - o deus do fogo "trabalha para os mais altos planos 
de evolução". Ajudado pelo olho frontal dos Cíclopes, que vêem "tudo 
o que deve ser destruído para fazer brotar dessa morte a vida, dessa 
decomposição a beleza, dessas trevas a luz" (p. 179). ELIADE (1979) 
coloca que "a arte de fabricar ferramentas é de essência sobre-humana, 
quer seja divina ou demoníaca" (p. 25). 

(3) Eu estava em casa e tocou a campainha e era minha cunhada 
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Lúcia Helena e ela veio me agradecer por algo que não sei o que é.Ela 
deu-me um beijo e falou que aquilo era o início do pagamento. 

No homem é a anima que faz a ponte com o inconsciente, através 
da anima o homem se conecta com as camadas mais profundas de seu 
ser, e pode desenvolver o lado feminino de sua personalidade. É ela que 
anima a vida do homem. 

(4) Sonhei que fomos arrancar mandioca, e conforme fomos ar
rancando aquilo, a mandioca era de ouro, eu encontrei também uma 
chave grande e o ouro era só comigo, quando o pessoal chegou era 
mandioca de novo. 

A mandioca tem uma forma fálica, e o falo é o "símbolo do poder 
gerador, fonte e canal do sêmen, enquanto princípio ativo" (CHEVALIER 
& GHEERBRANT, 1989, p. 418). "Para os dogons e os bambaras, o 
ouro é a quintessência do cobre vermelho, a vibração original materia
lizada do Espírito de Deus, palavra e água, verbo fecundante" 
(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1989, p. 670). O ouro é um metal 
raro, dificil, precioso, que pode ser relacionado com a santidade ou a 
realização espiritual- seres iluminados, auréola dos santos. A realização 
espiritual, a busca, a individuação é algo a ser empreendida, mas dificil 
de se conseguir, não são todas as pessoas que partem e seguem nessa 
senda. Segundo CHEVALIER & GHEERBRANT (1989) "o simbolis
mo da chave está relacionado com o seu duplo papel de abertura e fe
chamento. É ao mesmo tempo, um papel de iniciação e de discrimina
ção, o que é indicado, com precisão, pela atribuição das chaves do Reino 
dos Céus a São Pedro pelo Cristo, segundo a terminologia ai química, é 
o poder de coagular e de dissolver. ( ... ) A chave abre a via iniciática" 
(p. 232 - 233). AZEVEDO (1987) lembra que "O Caibalion diz: "Os 
princípios da verdade são sete. Aquele que o conhece possui a chave 
mágica diante da qual todas as portas do templo se abrem" e afirma que 
"os textos antigos, para serem devidamente compreendidos, aquele que 
os lê devia possuir "chaves" ; há textos trancados a "sete chaves". Jano 
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também segura a chave dos segredos eternos, que abre a porta da vida. 

(5) Sonhei que ganhei mais um vizinho no fundo. ele me mostrou 
o alicerce e a casa começou a brotar do chão. Voltei para minha casa 
que já não estava mais onde era e no fim do madeiramento tinha dois 
sapos que conversavam comigo. perguntavam o meu nome e se eu esta
va contente. Aí eu já estava no quintal. o cachorro cavouca e sai com 
um maço de dinheiro na boca. 

EDINGER relata o encontro com o companheiro interior, a partir 
da experiência da treva e do vazio e cita uma passagem em que JUNG 
diz: ( ... ) "É o estado de alguém que em seus percursos por entre os 
labirintos de sua transformação psíquica, alcança uma felicidade secreta 
que o reconcilia com sua aparente solidão. Ao comungar consigo mes
ma, a pessoa encontra não uma melancolia e um tédio mortais, mas um 
parceiro interior; e, mais do que isso, uma relação que se assemelha à 
felicidade de um amor secreto, ou de uma primavera oculta, quando a 
semente verde brota da terra infecunda, trazendo consigo a promessa de 
futuras colheitas. Trata-se da benedicta viriditas, a bendita verdura, que 
significa, de um lado, a "lepra dos metais" (verdigri ), mas de outro a 
secreta imanência do divino espírito da vida em todas as coisas". Há um 
novo jeito de ser, brotando, e o antigo já não é mais da mesma forroa, se 
modifica também. EDINGER aponta o sapo como um dos objetos pos
síveis da mortificatio e diz que pensava-se que "o sapo venenoso, assim 
como o dragão trazia uma jóia na cabeça". ( ... ) A draconita, pedra preci
osa, de cor branca, que afasta os animais peçonhentos e cura as pessoas 
de suas mordidas. ( ... ) "Apedra preciosa é a Pedra Filosofal, extraída da 
feia prima materia, que é veneno em sua forma original, mas panacéia 
depois de passar pela mortificatio" (p. 172). GUÉNON (1989) aponta 
numa nota de rodapé que "é muito possível que, primitivamente o sapo 
tenha sido na realidade uma rã, animal que, em razão de suas metamorfo
ses, é um antigo símbolo da "ressurreição" , e tenha guardado essa sig
nificação no cristianismo dos primeiros séculos" (p. 279). O cachorro, 
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psicopompo, tira da Mãe-Terra uma nova energia, uma nova capacidade 
de troca. 

(6) Outro sonho. num lugar que parece a sala de atendimento da 
Lúcia Helena. e um velho vestido com uma túnica branca, um cajado e 
muito esplendor do lado dele. falou.' você conseguiu! 

O lugar onde o Velho Sábio se manifesta lembra a sala da terapeuta. 
A psicoterapia pode ser considerada uma iniciação, uma arte sacerdotal 
que faz com que as pessoas descubram o seu "lumen nature", a sua luz da 
natureza. A crossa da aorta tem a forma de um cajado: ouvir o coração, 
se afirmar pela sabedoria do coração. Conforme CHEVALIER & 
GHEERBRANT (1989) o cajado ou bastão é uma "arma mágica, como 
apoio da caminhada do pastor e do peregrino; como eixo do mundo. ( ... ) 
Apoio para o andar, mas signo de autoridade; ( ... ) símbolo do tutor, o 
mestre indispensável na iniciação. ( ... ) Simboliza a vitalidade do ho
mem, a regeneração e a ressurreição" (p. 123 - 125). 

(7) Eu viajei não sei para onde. conheci pessoas que eu nunca vi. 
um monte de gente me cumprimentando por alguma coisa. outros me 
avisando que eu precisava continuar trabalhando mais um pouco. que 
tudo estava dentro de mim. e que estava mais próximo do que eu espera
va. Voltei para minha casa e a casa estava do jeitinho que eu gostaria 
de ter a fachada. 

Poder ser realmente do jeito que se é, poder apresentar-se sem 
medo. JUNG (1979) diz que aquele que possuir a fidelidade a si mesmo 
encontrará a cura de sua neurose. 

(8) Eu estava na fundição atarefado. não estava dando conta do 
trabalho. aí vieram minha esposa. uma amiga e a Lúcia Helena 
áerapeutaJ me ajudar. Foi uma ajuda e tanto. e aí deu tudo certo. 
Segundo ELIADE (1979), a função dos ferreiros é a de substituir a "Ter
ra Mãe", a fim de acelerar e terminar o crescimento. Os fomos represen-
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tam uma nova matriz, onde será finalizada a gestação dos minerais. As
sim pode o homem colaborar na obra da Natureza. A sacralidade que 
envolve o ferreiro se relaciona com o "domínio do fogo". ( ... ) "Este "do
mínio" significa a obtenção de um resultado superior à condição huma
na. Além disso, o ferreiro cria as armas dos heróis. Não se trata apenas 
do seu fabrico material, mas da "magia" de que elas são revestidas; é a 
arte misteriosa do ferreiro que as transforma em ferramentas mágicas" 
(p. 68). ELIADE (1979) revela também que existem "traços mitológicos 
de um estado antigo das coisas, em que as confrarias de ferreiros tinham 
um papel a desempenhar nos mistérios e nas iniciações" (p. 81 - 82). 

(9) Eu estava na Judéia. eu era um judeu e minha função era 
ajudar ou defender os outros. um tipo de advogado. Eu usava uma túni
ca vermelha e branca. Eu morri. me mataram. 

A tradição do Egito considera o Iniciado um morto e o indivíduo 
assume a postura de um morto em algumas Iniciações. Há na Gnose e na 
Alquimia muitas referências a renascimento, a transformação do homem. 
AZEVEDO (1987) discorre sobre a necessidade de transformação do 
homem de maneira realmente muito bonita: 

(...) "É preciso que o homem deixe de pensar naquele pro
cesso rotineiro, mecânico do condicionamento de memória de seu "eu", 
de todos os apelos que lhe vêm dos sentidos para que alguma coisa 
ocorra. A arte real, portanto busca a separação de alguma coisa, busca 
emancipar algo, libertar, desprender, desfixar algo que é simbólicamente 
conhecido com o nome de Mercúrio. ( .. ) O que é o Mercúrio? Mercúrio 
é, na Alquimia, o espírito. (II) Na tradição romana, é um deus dos via
jantes, é o deus do comércio, o que estabelece as trocas, que é a própria 
característica do princípio sutil da vida. É a vida que permite animar a 
forma, é ela que está em contato com a vida mais sutil e que se manifes
ta em planos mais densos. Daí, afigura de Mercúrio estar em nós. Cada 
um de nósopossui" (p. 26-27). (II) A Alquimia é uma arte para produ
zir a regeneração ou renascimento. O laboratório está em nós. Somos 
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os operadores. (...) Muitas das nossas instruções nos vêm via onírica. 
(. .. ) Temos que ver realmente, o que é a importância do abandono do 
velho, do condicionamento do passado, a fim de que alguma coisa nas
ça em nós e surja do inconsciente mais profundo até o consciente, uma 
percepção criadora de vida e de existência. ( . .) As coisas profundas da 
vida pessoal são, como sabemos, inefáveis e incomunicáveis. Elas cri
am seu próprio segredo; muito mais quando pertencem àquela mudan
ça radical, àquela transformação radical, à mudança de essência que 
está envolvida no processo de regeneração. A regeneração não pode ser 
ensinada; podem-se dar apenas indicações, insinuações. Ela tem de ser 
totalmente vivenciada. (. o.) Diz Jacob Boehme: "Cada um de nós deve
rá tirar a água que Deus apontou lO. Ele aponta, portanto, o caminho. O 
caminho da compreensão tem de nascer de alguma coisa a ser aberta 
em nós" (p. 77 - 83) . 

o indivíduo que toma-se Si Mesmo, ou seja com urna referência a 
partir do Self, começa a tocar a idéia do Servir, não com uma idéia de 
submissão, mas de estar atento e ajudar na promoção de urna vida mais 
plena, de um mundo mais justo. Para que isso possa ser vivenciado, para 
que o Eu Maior se manifeste, o eu menor deve morrer. JUNG diz que a 
manifestação do Self é sempre encarado como uma derrota, corno uma 
morte para o ego. De acordo com Marie Louise Von FRANZ, Self é a 
palavra junguiana para Deus. A individuação, o tornar-se único implica 
também em nos tomarmos uno com Deus. quando nos deixamos guiar 
pelo Self, estamos sendo guiados por Deus. Tendo isso em mente, conse
guimos extrair significado de tudo o que nos acontece e ocorre em volta 
de nós mesmos. 

* Trabalho apresentado no 9° Encontro de Cinésiologia, no Instituto 
Sedes Sapientiae, em 1996. 
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, 
"COMO AGUA PARA CHOCOLATE": 

REFLEXÕES SOBRE O FEAfININO E O 
MASCULINO * 

Rita de Cássia Hetem Assa1y 

Sabe, eu quase enganei vocês. Quando dei o título para esta fala, ela 
ainda não estava pronta. Comecei várias vezes,e cada vez saía mais dife-

· rente da anterior, de modo que eu não conseguia juntar os vários peque
nos textos, todos um pouco "chochos", com um momento ou outro de 
alguma luz. Simplesmente não saía. Já estava pensando em disfarçar, sair 

· de fininho quando chegasse minha vez, fazer de conta que não era comi
go, até que esta semana, na minha aula de quarta feira, veio a inspiração 
a partir de um texto do Sandor. Vocês devem conhecer, é a última parte 
daquela apostila, "VELA", até então minha desconhecida. Depois de ler, 

· fiquei com uma mescla de saudade e inspiração, e ainda uma vontade de 
rir à toa porque era como se nenhum esforço fosse em vão. O texto era 
um "esforço" do Sandor, e chegava até mim como um presente. Vocês se 
lembram de "Excalibur"? Depois que Merlim "dançou" com os feitiços 
de Morgana, o Rei Arthur percebeu que teria acesso a Merlim através 
dos sonhos ... Acho que é um pouco assim. E, além disso, contamos com 
toda uma herança de trabalho e boa vontade, que sinto acionada toda vez 
que recebo a graça de estar em sintonia com minha própria boa vontade. 

Enfim, então, depois de ler o texto, entendi melhor o que é que desta 
vez me intrigava nessa história de masculino e feminino. Só para situar 
estas reflexões, inspiradíssimo, naquele texto Sandor vai falando da "re
alidade individual", que seria como um órgão - como a pele, por exem
plo - tendo uma função específica e fundamental para o funcionamento 
do corpo e a realização da vida - assim ao menos seria o ponto de vista 
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dos que ele chamou de "psico-somáticos", que, pelo que entendi, somos 
nós ... Essa "realidade individual" é que colocaria sentido e significado 
em todos os fatos da vida, que em si são neutros, mas recebem o colorido 
da experiência interna de cada um. 

Essa "realidade individual" é fundamental para que cada um de nós 
"venha-a-ser-Si-Mesmo", com "S" maiúsculo, aquela tarefa de que tan
to falamos chamada "Individuação". A manutenção desta realidade e a 
realização de sua singularidade plenamente seria o nosso desafio e o 
nosso fim. Mas, ao mesmo tempo, por ser tão individual, não temos como 
falar de uma realidade, mas de tantas realidades quantos sejam os seres 
viventes. 

Particularmente, guardadas as singularidades individuais, tenho tido 
a impressão de que homens e mulheres têm "modalidades" diferentes de 
"realidades individuais". Existem aprendizados e experiências exclusiva
mente femininos e exclusivamente masculinos, o que com certeza deve 
gerar coloridos internos diferentes. Claro, a começar do corpo: penetrar 
e ser penetrada devem ser experiências muito diferentes - e só conheço 
uma delas ... E então vêm aqueles rituais que alguns julgam apenas cir
cunstâncias culturais ou religiosas, mas devido ao meu útero às vezes 
fico em dúvida, como por exemplo a "Dança do Ventre" e seu simbolis
mo sagrado, ou o envolvimento das mulheres com a cozinha, que deve 
receber algum tempero da possibilidade alquímica de seus seios na 
amamentação ... 

Como será que nos comunicamos, então? É possível partilhar expe
riências, conhecer o mundo interno de outra pessoa? É possível que ho
mens entendam mulheres e que mulheres entendam homens? A 
Individuação pode se realizar a dois? 

Se a vida está a serviço do aprendizado humano, como disse Sandor, 
sermos homens e mulheres também deve estar ... 
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Outro dia meu marido me explicou um pouco isso. Ele é engenheiro 
mecânico e disse que o jeito dos homens e das mulheres é como o de um 
motor a diesel e o de um a gasolina. Eles usam combustíveis diferentes, 
têm a ignição diferente, o tipo de ingestão de combustível diferente, e 
também funções diferentes. Complementam-se na organização social, pois 
o motor a diesel é mais forte que o de gasolina, carrega mais peso, mas é 
mais lento também. Aproveitou e disse também que por isso mesmo eu é 
que era mais parecida com o motor a diesel, e ele com o de gasolina ... 

Um pouco desta questão Junito Brandão nos lembra quando conta o 
trágico mito de Narciso e Eco - aliás, um grande convite à reflexão sobre 
nossas incomunicabilidades mútuas, caminho que por agora não toma
rei. Quero lembrar apenas uma pequena passagem no preâmbulo do mito, 
quando Junito conta como o vellio Trrésias recebera o poder da adivi
nhação, pois a mãe de Narciso iria llie perguntar sobre a vida do filho. 
Foi mais ou menos assim: quando TIrésias erajovem, subiu a um monte, 
viu duas serpentes copulando, separou-as e matou a remea. Como casti
go, mudou de sexo e viveu como mulller por sete anos. Aí, subiu de 
novo, viu as serpentes outra vez, fez tudo novamente só que matou o 
macho e virou homem outra vez. Tempos depois, Zeus e Hera discutiam 
- pra variar - qual dos dois sexos sentiria mais prazer. Como não chega
vam a conclusão nenhuma, chamaram a única pessoa que tinha vivido 
ambas as experiências: Trrésias. O danado foi lá e disse que se dividísse
mos o prazer em dez partes, o homem sentiria um décimo e a mulher 
nove décimos. Zeus ficou orgulliosíssimo de sua potência inquestionável, 
e Hera furiosa pois a resposta havia sido extremamente patriarcal. Hera, 
então, cegou Tirésias. Zeus, grato pela cumplicidade masculina, conce
deu-llie o poder de Visão do futuro. 

Pois é, assim como para Trrésias, acho dificil falar do masculino e 
feminino sem cometer deslizes de preconceitos patriarcais - desculpem
me por eles - mas ao mesmo tempo é muito claro para mim que, apesar 
de universos tão diferentes, ~asculino e feminino são fundamentais um 
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para o outro, e a Tarefa da Individuação é acionada pela convivência e 
pelo esforço, ainda que trôpego, da partilha e da entrega: exercer a arte 
do encontro e submeter-se ao seu mistério ... Misterium Coniunctionis, 
diria Jung à partir de 1950, quando anunciou à consciência de seu tempo 
a existência deste Arquétipo: o do encontro do feminino e do masculino. 
Sincronicamente, é nesta mesma década que o Papa Pio XII oficializa a 
Assunção de Vrrgem Maria aos Céus, o que, em termos simbólicos, traz 
à consciência coletiva a Coniunctionis Celeste, o fecundo contato do 
feminino e masculino no plano sagrado - e como "o que está acima é 
como o que está abaixo" ... as coisas se tomam "como água para choco
late". Vocês já devem saber o significado desta expressão mexicana. Pelo 
que entendi, seria mais ou menos isto: no· México, devido à pobreza, 
quando vai se tomar chocolate, coloca-se água ao invés de leite, e isso é 
uma prática comum, de todos, de qualquer pessoa. Mais ou menos o 
nosso ''vamos botar água no feijão", ou aquela coisa de a gente ter sem
pre no mínimo um pedaço de pão para oferecer (esta é a minha tradução, 
não sei se está correta)!. De qualquer forma, essa coisa do encontrol 
desencontro do masculino e feminino parece ser "como água para cho
colate": em todas as vidas, em todos os caminhos, em todos os tempos. 
Shakespeare, Chico Buarque, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, 
Joãozinhos e Mariazinhas em todas as esquinas experimentando um pas
so na direção do outro, arriscando-se a um amor que pode ou não liber
tar a ambos para o próprio crescimento. 

No belíssimo filme dirigido por Alfonso Arau que recebe este nome, 
temos o desenvolvimento deste tema. A principal personagem, Tita, nas
ceu na cozinha - lugar que se tomou encantado pela sua maneira muitís
simo pessoal e viva de lidar com ele. Acontece de TIta apaixonar-se por 
alguém que não libertava, não tinha forças para superar o lado terrível de 
sua Tradição familiar, pois Pedro, embora também apaixonado por TIta, 
se conforma à imposição que pesava sobre a amada de não poder casar
se para cuidar da mãe. Como se fosse pouco, ainda aceita casar-se com a 
irmã de TIta, Rosaura, supondo que apenas estar perto da amada seria 
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suficiente para o amor de ambos. Notem que aqui já começa o desencontro 
em nome do amor - acho que o "motor a gasolina" de Pedro estava com 
o carburador sujo ... 

A mãe de Tita e Nacha representam os dois lados opostos do arqué
tipo matemo. Nacha era a doçura e a herança acolhedora, a mestra da 
cozinha e da vida. A mãe, por outro lado, consumida e ressecada tam
bém por um desencontro amoroso, sempre engendrava a morte dos que 
a rodeavam (o marido, as filhas, o neto). Havia uma paixão morta no 
peito, cuja chave se achava guardada dentro do coração. Aquele era o 
segredo da libertação de todos. 

Apesar do sofrimento de Tita e também de Pedro e por tabela de 
todos (Rosaura também não estava feliz, nem Gertrudis, nem ninguém), 
nasce uma criança do casal (a Coniunctionis sempre gera frutos ... ), um 
menino que, como todos os outros homens, não poderia viver naquela 
configuração. Tita era sua possibilidade de vida, toma-se sua ama de 
leite mesmo sem ter engravidado, pois Rosaura, assim como acontecera 
quando sua mãe gerara Tita, não podia amamentar o filho. Rosaura tam
bém não conhecia o amor, não era sensível a ele, não podia, portanto, 
alimentar nem ser veículo de transformação. Ela apenas repetia a história 
de sua mãe, no lugar exato proposto por ela. 

Pedro e Tita furtivamente se encontravam, sempre de maneira rápida 
e reprimida. A mãe percebe e manda Rosaura e o genro para outra cida
de, embora tenha sido lembrada pelo padre (um tipo de masculino que 
convida a reflexões) do perigo de não se ter um homem em casa. A mãe, 
debochando, insiste que os homens para nada servem e que, com as fi
lhas, ela defenderia o rancho muito bem. 

Entretanto, apartado de Tita, por não conseguir alimentar-se, o so
brinho morre. Quando fica sabendo, finalmente Tita se rebela. O som
mento dela a calava, mas não o de outra pessoa. É interessante que sem
pre parece haver duas maneiras primordiais de se despertar o processo 
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de "Vir-a-ser-Si-Mesmo": de um lado o amor, de outro, o sommento. 
No caso de Tita, foi a partir da morte do sobrinho que ela passa a não 
aceitar o ridículo e desumano trato de sua mãe e da Tradição familiar. 

Enfrentando a mãe, Tita recebe no nariz uma violenta pancada com 
uma colher de pau. É um símbolo feminino, da cozinha, o que vem a ferir 
Tita, quebrando-lhe o nariz, que representa o lado espiritual. É esta, por
tanto, a saída de Tita: o que a faz perceber com clareza sua situação não 
é o sommento do ponto de vista material, amoroso ou moral, mas sim o 
lado que transcende a tudo isso que é o direito à vida e o sentido dela. É 
na morte do sobrinho que esta força se manifesta. Tanto é que ela se 
recolhe no pombal da casa, novamente um símbolo espiritual: o teto, os 
pombos. A mãe resolve prendê-la lá por um dia, mas Tita não mais desce 
por sua espontânea vontade: com o Ego fragilizado e o nariz quebrado, 
enlouquece. 

Quem vem tirá-la é o Dr. John que, além de médico, é a única figura 
masculina de personalidade discriminada e capaz de propor um amor 
diferente, mais sensível à "realidade individual" de Tita. Dr. John, des
cendente de índios (a avó) e portanto tendo maior sensibilidade para os 
chamados vitais e instintivos, "conserta" o nariz de TIta, ou seja, possibi
lita que seu caminho de crescimento, via espiritualidade, se restaure e se 
mantenha. 

A primeira percepção de Tita é que suas mãos estão livres da mãe, 
"mas não sabe o que lhes pedir", tem apenas o desejo de que pudessem 
voar, novamente uma referência à espiritualidade. 

Tita se cura, volta a se comunicar, resolve-se a não retomar para o 
rancho da mãe. Dr. John, vendo-a curada, propõe-lhe casamento. Tita 
aceita. Significativamente, é nesta dia que sua mãe morre, atacada pelo 
masculino primitivo: bandalheiros e ladrões atacam seu rancho. A mãe 
parece que de fato não poderia viver sem a vitalidade de Tita lhe entre
gue totalmente. Sem ela, a mãe era incapaz de vida. 
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Com a morte da mãe, Tita - justo Tita! - tem acesso ao segredo 
guardado a chaves no seu coração: um grande amor proibido. Tita en
tende o sofrimento matemo, pois o conhece. 

Em seguida nasce outra criança, agora uma mulher. Rosaura lhe quer 
dar o nome de Tita, pois declaradamente deseja que tenha seu mesmo 
destino. Tita não gosta da idéia, sugerindo-lhe o nome de "Esperança". É 
a filha da próxima geração, que herdará a terrível Tradição ou é a espe
rança de uma nova possibilidade de relação entre o feminino e o mascu
lino. Novamente se manifesta o simbolismo alquímico, pois Rosaura ou
tra vez precisa que Tita cuide de sua filha pois está adoecida e não mais 
poderá ter filhos: parece que seu coração endurecido não tinha como 
regar outras vidas. 

Pedro fica sabendo da intenção de casamento entre John e Tita. To
mado de ciúme e agora com a sogra morta, finalmente, embora às escon
didas, enlaça Tita. Restava ainda, entretanto, a presença fantasmagórica, 
o enfrentamento entre mãe e filha que significasse a libertação de ambas. 
Tita supõe-se grávida (o que nesta situação seria o grande castigo por 
"trair" a mãe), julga-se amaldiçoada, seu amor continuava proibido. O 
fantasma vem atormentar-lhe até que Tita lembra-lhe do amor também 
proibido que a mãe carregava escondido no peito, e da filha também 
"ilegítima"(Gertrudis) que viera dele. Tita exorciza-se do fantasma inte
grando a ele seu lado sombrio, humanizando-o e agora - somente agora
podendo livremente tomar suas próprias decisões. Libertou-se e libertou 
a mãe, pois um pequeno clarão vermelho se fez no coração do fantasma. 
A gravidez revelou-se psicológica. 

Tita enfrentou o fantasma, e se a Coniunctionis deve ser vivida a 
dois, agora era vez de Pedro: uma imensa chama se ergue da fogueira e 
significativamente lhe pega pelas costas. De fato, ele se mantinha incons
ciente da imensa batalha de Tita. Apesar de lhe ter jurado amor, nunca se 
posicionara de maneira a ajudar a amada em seu crescimento, preocupa
va-se apenas em poder estar perto dela, ainda que fugidiamente e criando 
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situações constrangedoras. Pedro também aceitara a exata posição que a 
sogra lhe propusera e agora queimava. 

É justamente Gertrudis, a filha do fogo que arde acima das leis, a 
primeira a socorrer Pedro e lhe cobrir com um cobertor. Para cuidar de 
Pedro, que em meio às dores da queimadura lhe pede a proximidade 
abertamente, Tita enfrenta também Rosaura. 

No tratamento da ferida de Pedro, como John não estava, Tita conta 
com a presença sutil de Nacha e da avó de John, a índia que sabia curar. 
Nacha, por sinal, embora já tivesse "morrido", acompanha toda a traje
tória de Tita. É a boa herança, sempre acionada quando preciso - ou 
como presente ... 

Tita sente-se obrigada a revelar a John que não era mais virgem. 
John adivinha que fora com Pedro, e não julga que isto seja motivo para 
suspender o casamento, a não ser que Tita sinta-se mais enamorada de 
Pedro do que dele. Lembra-lhe apenas que seria justo que Pedro a colo
casse no lugar que ela merecia. A solidão do Dr. John, pois Tita prefiriu 
não casar-se com ele, toma-se mais digerível se nos lembramos da eterna 
ferida daquele que cura. Como exímio médico, estava obrigado a convi
ver com seu sofrimento eternamente. 

Mas a união do Dr. John e Tita se dá em outro nível: o filho de John 
se casa com Esperança, a filha de Pedro. Rosaura havia morrido, vítima 
de sua incapacidade de cuidar de si e dos outros, que transformava-se, 
como na mãe, em desejo de poder e de controle sobre a vida da filha. 
Morreu do tanto que isto fermentava dentro dela - literalmente! Tita se 
pusera a defender a sobrinha, a Tradição familiar teria de morrer nela, 
sem herdeiros e consegue isso. 

Finalmente, com o casamento da sobrinha, Pedro e Tita encontram
se a sós. Quando sem barreiras podem se entregar um ao outro, por três 
vezes Pedro lhe declara amor, livre para gritar o que há tanto estava 
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sendo sussurrado. A luz foi intensa, Pedro não resistiu e foi queimado 
por ela, "recordando sua origem divina", como John ensinara a Tita quando 
de sua loucura. Guiada por estes ensinamentos, Tita busca queimar-se 
também em toda a sua luz comendo os fósforos. A colcha de sua espera 
cobre os dois amantes e se incendeia, fazendo de todo o lugar uma só 
chama. 

Restaria apenas o livro de receitas de Tita, o registro das alquimias. 
É ele que Esperança passa a sua própria filha, junto do irreversível rom
pimento com a tradição maldita - rompimento este fruto do enfrentamento 
do fantasma. As lágrimas da sobrinha-neta, que agora chora quando cor
ta cebolas, vem da gratidão despertada pela própria liberdade. 

Só para complementar, já que esta história de amor girou tanto em 
tomo de Tita e sua cozinha, uma pequena homenagem a este lado do 
universo feminino, afinal de contas ... 

É lógico que a cozinha é um templo. Os aromas e as poções se suge
rem nas prateleiras, esgueiram-se entre os legumes, revelando sabores 
inusitados dos alimentos mais comuns. Carecem de suas sacerdotisas, é 
claro, as mãos de fadas que também se temperem ao temperar, reencon
trem-se com as essências de que são feitas e, acima de tudo, sejam sensí
veis à alquimia inevitável. Os fogões à lenha entretanto, estão quase dis
pensados. Não caberiam na pequeneza íntima das grandes cidades, tão 
enormes que são para as quitinetes. Mas, estão quase dispensados por
que há sempre a esperança de reencontrá-los na casa da avó ou de uma 
velha tia em algum interior - da memória ... 

As cozinhas contam a saga feminina de estar à serviço da vida. Co
lheres de pau, panos de prato, aventais, cozendo e tecendo as teias da 
continuidade. Reprodução do sabor e do calor que possibilitam que a 
vida seja degustada - eis a velha receita! que deve e quer ser repetida ... 

Ah!... As mulheres e o tempo. Para que aconteça sua menstruação, 
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para findar sua gravidez, para aprender o ponto certo das caldas em fio. 
Para que vejam seus filhos crescerem, para tirarem o pão do fomo, para 
esperarem cozer o feijão. Que aprendizado dificil e quase desprezado 
nesta época de computadores e de amazonas executivas! Urano invade o 
saturnino reino feminino e engendra o fomo de microondas! O ritmo 
lunar, cíclico e de penumbras, é ofuscado pelas aventuras apolíneas de 
pisar na Lua. 

Mas os dogmas culinários permanecem: para que peguem o tempe
ro, as carnes ainda precisam ficar de molho. A dedicação e a espera são 
atributos do exercício feminino, cujo sacerdócio sensibiliza tanto homens 
quanto mulheres à coincidência do espírito e da matéria. 

• Palestra proferida no VI Encontro de Cinésiologia de 1993, no 
Instituto Sedes Sapientiae. 

NOTA 

1. ERREI! no "Jô 11 :30" de 22/nov.l93 foram entrevistados Marco 
Leonardi e Lumi Cavazos ("Pedro" e "Tita"), que explicaram o significa
do da expressão mexicana: para o chocolate, a água deve estar quentíssima, 
mais que fervendo. A expressão tem conotação sexua1. .. 

39 



HERMES 

OS PORTAIS DE INIC/AÇÃO* 

Cristina Dias Allessandrini 

INICIAÇÃO 

Para muitos povos primitivos, a Iniciação é o ingresso em uma nova 
fase de vida acompanhada de práticas rituais e associada a provas e ações 
simbólicas. Um processo de transformação acontece sendo visto como 
simbólico e, ao mesmo tempo, como efetivo e real (Lexikon, 1994). 

Iniciação é a capacidade de aprender algo novo e demonstrar ao 
outro o que eu realmente aprendi. Sou o aprendiz e não o guia, o mestre 
ou o curador. Não existem erros, há apenas aprendizagem e desejos. O 
homem ou mulher em seu caminho, devem assumir a responsabilidade de 
criar um tempo interno para que a sabedoria possa se revelar pois um dos 
grandes objetivos da Iniciação é o de nos tomamos o que somos. 

O segredo da busca da felicidade consiste em empreendermos a nos
sajornada e encontrarmos a nós mesmos. Ajornada do Ego nos ensina a 
nos sentirmos seguros e a mediar nosso relacionamento com o mundo. A 
jornada da Alma ajuda a nos tomarmos pessoas sinceras e autênticas, a 
encontrarmos os mais profundos mistérios da vida. As sementes são plan
tadas e poderão germinar se as condições externas forem favoráveis. A 
jornada do Self nos mostra o caminho para encontrar e expressar nossa 
autenticidade, poder e liberdade, na conquista de um senso genuíno de 
identidade (pearson, 1993). 

Precisamos nos preparar todos os dias, porque cada dia é um dia de 
Iniciação. É importante que se estabeleçam intenções sagradas por meio 
de orações que expressem gratitude por estar neste planeta e receber as 
energias diversas. 
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Portais de Iniciação 

Os Portais de Iniciação estão ligados ao medo e ao orgulho. Preci
samos reconhecer que a nossa natureza amorosa é maior que o medo. 
Saber onde estamos em termos da natureza de nosso coração. O que sei 
sobre o amor? O que estou aprendendo sobre o amor neste momento de 
minha vida? 

Há dois obstáculos - medo e orgulho - para o reconhecimento do 
amor pelos seres humanos. 

Há dois medos primais. Quando estou realmente aterrorizado posso 
fazer as duas coisas. Medo da perda /abandono (tendo a prender) ou 
medo de ficar preso ou de me sentir retringido em relação às pessoas que 
se relacionam comigo (abandono a outra pessoa). 

Orgulho tem muitos braços: arrogância, inflação do ego, indulgên
cia, medo de expor-se, necessidade de estar sempre bem, ou dentro de 
um falso sistema pessoal. Ou falo alimentado pela perfomance no mun
do, ou tento esconder e modificar o que sou. 

O coração é o intermediário entre o mundo celeste e o mundo inte
rior, o coração aberto, limpo e inteiro é forte. Como estou com meu 
coração agora? Em qualquer situação preciso ver como está meu cora
ção. Antes de abrir o coração é preciso aproximar-me dele com uma 
atitude gentilmente amorosa. Todo curador deve ter um coração forte. 

Perceba se a sua vitalidade está forte. Todo dia é um presente em que 
devemos reconhecer a vitalidade dentro de nós. Não tragamos sentimen
tos de desesperança ... negativos. Pois perdemos o milagre que acontece 
todos os dias. Todo dia é uma oportunidade de não compartilhar da pro
cissão dos mortos vivos. 

Contar histórias é a forma mais tranquila, antiga e curativa de se 
passar pela Iniciação. Observe quais destes portais estão presentes em 
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que movimentos de sua vida. 

Em um tempo em que todas as coisas podiam falar. Em um tempo 
muito mais antigo do que existem pinhas nas árvores, havia um elfo ou 
um gnomo. 

Essas criaturas pequenas sempre aparecem nos rituais de inciação, 
da mesma maneira como os monstros e os demonios, como os anjos e os 
gigantes para nos lembrar quando nós nos fazemos muito pequenos, ou 
ao contrário quando nós nos inflamos além do nosso limite. 

A função da Iniciação é de nos colocar de volta para dentro de 
nossa beleza e equilt'brio; e de trazer a verdade daquilo que somos de 
volta ao coração. É trazer a vitalidade e a energia da vida para nosso 
corpo, onde ele está amortecido. 

Gnomos Elfos Monstros Demônios Anjos Gigantes 

Um desses elfos muito sábio e muito velho vai nos falar tudo que 
precisamos para passar por esses portais. Esse elfo, de botas verdes, 
chapéu de feltro jogado para frente, bate o pé na raiz de um carvalho 
velho. 

Nós todos passamos pelo portal de prata e vamos sair pelo portal 
de ouro. Existem muitos portais no meio deles. 

.0 Portal: Portal de Prata 

É o portal do nascimento. Representa estar experienciando algo in
teiramente novo pela primeira vez. 

Enquanto eu estiver falando, observe e reconheça onde o nascimen
to está acontecendo na sua vida, no seu coração, no seu corpo, na sua 
mente e na sua energia de vida. Seus planos, projetos, relações ... Muito 
pode ter acontecido ou nada pode ter acontecido. Tudo que é novo, 
dentro ou fora, estou vivendo no portal do nascimento. 
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Talvez, durante esta semana encontramos alguma coisa muito pro
funda em nosso caminho. Parece que no primeiro momento tudo aconte
ce. Qual é o sentimento que eu não pude viver? Tudo que é novo, dentro 
ou fora, eu estou vivendo no portal de prata, do nascimento. Preciso de 
cuidados. 

2° Portal: Portal das Máscaras do Mundo 

Máscaras do mundo. É importante que eu mostre para o mundo 
estas várias máscaras. É o portal onde todas as máscaras caem e novas 
identidades emergem. Velhas identidades se veêm no espelho e são libe
radas: "nossa senhora, estou mudando!" 

É onde somos obrigados a deixar cair nossos dentes brancos para 
que a nossa face se modifique. Não tem a ver apenas com o desenvolvi
mento biológico pois com sete anos perdemos nossa primeira dentição. 
Não existe, nem uma cultura que não utilize máscaras. É o momento que 
novas identidades emergem e velhas identidades são liberadas. 

No espelho reconheço orelhas de esquilo, bigodes de gato, nariz de 
porco, o lado da pele com escamas de serpente, pés descalços. "Estou 
mudando", máscaras podem ser liberadas para eu vir ao mundo. 

Que máscaras podem ser liberadas para que uma nova face minha 
possa emergir? Há três faces: da criança maravilhosamente curiosa; do 
adolescente que vê a vida em formação, virgem, nova e sensível; e a da 
pessoa mais velha que mostra uma sabedoria bastante rude e sutil. 

Neste portal nos é pedido: "Qual destas três faces eu sacrifiquei du
rante a minha vida?" As máscaras do mundo são de cura, morte, beleza, 
guerra e sonho. É importante que eu mostre a cura numa face para o 
mundo. 

3° Portal: Portal de Barro 

É o portal que está sempre mudando, onde existe o mistério da sen-
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sualidade e da sexualidade. Quando entramos no Portal de Barro tem 
dois elfos muito velhos: um masculino e um feminino. 

o elfo masculino segura um prato com liquido branco dentro dele e 
o feminino segura um prato com liquido grosso e vermelho. Para cada 
adolescente que passa por este portal o elfo masculino mostra a tigela e 
diz: "Você agora vai entrar em um mistério que você nunca vai compre
ender". O mesmo ocorre com o elfo feminino. Este mistério que eles 
nunca vão entender é o da sensualidade e da sexualidade. 

Quando entramos no portal de barro estamos reajustando a relação 
com a sensualidade e a sexualidade em qualquer ponto da nossa vida, 
neste momento de nossa vida. Como estou neste momento da minha 
vida? 

Este Portal inclui o fogo, é através do fogo que ele está conectado 
com o coração. 

Há força de vida no fogo no coração, honrando a sabedoria do cor
po como um instrumento que não apenas cria mas que ama. Há um sabe
doria que existe no corpo que expressa o amor e a alegria que está no 
nosso coração. 

Quando temos medo do nosso corpo começamos a seguir a procis
são dos mortos vivos. Este será um mistério que nunca será entendido! 

4° e 5° Portais: Portal Preto e Portal Branco 

O Portal Preto tem uma maçaneta branca. O Portal Branco tem uma 
maçaneta preta. Existem flamas torturantes na passagem por esse portal. 
Você não pode passar lá sozinho. É importante que você não vá sozinho, 
que vá com uma outra pessoa. Quando esses portais se abrem não tem 
gnomos. Tem apenas fogo que diz: "Você deve ser queimado neste por
tal". 

Nesse portal você se tornará humilde. Vai aprender a se libertar do 
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medo e do orgulho em todos os relacionamentos. Você aprenderá a inti
midade e o medo aterrorizante de ser machucado por outros no relacio
namento, ou de machucar-se a si mesmo. Você será queimado nesse por
tal. Você até consegue sentir o cheiro do véu branco e do paletó preto 
queimados. Existem flores pertencentes ao clã dos feridos. 

Neste portal a gente aprende o amor e onde devemos expressar o 
amor mais fortemente que o medo. Este é o portal do compromisso de 
profunda intimidade e de auto responsabilidade. 

Ainda estou alimentando o orgulho e o medo ao invés do amor? 
Esse Portal requer um coração bastante forte. Será que serei capaz de 
expressar o que está realmente dentro do meu coração? É importante ser 
vulnerável: preciso arriscar ser eu mesma nos relacionamentos, ao invés 
de ser outra pessoa. É como humus, voltar para a terra ... Funciona como 
uma raiz da palavra humor, humildade, ser humano, humilhação. 

É o portal onde somos convidados a voltar a ser nós mesmos no 
coração. A nível coletivo é o portal de Eros. É quando o mundo nos 
chama para entrar em relação mais íntima com os outros, com maior 
compromisso de expressar vulnerabilidade e também de perceber que o 
amor é mais forte que o medo. Parece fazer parte do clã das cinzas onde 
há falta de vida e perda da alma, falta de consciência. 

A única forma de sair é a coragem de amar ainda mais. O amor é essa 
flama que uma vez iniciada queima tudo, apenas o mistério e a jornada 
permanecem. Abra seu coração. No medo a gente perde nossa natureza 
de amor. 

6° Portal: Portal Enferrujado 

No Portal Enferrujado as ligações estão se perdendo e a porta está 
caindo. Ele se abre para um campo florido com flores brancas. Há um 
grande fogo no meio do campo. Há um gnomo sobre uma pedra que diz: 
"Você não vai conseguir passar além deste portal se você não tiver 
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reconectado com a criatividade, só vai conseguir sair daqui se deixar 
um projeto muito interessante que se queime sem precisar desta madei
ra". 

Criar conectado com minhas crenças e valores. Criar um projeto que 
expresse minha aprendizagem nesta vida e compartilhar minhas criações 
com o mundo, espalhando meu aprendizado. 

Em que situações de minha vida estou em contato com alguma di
mensão muito criativa que não tem necessidade de madeira para queimar 
um projeto? O que pode realmente criar e reconectar com este fogo de 
criação? Nesse portal os projetos criativos estão realmente ligados com 
a minha visão interior. Quando deixo um projeto neste campo posso ir 
para o 7° Portal, o Portal de Osso. 

7° Portal: Portal de Osso 

No Portal de Osso o ar está cheio de cinzas que caem em poços de 
água quando você os atravessa. Tudo o que não é natural cai por terra. 
Você necessita estar em contato com sua verdade e com sua integridade. 
Suas pretenções e o que você esconde caem por terra, são eliminadas, e 
você entra em contato com sua natureza mais profunda. Você é chamado 
a ser o que você realmente é! 

Que situações ou pessoas te chamam para ser você? 

A jornada da Alma realmente começa: ser autêntico e viver a sua 
integritude e autenticidade. Ser aquele que humildemente está presente 
na vida com o coração e a sabedoria, pois tem a capacidade de falar a 
verdade sem recriminar e julgar. 

8° Portal: Portal Natural 

O Portal Natural está no meio da floresta circundada pelo deserto. 
No meio da floresta tem duas árvores que se tocam no topo, tem luz que 
passa entre elas. Uma é uma árvore de cinzas e diz que todos os homens 
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nasceram dessa árvore. A outra diz que todas as mulheres nasceram des
sa árvore. Todas árvores do mundo são filhos dessas duas árvores neste 
portal. Você sente de forma calma e feliz. Sempre que estivermos felizes 
em nossa vida estamos neste portal. 

Em que situação de vida e com que pessoa estou vivendo esta quali
dade de alegria e de contentamento? Eu estou neste portal e começo a 
perceber que o riso é a menor distância que existe entre duas pessoas. É 
fácil o si mesmo ser a qualidade de presença em cada lugar com consci
ência e respeito, afeto e reverência, amor. 

9- Portal: Portal de Ouro 

O Portal de Ouro é o último portal. Ao passar por ele sou chamado 
à realidade, a abrir mão de tudo, entregar-me e confiar. Praticamos a 
passagem por esse portal toda noite ao entrar no mundo dos sonhos, pois 
nós praticamos a arte de morrer. É quando praticamos o morrer cada dia. 
A despedida de um dia e o recomeçar de um novo tempo. Deixar para 
trás o que foi e abrir o coração para o que virá. Despreender o que não 
precisa estar mais porque já foi. Ser o que é, e o que se apresenta nesse 
momento e nesse tempo. 

De que parte de minha vida posso me libertar e deixar morrer, para 
que partes da minha natureza possam transcender? Que partes eu estou 
deixando para trás para assim poder crescer ainda mais? É o portal da 
confiança e da rendição, de deixar acontecer, de olhar principalmente os 
meus apegos e poder simplesmente ser. Abrir o coração para o que emerge, 
como que despreendido de um passado. Confiar na sabedoria maior e 
nas inter-relações sincrônicas do conhecimento atemporal! 

Caminhos de vida 

Recuse desesperar-se se você não consegue. Recuse ficar deitado e 
traga seu coração para os seus como um mendigo esfomeado. Lembre
se do gnomo que fica batendo com o pé sobre a casca de carvalho ... 
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Estes portais acontecem todos os dias em diferentes momentos de 
nossa vida. Com quais destes portais posso me relacionar melhor? Com 
qual portal é mais dificil? Aprenda a reconhecer na jornada diária, as 
situações que te permitem entrar em contato com estes portais. Recuse 
cair e desesperar-se. Se você não consegue, recuse ficar deitado. Deixe 
que seu coração venha para o céu como mendigo esfomeado e peça que 
seu coração seja preenchido de amor. Você pode ser impedido de se 
levantar, mas ninguém pode te impedir de elevar teu coração a não ser 
você mesmo. Aquele que não consegue dizer nada positivo não pode 
caminhar através desses portais! 

Seja Guerreiro realizando uma ação direta pois assim seu poder 
será expresso através de sua dança que te movimenta pelo espaço aéreo. 
Seja Curador espressando amor em suas histórias e prestando atenção 
em cada detalhe, como em cada grão de terra que alimenta o que está 
germinando. Seja Visionário falando a verdade e fazendo a colocação 
correta ao cantar o fogo da criação. Seja Professor ao se colocar aberto 
para o que vem, esperando o tempo correto para o falar e o silenciar 
diante da água que corre à sua frente. 

Seja apenas você! 

* Trabalho apresentado no 9° encontro de Cinésiologia, no Instituto 
Sedes Sapientiae, 1996. 
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A ALQUIMIA DO MOVIMENTO 
EXPRESSIVO 

Vera Lúcia Paes de Almeida 

Uma pergunta que me fazem constantemente é: "Como o 

movimento expressivo pode ajudar no caminho do auto

conhecimento 1". Este texto é uma tentativa de responder à esta 

questão. Vamos começar com o seguinte diagrama: 

Silêncio VIVência Integração 

Concentração Interior Poética Fisio-psíquica 
no II II II 

Movimento 
Estado CompReDSão Integração de 

Contemplativo Simbólica Polaridades 

1) Concentracão no movimento - Esse é o 10 passo do trabalho e 
implica em realizar o movimento com atenção em si mesmo. Essa atenção 
envolve observar não apenas o aspecto tisico, mas também o lado psíquico 
como sentimentos, imagens, intuições. É importante notar não só o 
movimento que é feito, mas também como ele é feito e como se reage ao 
que é feito. Devemos perceber não só o que é despertado durante a 
execução do exercício mas também como isso vai, por sua vez, influir no 
que estou realizando. Portanto, o movimento expressivo envolve um 
diálogo contínuo entre o mundo interno e externo, entre corpo e mente, 
entre o físico e o psíquico, espírito e matéria. A interação dinâmica entre 
essas polaridades toma o movimento verdadeiramente expressivo, isto 
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é, ele expressa algo, que é a vida interna criativa da pessoa que se 
movimenta. O resultado não é apenas uma repetição mecânica de uma 
forma externa indicada pelo orientador, mas uma criação espontânea e 
única, pois revela o momento e a individualidade da pessoa. 

2) Silêncio Interior, Estado Contemplativo - Ao criar essa atenção 
concentrada no movimento e naquilo que se sente ao realizá-lo, vamos 
"limpando" progressivamente nossa mente de todos os pensamentos 
supérfluos, distrações, julgamentos, criticas que interferem na atitude de 
observação receptiva, necessária para deixar aflorar as vivências interiores 
criativas e o movimento espontâneo. Chamo esse momento de silêncio 
interior porque essas vozes, que normalmente povoam nossa mente, vão 
se calando e produzindo uma sensação de calma e aquietamento. No 
silêncio, a observação então transforma-se em contemplação, ou seja, 
não é uma observação fria e distante, mas uma percepção que interage 
com o que é percebido, sem perder sua clareza e equilíbrio. As imagens 
surgem, e ao contemplá-las deixo que atuem sobre mim, despertando 
meus sentimentos, sensações, os quais deixo que se expressem nos 
movimentos. Por alguns minutos todo o resto fica em suspenso, não 
anulado, porque sei que o mundo do cotidiano, o mundo que conheço 
normalmente está lá como sempre, mas nesse momento escolho entrar 
nesse silêncio, para contemplar o novo dentro de oúm. 

3) Vivência Poética, Compreensão Simbólica - O silêncio interior e o 
estado contemplativo implicam numa suspensão temporária da razão 
critica e analítica para abrir espaço para a razão poética e simbólica. Isso 
quer dizer que as imagens, sensações, sentimentos que emergem não 
serão submetidos a uma compreensão literal ou uma análise lógica porque 
isso seria desfazer o silêncio interior e perder a vivência criativa. Nesse 
momento o que importa não é saber porque essas imagens ou sensações 
emergiram, mas sim aceitá-las e desfrutá-las, dialogar, brincar com elas e 
pennitir que a energia presente nestes símbolos flua e se expresse 
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naturalmente, ludicamente. Quando sinto, por exemplo, que meu corpo 
desabrocha como uma flor, ou se contrai numa sensação de escuro e 
estreiteza; ou quando uma imagem de criança me convida a pular; ou 
quando o mar balança meus braços como uma alga marinha; ou minha 
boca se arreganha como num ataque de um tigre raivoso, percebo que 
são expressões poéticas, simbólicas da riqueza do meu ser e que posso 
desfrutar e me maravilhar com elas. Essas vivências fazem parte da alma 
humana e nos permitem perceber que é possível vivenciar a grandeza, 
tranqüilidade e magnificência de altas montanhas sem termos que viajar 
até os Himalaias. Mais até, fica claro que sem o contacto com essa vivência 
interior, nenhuma montanha, nem mesmo o Everest, será capaz de nos 
dar essas sensações. Essa percepção é a compreensão simbólica, aquilo 
que nos faz compreender a vida além do plano concreto e literal e que 
provoca o alargamento dos horizontes da nossa personalidade. 

4) Integração fisio-psíquica - Integração de polaridades - Assim, ao 
realizar os movimentos com atenção, criando o silêncio interior e o estado 
contemplativo, promovo a vivência poética e simbólica, que volto a 
expressar nos movimentos fechando o ciclo entre fisico e psíquico, dentro 
e fora, corpo e alma. A energia flui de um palo a outro proporcionando 
uma aproximação e integração entre o concreto e o abstrato, entre o real 
e a fantasia, entre o mundo do cotidiano e o mundo imaginário e, em 
linguagem psicológica entre o ego e o Self Ambos os lados se beneficiam 
das trocas e interações realizadas. Aqui faço uma analogia com a Alquimia 
que busca o "casamento sagrado" entre os opostos (Lua e Sol, o Rei e a 
Rainha), para obter o nascimento da "Criança Divina", da "Pedra Filo
sofal", o "Ouro Interior", que é a integração da personalidade, o ca
samento da alma e do espírito, do consciente e inconsciente. 

Como disse Hermes Trimegisto, na Tábua Esmeraldina: " ... o que 
está acima é como o que está abaixo ... ". O que é abstrato, o mundo do 
espírito, o mundo dos arquétipos dos grandes valores deve descer para 
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encontrar a alma, a psique e se expressar no mundo concreto, no corpo, 
nas nossas atitudes. Por sua vez, o que "está em baixo", a psique, o 
corpo, o ego se eleva com esse contacto, ampliando o significado da vida 
rotineira, encontrando um sentido maior nas nossas trivialidades, nos 
nossos sintomas, nos nossos humores. Ao prestar atenção ao meu mundo 
interior, começo a valorizá-lo e perceber suas diferentes nuances, sutilezas 
e o poder de suas imagens e sensações. Assim, o meu olhar para dentro 
provoca uma mudança no meu olhar para fora e toda urna visão de mundo 
se transforma. Essa transformação é a busca da Obra Alquímica: per
ceber que somos muito mais do que pensamos e muito menos do que 
poderíamos ser, que o nosso mundo interno está intimamente ligado ao 
mundo externo, e que nosso equilíbrio afeta o equilíbrio do Universo. 
Isso tudo pode ser compreendido a partir da percepção da integração do 
meu corpo e da minha alma, dentro de urna vivência poética, arquetípica. 

Utilizo a linguagem da alquimia baseada na obra de C. G. Jung, que 
resgatou o valor simbólico dessas imagens e conceitos para o nosso século. 
Jung via no trabalho alquímico um relato do processo de transformação 
psíquica e desenvolvimento de personalidade que ele chamava de processo 
de individuação. Os alquimistas trabalhavam com a matéria, e tentavam 
resgatar o espírito que eles julgavam ali aprisionado. Eles acreditavam 
poder transformar os metais não nobres, como chumbo ou ferro, no metal 
nobre por excelência, o ouro, através de várias operações alquímicas que 
iriam depurando a matéria bruta original até ela revelar sua essência, seu 
espírito: a Pedra Filosofal. 

De modo análogo, trabalhamos com a matéria, que é o nosso corpo, e 
através dos movimentos vamos resgatando nosso espírito, ou o significado 
mais profundo dos símbolos adormecidos dentro de nós, promovendo 
assim a circulação da energia entre consciente e inconsciente. A pedra 
filosofal buscada nesse processo é o encontro com o Self, o centro 
ordenador da personalidade, onde os conflitos são superados e os opostos 
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harmonizados. Para isso, o trabalho com o corpo, com a matéria, é muito 
importante, pois grande parte da energia necessária para as transforn1ações 
da personalidade (como: resolução de conflitos, mudanças de atitudes, 
etc ... ), está ligada a bloqueios somáticos, sintomas fisicos, já que o corpo 
é muito pouco consciente para a grande maioria das pessoas. 

Além disso, o fato do trabalho enfatizar a expressão criativa, faz com 
que a vivência poética das imagens, sentimentos e sensações se coloque 
num IÚvel mais amplo da experiência humana, retirando o caráter apenas 
pessoal e particular do que é vivido. Jung chama esse lado mais amplo e 
geral da experiência humana, que é comum a todos os humanos, de 
arquetípico. O que acontece é que, ao desligar o diálogo interno, o foco 
da consciência que está no ego e que se ocupa com nossas vivências do 
cotidiano, se toma mais flexível e começa a se deslocar em direção ao 
Self que é o centro da personalidade mais ampla, e isso pennite que 
entremos em contacto com IÚveis mais profundos do nosso ser. Essa 
experiência possibilita que o IÚvel cotidiano e pessoal seja inserido num 
todo mais amplo, enriquecendo e an1pliando o significado da vida. Para 
cada pessoa os símbolos emergentes serão diferentes, até para o mesmo 
exercício, pois eles serão produzidos espontaneamente pelo inconsciente 
de cada um e não pelo ego, atendendo assim às necessidades mais 
profundas e específicas de reequilíbrio fisio-psíquico individual. 

No Japão ainda se conserva uma dança cerimonial da corte do 
imperador, a qual se destina a manter a ordem e o equilíbrio no Cosmos. 
Quando realizamos movimentos com silêncio interior e profunda 
concentração o tempo pára e nos tomamos um com nosso corpo, nossa 
alma e com o Universo. É uma experiência magrúfica e transformadora, 
que nos conscientiza da importância de cada um de nós para a manutenção 
harmoniosa do Todo. Creio que essa experiência é fundamental no 
caminho do auto-conhecimento, no caminho da individuação. Assim 
espero ter respondido a pergunta inicial desse texto. Gostaria de tenninar 
com as palavras de Martha Graham, colhidas na sua autobiografia 
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"Memória do Sangue"(I): 

H ••• Acho que a essência da dança é a expressão do homem - a 
paisagem da sua alma. Espero que cada dança que executo revele algo 
de mim ou alguma coisa maravilhosa que um ser humano pode ser. .. É a 
eterna pulsação da vida, o desejo absoluto ". 

Notas: 

(1) GRAHAM, MARTHA. "Memória do Sangue" .Ed. Siciliano, São 
Paulo, 1991. 
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SOMBRA E CRIATIVIDADE* 

Ana Maria Caramujo Pires de Campos 

No consciente, a alegria e a espontaneidade de uma criança; no in
consciente, a intransigência e a rigidez de uma "velha bruxa", que num 
determinado momento, se expressou através do seguinte sonho: "Em 
um vale de pedras havia um casebre sem porta e sem janela. A sonhadora 
precisava entrar lá para usar o banheiro (fazer xixi), quando se aproxi
mou para procurar a entrada, surgiu uma velha de aspecto amedrontador, 
que se apoiava numa bengala (como se ela tivesse saído de dentro do 
casebre). A velha não falava, mas olhava insistentemente para a sonha
dora. Neste momento, esta acorda assustada, com a sensação de que 
aquele sonho guardava um significado importante, que precisava ser des
vendado. E então, pela primeira vez, ela se defronta com esse aspecto 
que é sombrio e terrível, uma "faceta" sua ainda desconhecida e 
impenetrada como o casebre que precisava ser adentrado para que algu
ma purificação ou transformação pudesse acontecer (necessidade de ir 
ao banheiro). A velha, guardiã do casebre, representava os aspectos da 
sombra que precisavam ser enfrentados, para que as portas pudessem se 
abrir. Mas como enfrentar uma bruxa tão terrível? 

A sonhadora, uma apaixonada pela música, estudou piano, mas nunca 
se dedicou ao instrumento como seria necessário. Sentia-se realizada em 
sua profissão, mas insatisfeita quanto ao seu desenvolvimento na área 
musical. 

Nessa mesma época, em que surgiu com tanta força a necessidade de 
um maior aprofundamento desse conteúdo sombrio, ela recebe um con-
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vite para participar de um grupo de acordionistas que se reúne para en
saiar músicas de todos os estilos semanalmente. 

A dirigente faz o convite alegando que o trabalho em grupo é muito 
produtivo e bastante motivador, e que o grupo estava precisando de 
pessoas alegres, jovens e amantes da música. A menina alegre e espon
tânea é quem foi convidada para fazer parte daquele grupo que, em sua 
maioria, era composto por pessoas mais idosas, aparentemente rígidas e 
intransigentes, mas interiormente muito sábias e criativas. A sonhadora 
sentiu que participar daquele grupo musical seria uma forma de enfren
tar aquela sua "faceta" desconhecida e impenetrada (sua rigidez, inflexi
bilidade e intolerância), que a impedia de abrir as portas da criatividade, 
e que se manifestava impulsivamente contra os que ela mais amava. 

Nos primeiros ensaios, a sonhadora acompanhava o grupo ao piano, 
mas sentiu-se tão emocionada e encantada ao ouvir aquelas belas músi
cas, ao som daqueles maravilhosos instrumentos que as interpretavam 
com tanta "alma", que logo começou a ter aulas de acordeon. No início, 
a sonhadora emprestou um acordeon de urna tia que era formada em 
acordeon e abandonara o instrumento por 20 anos, e a convidou para 
fazer parte do grupo de ensaio. Ela aceitou o convite depois de algum 
tempo, num momento muito decisivo de sua vida, em que a "música" e o 
convívio com o grupo a ajudou enfrentar suas dificuldades, mais 
fortalecida, e no decorrer do tempo conseguiu não só superá-las como 
transformar seu modo de vida. 

No decorrer dos 8 anos, a sonhadora, através do trabalho com o 
grupo, não só no aspecto musical, mas de "troca" enriquecedora, com 
pessoas tão especiais, cuja faixa etária varia de 15 a 62 anos,conseguiu se 
realizar não só como "musicista", mas também se desenvolveu mais ple
namente em outros aspectos da sua vida. Todos os integrantes do grupo 
também percebem as transformações individuais e grupais que vão o~or
rendo através desse convívio. Esse grupo, denominado "ACORDEOES 
EM SINTONIA" se apresenta em diversas instituições, festividades, cen-
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tros culturais e através da núdia (diversos programas da televisão brasi
leira), levando ao público muita alegria e encantamento. 

Quando falamos em aspectos sombrios, logo os definimos como sendo 
o lado negativo da personalidade, a soma das qualidades desagradáveis 
que o indivíduo quer esconder. Mas é a sombra que nos faz humanos . 
Todos nós carregamos uma sombra, e quanto menos incorporada ela 
estiver na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é, poden
do irromper subitamente em um momento de inconsciência. Quanto mais 
conscientes estivermos dos nossos aspectos sombrios, maior é a nossa 
chance de integrá-los à nossa psique, e nos desenvolvermos mais ade
quadamente de acordo com a nossa própria essência. 

A Sombra é arquetípica, seus conteúdos são poderosos, marcados 
pelo afeto, obssessivos, possessivos, autônomos, capazes de alarmar e 
dominar o ego estruturado. Os conteúdos do inconsciente pessoal estão 
inextrincavelrnente fundidos com os conteúdos arquetípicos do incons
ciente coletivo, estes por sua vez contendo seu próprio lado obscuro. 
Em outras palavras, é impossível erradicar a sombra; daí, o termo empre
gado mais frequentemente pelos psicólogos analíticos para o processo 
do confronto com a sombra na análise é "por-se em termos com a som
bra". Como todos os conteúdos capazes de se introduzir na consciência, 
no início aparecem na projeção e, quando a consciência se vê em uma 
condição ameaçadora ou duvidosa, a sombra se manifesta como uma 
projeção forte e irracional, positiva ou negativa, sobre o próximo. Admi
tir (analisar) a sombra é romper com sua influência compulsiva. (1) 

Os contos de fadas, lendas, mitos, nos falam de riquezas encontradas 
a partir do enfrentamento com aspectos sombrios. No conto de João e 
Maria (GRIMM), eles precisaram enfrentar a "bruxa" para obterem as 
jóias (que garantiria o seu sustento e de seu pai), e também para retomarem 
à casa mais fortalecidos. Isto quer dizer que, através da aceitação e aná
lise da sombra, é possível encontrar riquezas internas como as nossas 
potencialidades, nossa criatividade, (muitas vezes abandonadas e negli-
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genciadas por nós e mantidas no inconsciente como aspectos sombrios), 
permitindo-nos uma maior consciência individual e coletiva. 

ACORDEÕES EM SINTONIA * 
A MÚSICA COMO FACILITADOR 

A música sempre esteve presente na vida do Homem, pois está im
pregnada na natureza: no sopro do vento, no rumor das águas, no canto 
dos pássaros, enfim, em tudo o que nos cerca. Seu caráter religioso e 
ritualístico, presente desde a Pré-História, faz o Homem descobrir um 
mundo interior desconhecido, capaz de transformar a sua visão de si 
mesmo e a sua posição diante da vida, possibilitando assim o desenvolvi
mento de uma "consciência maior" de si e do outro. 

A linguagem da música é universal, e através dela os povos 
experenciam o Humano e o Divino, o Individual e o Coletivo. 

Nas culturas primitivas, a ação de convocar os espíritos foi conheci
da pelo nome de magia. O mago deve convocar e atrair os espíritos invi
síveis por meio de uma linguagem que só ele conhece. Rítmos e melodias 
são postos em ação e o enfermo possuído se liberta dos seus males ao 
escutar a fórmula invocatória. 

Na mitologia vamos encontrar deuses e semideuses que possuem a 
milagrosa habilidade musical interferindo no curso do desenvolvimento 
psíquico no plano individual e coletivo. Hermes ou Mercúrio, regente do 
signo de gêmeos - responsável pelos braços, e pulmões no corpo, inven
tou a lira esticando sobre a carapaça de uma tartaruga cordas fabricadas 
com tripas dos bois que sacrificara. Foi essa a primeira lira que Apolo 
adotou, depois de ter ouvido os seus acordes do fundo de uma caverna 
onde se refugiara Hermes. Inventou, em seguida, a flauta, que deu de 
presente a Apolo, em troca de lições de magia divinatória e do caduceu 
de ouro. Impressionado com tal habilidade, Zeus escolheu Hermes espe
cialmente para servir-lhes de mensageiro junto aos deuses dos infernos, 
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Hades e Perséfone, ele também é guia de almas no reino dos mortos. 
Serve de mediador entre a Divindade e os Homens. 

Orfeu com seu canto submetia os animais selvagens, detinha o curso 
das ondas, fazia dançarem as árvores e rochas. Quando sua esposa, 
Euridice, morreu, ele desceu aos infernos, enfeitiçou as criaturas do mundo 
subterrâneo e conseguiu do próprio Plutão a liberdade temporária da 
mulher. 

Nos mitos Hindus, os cantores influem no crescimento das plantas, 
mudando o curso das estações, detêm o sol e fazem cair a chuva. 

Os mitos Irlandeses contêm referências a harpas milagrosas, a apitos 
e cometas. 

A Bíblia relata que os muros de Jericó caíram quando os sacerdotes 
sopraram as suas trombetas. 

Por si só, a pulsação e o som afetam os processos voluntários e 
involuntários do corpo humano. 

Experimentos psicofisiológicos demonstraram que a música possui 
influência estimuladora sobre o organismo e que sua qualidade funda
mental baseia-se mais no som do que nas relações estruturais ou no sim
bolismo conativo. 

A música permite ao homem por meio de sua vibração experenciar 
as diversas sensações e sentimentos, possibilitando em última instância a 
cura de seus males. 

Citando Fregtman:( 4) "O Homem quer música para descansar e ele
var -se" ..... A música cativa a mente ..... Expele a doença ..... A enfermida
de vai ao encontro da onda musical, ambas se "mesclam" e desaparecem 
no espaço. 
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POR QUE O ACORDEÃO? 

O acordeão foi resultado do sistema de fole que os chineses conheci
am muitos séculos antes da Era Cristã, e foi recriado no ocidente por 
Grenie em 1800. Muito rapidamente, este instrumento se expandiu pela 
Europa. 

O acordeão é também conhecido no Brasil como: Hannônica ou 
Sanfona; na Europa como: Acordeon (França), Fisannônica (Itália), 
Concertina (portugal), etc ... 

É um instrumento que ao ser executado deve ser colocado bem jun
tinho ao peito, ao coração, ao chakra cardíaco, proporcionando maior 
expressão do afeto, do amor e da alma do artista. Enquanto a mão direita 
executa a melodia no seu teclado, é a mão esquerda que executa o acom
panhamento, a harmonia, o ritmo, através dos 120 baixos, botões nos 
quais os dedos "dançam" através do tato, da memória cinestésica, execu
tando os acordes. É o braço esquerdo que abre e fecha o fole, inspirando 
e expirando num tempo e num rítmo determinado, como a nossa respira
ção, representando a própria vida. E é com esse movimento que o artista 
realiza a comunicação do cardíaco com o mundo, abraçando-o carinho
samente através da música. 

Para mim, esse instrumento representa e possibilita a integração de 
opostos, pois é antigo em sua origem, e possui caracteristicas do mundo 
moderno e contemporâneo : ele é móvel, flexível, descontraído, alegre e 
dinâmico. Representa a força e o rigor do masculino, a delicadeza e o 
"calor" do cardíaco, características do feminino. É extroversão (movi
mento para fora) e introversão (movimento para dentro). 

É um instrumento capaz de interpretar todos os estilos de música, 
com muita beleza, porque o artista se coloca por" inteiro" e com toda a 
sua expressão. 

A palavra acordeão, se origina do Latim: AKKORD= conjunto de 
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sons, de acordo, com harmonia, afinado; COR = coração, a vontade, o 
ânimo, a prudência, fortaleza, vida. Em Sânscrito: COR, ORDIS = cora
ção, a pessoa, o indivíduo. 

Para mim, Acordeão significa: "AFINADO COM O CORAÇÃO". 

Segundo, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant: o fole, produtor de 
sopro é símbolo da vida e, particularmente da vida espiritual. O símbolo 
do fole cósmico é uma constante no pensamento taoísta. A sua mais 
famosa expressão é a do Tao Te King: entre Céu-e-terra é como um fole 
de ferreiro: vazio, não encolhe; móvel emite sem cessar. Tem o céu 
como tampa e a terra como fundo, acrescenta Huai-nantseu. Esse espaço 
intermediário é de fato, o da atmosfera (Bhuvas) de acordo com a tradi
ção hindu e o domínio do sopro (K'i), segundo a tradição do Tao. O seu 
ritmo, campo de ação da VIrtude principal, é o próprio ritmo da vida, 
produtor de mil seres (Liot). (2) 

O GRUPO 

Este grupo musical foi formado em 1988, sob a direção da Profes
sora Ruth Bini Carrosa. A nossa paixão pela música é expressada atra
vés do acordeão. 

Os onze integrantes do grupo, conciliam suas atividades profissio
nais com os ensaios semanais e as apresentações. Alguns dedicam-se 
exclusivamente à música, e outros possuem outras profissões. Executa
mos músicas de todos os estilos. O nosso trabalho é orquestral, pois o 
acordeão possui registros que possibilitam diferentes timbres, permitin
do reproduzir o som de diferentes instrumentos, como: clarinete, violi
no, órgão, bandonion, fagote, e outros. Além disso, as músicas são exe
cutadas em diferentes vozes (melodias superpostas de um mesmo arran
jo) proporcionando um efeito orquestral. 

O que nos caracteriza de modo tão original, é a nossa riquíssima 
troca de vivências e experiências que variam dos 15 aos 62 anos. É a 
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paixão, a alegria e a espontaneidade do jovem aliadas à experiência e à 
sabedoria dos mais vividos. Todos numa mesma sintonia. 

Não é preciso negar, nem negligenciar dons e o potencial artístico 
por uma maior exigência profissional. E desejo que todos aqueles que 
ouvirem o som do acordeão possam se sentir mais afinados com o seu 
coração. 

NOTAS E REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS 

• Parte deste trabalho, foi apresentado no IX Eencontro de 
Cinésiologia no Instituto Sedes Sapientiae em 23/1111996. 

(1) SAMUELS, Andrew - Dicionário Crítico de Análise Junguiana; 
Ed. IMAGO - RJ. 1986 

(2) CHEVALIER, Jean - Dicionário de Símbolos; Ed. José Olympio 
-RJ.1990 

(3) VON FRANZ, Marie-Louise - A Sombra e o Mal nos Contos de 
Fada - Ed. EP - S.P. 1985 

(4) FREGTMAN, Carlos Daniel - Corpo, Música e Terapia; Ed. 
Cultrix - S.P. 1989 
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"MULHERES QUE CORREM E 
DANÇAM COM LOBOS" *(1) 

Miriam dos Santos José 

Teima de Oliveira Chirosa Benko 

"Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você 

não conhece como eu mergulhei. 

Não se preocupe em 'entender'. VIVer ultrapassa todo entendimento". 

ClDrice Lispector (2) 

Não há suporte material para esta sabedoria. Ela nasce de uma fé 
absoluta em seguir a orientação do "coração selvagem". O coração que 
pulsa como tambor e, que nos religa à natureza quando seu ritmo vibra 
na terra .. 

Foi a inspiração de Clarissa Pinkola Estés (3), que nos despertou 
para a coordenação de grupos sómente de mulheres. Em seu livro "Mu
lheres que Correm Com os Lobos", Clarissa fala-nos dos mistérios da 
mulher, quando expõe a crueza da natureza do feminino selvagem e se
guindo a mesma trilha, estamos buscando o encontro com esta entidade 
arquetípica. 

Investimos no trabalho com os mitos e contos de fadas, tendo como 
referência o livro e encontramos na forma de grupos de vivência, a sua 
melhor adequação. Então, as portas destes grupos, abriram-se totalmen
te para mulheres de diversas áreas profissionais. Tais como: secretárias, 
advogadas, veterinárias, assistentes sociais, educadoras, tradutoras, psi-
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cólogas e terapeutas corporais. A semelhança, a interseção, seria o dese
jo de busca e aprimoramento pessoal. 

Enquanto psicólogas e coordenadoras, buscamos anterionnente o 
labor adiantado na nossa esfera particular: A proposta de um encontro 
mensal, seguindo um capítulo por vez, é antes experimentada em nós, 
como fonna também, de laboratório. A experiência na "retorta", traz
nos a dimensão e o conhecimento dos recursos internos que facilitam o 
contato com os canais possíveis de comunicação. 

Quando nos encontramos com estas mulheres, estamos mais próxi
mas, sensibilizadas e abertas para relacionamentos, porque fomos tocadas 
e estamos algo conscientes de nossas "feridas" psíquicas e de nosso po
tencial curador e criador. A despeito de todo o trabalho prévio, 
surpreendemo-nos no meio do caminho, com as nossas falhas e os "nós" 
que teremos de desatar. Procuramos, então, aproximarmos da humildade 
- qualidade, estado, tão requerida a nós, profissionais da área de huma
nas - e aproveitamos a circunstância como um bom exercício para reen
contrarmos nosso tamanho. Considerando a insegurança com o proces
so, sabemos que a meta e a perseverança no caminho, são o tesouro a ser 
encontrado. 

Transportaremos aqui, de início, o trabalho efetuado nos "bastido
res", aquele que sentimos, pensamos, criamos, antes de devolver às mu
lheres para que haja seus desdobramentos. 

O mergulhar em cada história, conto de fadas, requer uma atitude 
predisposta a entrar em contato com o material psicológico que os 
estruturam e captar sua compreensão. As tentativas são a de excitar os 
sentidos adequados para que estes despertem para ver, ouvir, falar, chei
rar, pressentir e sentir na epiderme do corpo e da alma, para todos os 
sinais relevantes. Cada atividade é direcionada para proporcionar este 
encontro com a inteireza do ser. 
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Se a matéria prima a ser trabalhada nos COrttos e histórias, são a 
incorruptibilidade e a força inalterável, o conto "La Loba" (a velha sábia 
que recolhe ossos no deserto), traz a inspiração para o consciente encon
trar e reproduzir a configuração e expressão possível que o inconsciente 
assinalou como símbolo. É possível, então, manter um relacionamento 
dialético entre as duas instâncias. Trabalhar com ossos, nos remete na 
sua maneira mais óbvia, a uma ligação com o corpo na sua estrutura, a 
tocar com profundidade. Utiliza-se a massa de modelar aproveitando a 
percepção adquirida pelo toque e, esculpimos nossos corpos. Trabalhar 
com ossos, trouxe do Vale do Ribeira, pedras do rio, os "ossos" da natu
reza, para um encontro singular. A arte humana inserida na arte natural e 
Vlce-versa. 

Estes exercícios criativos de buscar os recursos praticáveis e deixar 
o espaço para que se criem outros, vale um considerável "suor" psíquico 
de estudo e vivência. 

Trabalhamos com recursos materiais que invoquem o que o capítulo 
propõe. Se a natureza instintual necessita ser resgatada e conectada, 
músicas e danças circulares sagradas, de cunho mais primitivo e iniciático 
trazem a atmosfera sensível para isto. Dramatizar sonhos através de mí
mica, confeccionar bonecas de pano, podem ser boas transferências para 
o mundo concreto do mundo invisível do inconsciente. Estabelecer jo
gos, com estes materiais de forma que possam ser elaborados e propor
cionar o desenvolvimento de funções psicológicas - como a intuição -
que estejam inconscientes ou pobremente creditadas. 

Todos esses exercícios são permitidos pela experiência junguiana, 
que alarga e aprofunda as possibilidades do espírito animar a matéria. 

Este trabalho exige de nós, "sangue, suor e lágrimas", substâncias 
que contém o sal, original da terra e este religar nos conforta e vitaliza. 
Há, também prazer e alegria nesta tarefa, a iniciativa de buscadoras nos 
carrega para novas terras e nos caleja com o esforço em desbravar. Com 
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esta proposta nos aproximamos destas mulheres e agora vamos falar dos 
seus efeitos. 

Mulheres maduras, bonitas, com realizações em todos os âmbitos e 
que têm em si uma disposição quase pueril - daquelas que se aventuram 
pelo desconhecido a fim de seguirem um chamado interior - se encon
tram regularmente, para contarem umas para as outras, o que têm vivi
do. 

A vivência implica no engajamento com o processo. A responsabili
dade é total e as transformações têm maternidade. "Mulheres que Cor
rem e Dançam com os Lobos", são grupos de vivências que se reconhe
cem pertencendo a uma totalidade. No D.N.A. de cada grupo, há os 
genes de cada uma delas, o que faz com que se note também as particu
laridades. 

Quando nos demos conta, criara-se uma " rede" de grosso calibre, 
no que concerne à sua força, porém, sua textura, quase uma antítese, é 
suave e delicada. A imagem possível é a da teia de aranha. 

As vivências são marcadas pelo compromisso com o grupo. É vital 
que estejam juntas, pois o vínculo se constroe e solidifica com a partici
pação e a empatia. Elas se expõem tanto quanto suas "carnes" o permi
tem e mesmo o silêncio é compartilhado como som e presença. As des
cobertas são aceleradas pela vivência em grupo, e a "magia" da sintalia 
amalgama e "cozinha" todos os elementos, transformando-os. 

As ausências criam uma incerteza no pertencimento ao grupo e são 
trabalhadas para serem evitadas e conscientizadas do espírito de partici
pação. O respeito, a franqueza e o sigilo garantem a atmosfera "uterina" 
que protege e adequa as operações que lá se realizam. 

Aproveitamos para abrir um grande espaço para falarmos de um dos 
rituais sagrados, dos mais importantes que acontecem nos grupos. Há 
um momento nos encontros em que nos reunimos em volta de uma mesa, 
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para comungarmos deliciosos alimentos. A alquimia da culinária é reali
zada por uma das mulheres de um dos grupos. Experimentamos a 
transcendência do trigo em pão e degustamos outras transfonnações de 
alimentos. A celebração das transformações fazem parte do caráter do 
feminino, criativo e nutridor. Nestes momentos, tem sido despertado o 
interesse de outras mulheres desta "alcatéia" em elaborar seu prato e 
ofertar ao grupo. O que surge em volta da mesa é a alegria, o colóquio 
amoroso e a experimentação de um prazer sensual, sensorial. O sagrado 
se une ao profano. 

O que elas vivem nos encontros, pode ser entendido levianamente 
como uma brincadeira, no sentido dado geralmente por adultos muito 
racionais. A brincadeira é, no entanto, levada a sério. Assim como as 
crianças, elas constroem e recriam realidades quando brincam. 

O espaço permite o uso de recursos que facilitam o exercício da 
criatividade e a sua fluência. A expressão se amplia quando nos é dado o 
direito de escrever, pintar, modelar, recortar, confeccionar objetos, con
tar histórias etc. 

Estas tarefas são dificeis, embora todo o senso popular diga o con
trário. Dificeis, porque é necessário estar disponível para o que surgir e 
dar toda a honestidade possível àquelas imagens curadoras. Construir 
uma linguagem possível para o que é não de todo apreensível. Não é o 
senso de estética exterior, o princípio norteador. A mão que desenha e 
modela quer é trazer a beleza interior. 

Há muito riso e lágrimas, seus corpos se permitem a todas percus
sões e repercussões. São corpos que alcançaram uma plenitude e ainda 
buscam desafiar não os limites biológicos mas os culturais, a expandirem 
num alongamento até o horizonte possível. Elas ondulam os quadris e se 
recordam de suas mães, de seus rebentos e atualizam com alegria, a pró
pria sexualidade. 
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Descobrem através do toque e dos movimentos corporais, o passa
do, o presente e a história ainda por construir. A memória do corpo é 
viva, atualizada. Bailam em passos homogêneos, nas "Danças Circulares 
Sagradas" e comungam os sentimentos de muitos povos. Assim, como 
nas danças, resgatam a função de contadoras de histórias e no universo 
dos contos de fadas e da mitologia buscam a constelação familiar e ori
entação para suas psiques. 

Vamos creditar um elemento que este grupo terapeutizou: o riso. As 
piadas e sugestões maliciosamente engraçadas são o tempero especial 
destas mulheres lúdicas. O lado "profano" é incorporado, as mais saudá
veis "obscenidades" são colocadas ao lado de situações reverentes, sem 
que se experimente um tom de desrespeito à alma e a maculação de sua 
integridade. Para pessoas menos atentas este pode ser o único aspecto 
que "cheira" a selvagem. A importância do arquétipo do feminino selva
gem se estende a muitos outros terrenos, nos quais temos acesso na cons
ciência através de imagens e sonhos. 

"E assim o mundo do nosso consciente pessoal é religado com a 
experiência primária da humanidade (4)". Então, podemos exercitar o 
conhecimento instintivo e obter um aprendizado que inclui nascimento, 
vida e morte. 

Estas mulheres não anseiam a perfeição, a meta é seguir seu próprio 
caminho, seja qual for aquele que sua natureza necessitar. Elas não tem 
isto pronto mentalmente, elaborado, vêm desvelando em cada encontro 
com a vida. A matéria prima de suas almas é trabalhada conforme os 
ditames interiores e vai ganhando expressões cada vez mais sutis. 

Na atualidade, temos sentido urgência em buscar significados outros 
que possam fazer ressurgir a chama que vivifica a nossa vida e a de nosso 
planeta. As mulheres sentem necessidade de um "novo" conhecimento 
na psicologia do feminino. Um conhecimento que traga para a consciên
cia o que perdemos ao longo do caminho pelos séculos. Na verdade, um 
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resgate, do que foi ferido, aviltado e abandonado. 

Como psicólogas e coordenadoras de um grupo de vivência de mu
lheres, ternos nos sentido presenteadas em poder acompanhar cada mu
lher que se renova e de poder assistir com reverência a criação grupal, na 
qual há a manifestação de cada uma delas como personificações de deu
sas. É um processo que nos toca o sentimento pela sua solitude e pela 
graça do compartilhar. 

Como mulheres que correm e dançam com os lobos, ansiamos que 
mais mulheres possam seguir o feminino selvagem e que os homens, nos
sos parceiros-amados, também possam se encontrar com o masculino 
natural. 

Referência Bibliográfica: 

(1)* Artigo publicado na revista de saúde mental "Catharsis" nº- la 
novembro/dezembro 1996. 

(2) LISPECTOR, Clarice - "Perto do Coração Selvagem", editora 
Francisco Alves. 

(3) ÉSTES, Clarissa Pinkola - "Mulheres que Correm com Lo
bos", editora Rocco. 

(4) JACOBI, Jolande - "Complexo, Arquétipo e Símbolo" - Edito
ra Cultrix. 
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SER - CORPO E MENTE * 
VERA MARIA NEVES BARBOSA 

A semente já tem dentro dela tudo que precisa para se tomar uma 
árvore. Nós, também. nascemos com o potencial de nos tomarmos o 
que, em essência, somos. 

A cada ciclo da vida ocorrem transformações nas áreas do cresci
mento físico, psicológico e espiritual que nos instrumentalizam para al
cançarmos o nosso desenvolvimento na sua totalidade. O homem é ca
paz de tornar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo. É do 
trabalho do inconsciente e consciente que amadurecemos para nos tor
narmos um indivíduo específico e único. Estamos falando do processo 
de Individuação. 

Em "O Homem e seus Símbolos"4
, Jung diz: - "... é uma tendência 

reguladora ou direcional oculta gerando um processo lento e impercep
tível de crescimento psíquico. Surge, gradualmente, uma personalidade 
mais ampla e amadurecida que, aos poucos, se toma mais efetiva e per
ceptível mesmo a outras pessoas. O centro organizador de onde emana 
esta ação reguladora é o "Self', que é descrito como a totalidade absolu
ta da psique, para diferenciá-lo do "Ego" que constitui apenas uma parte 
da psique". 

Individuação não é individualismo, egoísmo e sim oportunidade de 
realizar, plenamente, potencialidades inatas. 

Individuação também não é perfeição mas, sim, um completar-se 
aceitando a convivência consciente de tendências opostas, irreconciliá
veis, inerente à nova natureza. 
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Prigogine1 na sua "Teoria das Estruturas Dissipativas" diz que a or
dem não só emerge do caos como, também, que esta ordem é de tal 
natureza, que não pode emergir se não existir, previamente, o caos. Ele 
explica que o conjunto do todo é determinado pelo conjunto das partes; 
na medida em que uma parte se altera esta alteração se propaga levando 
ao caos, fazendo todo o sistema se modificar, surgindo uma estrutura 
mais complexa e ampliada. Assim acontece com o nosso desenvolvimen
to. 

Em todas as fases do desenvolvimento temos vontades, interesses, 
necessidades e dificuldades específicos e, junto com isso, as famosas cri
ses (estruturas dissipativas) e, como tudo tem seu lado positivo e negati
vo, nós podemos utilizar esse caos para continuar no mesmo ponto, sem 
usufruir dessa oportunidade ou crescer. 

No antigo Egito viveu Hermes Trismegisto "Mestre dos Mestres" 
que foi o pai da ciência oculta, o fundador da Astrologia e descobridor 
da Alquimia. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deifica
ram com o nome de "Hermes, o Deus da Sabedoria". Nos primeiros 
tempos existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do 
Hermetismo, transmitida de mestres a discípulos, era conhecida sob o 
nome de "Caibalion"1, cuja significação exata perdeu-se durante os vári
os séculos. 
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completamente" . 
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Esses sete princípios em que se baseia a Filosofia Hermética nos 
ajudam a compreender o funcionamento do Cosmos e a nós enquanto 
partes desse Cosmos. 

1 - Princípio do Mentalismo - "O Todo é Mente, o Universo é men-
tal. 

2 - Princípio de Correspondência - "O que está em cima é como o 
que está em baixo e o que está em baixo é como o que está em cima". 

3 - Princípio de Vibração - ''Nada está parado, tudo se move, tudo 
vibra". 

4 - Princípio de Polarização - "Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo 
tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são 
idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se tocam, 
todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser 
reconciliados" . 

5 - Princípio de Ritmo - "Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas 
marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensa
das, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à es
querda, o ritmo é compensação". 

6 - Princípio da Causa e Efeito - "Toda causa tem seu efeito, todo 
efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei, o Acaso é, 
simplesmente, um nome dado à lei não reconhecida, há muitos planos de 
causalidade, porém, nada escapa à lei". 

7 - Princípio de Gênero - "O Gênero está em tudo, tudo tem seu 
princípio masculino e seu princípio feminino, o gênero se manifesta em 
todos os planos". 

"A mente (tão bem como os metais e os elementos) pode ser 
transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em con
dição, de polo em polo, de situação em situação. 
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A verdadeira transmutação hermética 

é uma arte mental" 

OCAIBALION 

Com o auxílio desses princípios podemos fazer algumas associações 
entre a teoria Junguiana, as técnicas de trabalhos corporais e o caminho 
de cada um de nós. 

Na primeira metade da vida convivemos de forma muito acentuada 
com opostos (4° princípio da Filosofia Hermética) bem/mal, alegre/tris
te, bonito/feio etc. Com o início da segunda metade da vida percebemos 
que as coisas não são bem assim. Agarrar-se a uma dessas polaridades é 
doloroso. A certeza desaparece e com ela se vão nossos valores, nossos 
objetivos e nossa direção. E desse caos, que Jung chama de Metanóia, 
surge a possibilidade de renunciar ao que somos para poder nos transfor
mar no que temos que ser, sem desejo, sem medo, sem algo pré-determi
nado por nós. Essa fase é importante no processo de individuação. 

"Consequentemente, aquele que deseja 

O certo sem errado 

Ordem sem desordem 

Não compreende os princípios 

Do céu e da terra 

Não sabe como 

As coisas se comportam". 

ChuangTm 

Nós possuímos uma espécie de gravidade que nos leva aonde, real
mente, precisamos ir. 
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"O indivíduo verdadeiramente criativo está sempre pronto para aban
donar velhas categorias de pensamento e admitir que a vida, particular
mente a sua própria vida é plena de novas possibilidades". (Barron). Para 
ele a desordem também oferece a possibilidade de uma nova ordem. 

JungS diz que "são muito mais visões que surgem quando os olhos 
semicerrados e os ouvidos algo amortecidos procuram ver e ouvir as 
formas e a voz do Ser". 

O mundo está cheio de gente que parou de olhar e escutar a si pró
pno. 

É freqüente encontrarmos as seguintes situações: -

- Desgaste do dia a dia - parece que fazemos tudo, automaticamente, 
como se fossemos programados para desempenhar tarefas, exemplo: 
comer, tomar banho, vestir-se - treinamos toda a nossa vida e muitas 
vezes fazemos sem perceber. Isso entra na rotina, no automatismo e 
perdemos o contato com o que estamos fazendo. 

- Pressão - que está ligada às expectativas sociais e às exigências 
pessoais. Temos que "dar conta". Às vezes nos propomos a fazer mais 
do que podemos, porque estamos acostumados com o sofrimento ou 
complicamos muito as coisas. Não que o sofrimento não tenha o seu lado 
positivo mas, geralmente, vem como peso, desgaste. Agostinho da Silva 
dizia que nós somos preparados para "Vencer a vida e não na Vida". 

- Estamos tão acostumados a "fazer" que quando não fazemos nada, 
isso nos dá culpa, sentimo-nos improdutivos. Isto tem a ver com traba
lho e lazer vistos como opostos, incompatíveis, mas na realidade, são 
complementares. É igual, quando pensamos em criança e adulto, mas 
nós temos um lado criança dentro de nós e que algumas pessoas confim
dem esse lado criança da diversão, do envolvimento com o que faz, com 
infantilidade. 
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Vivemos em um universo muito rico, tanto interno como externo e 
onde existem nuances, por exemplo: o momento entre o dia e a noite: o 
dia precisa da noite para ele existir e vice-versa. E, com a maturidade 
podemos aprender a usufruir disso. Não há nascimento sem dor, mas 
podemos focalizar a dor ou a alegria do nascer ou, ainda, como ouvimos 
por aí, do limão podemos fazer uma limonada. Depende do nosso enfoque. 

Conhecer, um pouco, do imenso mistério, possibilita a compreensão 
das coisas inevitáveis de nossas vidas, diminui a ansiedade, e faz com que 
consigamos enxergar valores positivos e os aspectos negativos que aju
dam nosso desenvolvimento. 

CampbelP sugere: ''Não tenha medo e entregue-se". 

Olhando para nós mesmos e Ouvindo a nós mesmos, vamos encon
trar um Ser Criativo, capaz de fazer a mesma coisa, mas de forma dife
rente no seu dia a dia e perceber outras maneiras de Ser. Por exemplo: -
às vezes há um caminho por onde passamos, diariamente, e de repente 
notamos que tinha algum detalhe (talvez uma árvore), que nunca tínha
mos notado. Isso é colocar atenção no que fazemos, é nos envolver com 
o que estamos fazendo. 

Diante de tudo isso, percebemos que nossa vida tem um curso e que 
temos a possibilidade de estabelecer uma nova atitude diante da vida, de 
experimentar outras maneiras de Ser. A pessoa toma-se mais aberta para 
ver as coisas como realmente são, no tempo e no espaço, entender a 
mensagem enviada sem distorcê-Ia ou enviezá-Ia com o objetivo de satis
fazer o que ela acha que tem que ser. 

Temos uma capacidade muito importante que é a de transformação, 
que permite uma adaptação, uma integração tanto na quantidade como 
na variedade de recursos internos colocados à nossa disposição. 

Lembro-me de uma história contada por um professor: Um garoto 
de 7 anos é encaminhado ao oftalmologista que diagnostica 10 graus de 
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miopia. Assim que o garoto coloca o óculos na graduação adequada fica 
perplexo com o mundo à sua volta. Ele não desaprende o conhecimento 
adquirido nesses 7 anos, mas precisa fazer uma adaptação entre o que 
era e o que é. Podemos compará-Ia ao processo de individuação. 

Sendo o Corpo a fonoa de expressão do nosso eu, ele está estreita
mente ligado à nossa mente, influenciando e sendo influenciado por ela. 

O corpo manifesta a psique com seus aspectos fundamentais: Ani
ma, Animus, instintos, sombra, persona, arquétipos, etc. Ele conta a nos
sa história sem disfarces, também produzindo aquilo que não amamos e 
manifestando coisas que não queremos. 

Annick de Souzenelle1o diz que: - "Cada um de nós é o seu corpo e 
simultaneamente sua alma, seu espírito, e isso de forma inseparável. E a 
menor parte do corpo carrega a totalidade do homem". 

Identificamos e reconhecemos a importância do nosso corpo, mas 
encontramos dificuldades de expressar sua vivência em linguagem ver
bal, porque ele se utiliza de uma linguagem própria. Estamos falando de 
uma comunicação corporal, que é a linguagem do nosso corpo como um 
eficiente recurso e temos que aprender a ouvi-lo para que possamos usu
fruir desse recurso. Um longo e contínuo treino. 

Surge aí a necessidade de estabelecermos uma coerência entre o que 
se diz, se sente, e se faz; uma linguagem única, pois a de-sintonia dessa 
comunicação leva à desarmonia. 

"O corpo é o mais maravilhoso instrumento de nossa realização; pela 
linguagem da doença, ele nos previne de que tomamos o caminho erra
do" (Annick de Souzenelle). 

A doença é uma estrutura dissipativa e o sintoma, o aviso de que 
algo está errado dentro de nós. 

O nosso organismo não precisa de ajuda; se ele estiver equilibrado, 
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tem recursos para sua auto-regulação tantofisica como emocional. 

Existe um corpo indicando que certas circunstâncias do mundo ex
terno coincidem, de modo significativo, com estados psíquicos, internos. 

Podemos nos valer do termo sincronicidade de Jung como facilitador 
nessa comunicação, pois um acontecimento pode ser ou não classificado 
como sincrônico dependendo da resposta subjetiva do indivíduo - se ele 
chega a sentí-lo como uma coincidência significativa. 

Através, da comunicação corpo/mente podemos ampliar nossa cons
ciência, "ouvindo" a mensagem recebida. Vai depender da sintonia, dis
ponibilidade interna para ouvir o chamado, captar a mensagem; mas po
demos não dar atenção, ou mesmo nem ouvir, não conscientizando a 
informação. Por exemplo: se olhamos para o sol percebemos que a clari
dade intensa ofusca; podemos ficar' só nessa observação ou, também, 
captar o recado de nossa voz interna: - que só enxergamos aquilo que 
nossos olhos são capazes de ver, de forma paralela ao nosso desenvolvi
mento. 

Aí compreendemos a importância do trabalho corporal como 
facilitador na comunicação corpo/mente, não só no processo terapêutico 
mas, também, no equih'brio do Ser. 

"O relaxamento propicia a inatividade do corpo, que leva a uma re
dução da consciência do ego que, por sua vez, diminui a intenção da 
vontade, possibilitando, assim, um ensimesmar-se, permitindo-nos ver e 
ouvir as necessidades e interesses internos, favorecendo a realização do 
nosso real projeto de vida, permitindo que cada um vislumbre aquilo que 
está destinado a ser e ajuda a que se prepare para cumprir sua incumbên
cia individual como unidade dentro de uma unidade maior". (Sándor)8 

Sinto a relação corpo/mente como essencial no processo de 
individuação que pode ser ilustrada com uma história contada por Joseph 
CampbelF: 
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Um discípulo acaba de ser informado, por seu guru, que era um ser 
divino. Era igual a Deus. - "Eu sou Deus". Imerso em profunda medita
ção e encantado com a idéia de ser Deus, saiu ele a caminhar pela rua. 
Eis que surgiu em seu caminho um elefante tendo às costas um "howdah" 
com algumas pessoas em cima. O homem que guiava o elefante, senta
do sobre a sua cabeça bradou "Saia do caminho seu tolo". O estudante 
pensou: - "Eu sou Deus, assim como o elefante é Deus. Cabe a Deus 
sair do caminho de Deus?" As coisas iam nesse pé quando o elefante 
chegou junto dele e, simplesmente, envolveu-o com sua tromba e o ati
rou para um lado. Todo desalinhado e psicologicamente mortificado, 
ele voltou ao seu guru nesse estado lamentável. Vendo-o chegar o guru 
perguntou: "Que lhe aconteceu?" "Bem", respondeu o discípulo: "Um 
elefante atirou-me para fora do caminho. Gritaram para que eu me 
afastasse, mas meditando sobre o que você havia dito, pensei: "Eu sou 
Deus e o elefante é Deus. Cabe a Deus sair do caminho de Deus? "Bem" 
disse o guru: - "Por que não ouviu a voz de Deus, que lhe gritava para 
sair do caminho? ". 

o importante é continuar a viagem das descobertas para que se pos
sa clarear inúmeras informações, enriquecendo-se e fortalecendo-se sem 
esquecer que tudo isso pode ser, também, agradável e prazeiroso. 

* Trabalho apresentado no 7° encontro de Cinésiologia no Instituto 
Sedes Sapientiae. 
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o TOQUE E TRÊS HISTÓRIAS 

Maria Amélia Pereira 

"Quando compreendemos o corpo como um sutil instrumento musi
cal com múltiplas cordas, ele poderá evocar em nós uma escala tão 
ampla de experiências e vivências que estão bem acima das até então 
registradas e descritas. " 

(Ensinamentos Antigos) 

No convívio diário com um grupo de crianças entre dois anos e meio 
a sete anos, que passam as manhãs brincando num espaço da Natureza, 
fomos constatando a existência de um currículo interno expresso por 
cada criança que neste lugar tem a oportunidade de poder vivenciar seu 
tempo, seu espaço, afirmando e confirmando a existência de uma cultura 
que lhe é própria: o "SER CRIANÇA". 

Olhando-as, escutando-as, acompanhando-as em suas brincadei
ras poderiarnos dizer que a criança brinca porque se desenvolve e se 
desenvolve porque Brinca. 

É o "Brincar", sem dúvida, um dos processos de conhecimento, o 
mais eficaz, deste periodo de desenvolvimento. 

O impacto do que há aproximadamente quatorze anos vimos presen
ciando no trabalho desenvolvido com as crianças pela Casa Redonda, 
nos levou ao registro e documentação de gestos e falas do universo da 
criança. Este acervo se constitui hoje numa fonte de infinitas possibilida
des; através dele poderemos ser tocados por imagens que nos conduzi
rão a uma leitura mais profunda sobre o "SER CRIANÇA", com 
consequente revisão de nossa prática educacional e/ou terapêutica. 

Quando Mário de Andrade afirma que "o brinquedo socializa mais 
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do que uma sessão solene e que na liberdade do brinquedo se detenni
nam inconscientemente muitas características de uma raça .. . ", eis a pura 
verdade! E completa ele: " Poder-se-ia escrever um livro sobre a Psico
logia das raças, estudando-lhes unicamente os brinquedos nacionais." 

Isto, porque, ao Brincar, a criança vive experiências subjetivas que 
se encontram em níveis muito profundos, dissolvendo as divisões entre o 
que está dentro e o que está fora, comunicando a experiência do SER. 

Wllliam Blake, nos seus "Cantos de Inocência" apresenta a InIancia 
como o "espontâneo vivo, a pura essência do espírito da vida". O poeta 
do século da Revolução Francesa identifica "a inf'ancia não como um 
estado de ignorância e inexperiência, mas como um estado de SER, o 
tempo da convivência e comunhão, onde tudo está em comunicação: o 
sol, a lua, o dia, a noite, os sonhos, os anjos ... A criança vive aceitando
os como real". Este mesmo pintor e poeta pede nos seus "Cantos", 
"para que não se abafe a inocência infantil e que não se permita que a 
atitude racional que tiraniza o homem, atentando contra a precisa e con
creta realidade do espírito, impeça aos olhos alcançar aquilo que vai além 
do mundo das aparências." 

Sabemos que quando a criança Brinca, ela cria um TEMPO e ESPA
ÇO próprios e experimentando a inesperada aventura de um impulso 
interno, ela o representa em ATO. Nesse exato momento, sua imagina
ção abre possibilidades infinitas e a coloca em um estado de contínuo 
processo de transformação. Ao experimentar-se com o meio ambiente, a 
criança chega a níveis cada vez mais complexos de combinação. A atitu
de exploratória exercitada através das brincadeiras possibilita a organi
zação de padrões perceptivos e conceituais que as crianças usam com a 
maior destreza ao interagir com o seu meio. E é no exercício do corpo 
em movimento que o brincar rompe com as limitações desse mesmo cor
po, numa aliança com a imaginação, permitindo o intercâmbio livre entre 
o sujeito e o objeto. Dentro dessa verdadeira dança, o Brincar se afinna 
como uma conduta pensante, produto de um complexo comportamento 

82 

HERMES 

que tem origem no corpo. 

Foi justamente compreendendo essa estreita e significante relação 
entre a linguagem do Brincar e do corpo, expressa na criança de uma 
forma única e unida, que semeamos os primeiros "contatos" com os to
ques sutis aprendidos com o Professor Sándor Pethõ, no Curso de 
Cinesiologia, do Instituto Sedes Sapientiae. 

Entendendo o "corpo" como o veículo sagrado, o receptáculo da 
vida e respeitando o mistério que ele abriga, nos colocamos a serviço de 
um caminho de contato com as crianças, deixando que elas nos fossem 
dando as direções por onde nossas mãos podiam tocá-Ias. 

Em meio à atmosfera das brincadeiras, o trabalho corporal foi sur
gindo para surpresa nossa, ocupando a cada dia um espaço especial den
tro das nossas atividades diárias. 

O modo rápido e contagiante de como as crianças assimilavam este 
tipo de abordagem corporal nos afinnou a necessidade e a receptividade 
do corpo em ser acolhido com TEMPO, RESPEITO e SUAVIDADE. 

A fome de um "con-tato" sutil com o corpo se mostrou presente na 
medida em que, ao tocarmos uma criança, várias delas se aproximavam e 
pediam: "Agora eu"; "Depois sou eu"; "Quero mais"; "De novo" e ali 
ficavam em silêncio, aguardando a sua vez. 

Uma esteira sobre o gramado, uma sombra de árvore, a quietude da 
Natureza e o som de alguns pássaros cantando, juntavam-se àquela en
trega mútua da criança e do adulto ao partilharem daquele momento de 
troca serena e profunda. 

Foi, assim, em meio à atmosfera das brincadeiras, que o trabalho 
corporal foi ocupando seu espaço. 

Menino ou menina, do menor ao maior se alternavam nos pedidos de 
massagem, incorporando-a como mais uma das possíveis brincadeiras 
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do seu repertório. 

Quando me encontrava com um número de três a quatro crianças à 
espera, pedia a uma outra criança que me ajudasse transferindo para ela 
o movimento de tocar o companheiro. Mais uma vez fui surpreendida 
pela prontidão com que elas respondiam ao chamado, tanto a que ia 
receber como a que ia desenvolver o toque. O fato de já haver 
experienciado no próprio corpo aquele tipo de trabalho e a atitude de 
"olhar" o companheiro recebendo o toque enquanto esperava a sua vez, 
por certo propiciaram uma preparação especial tal era a prontidão das 
suas mãos, o "gesto pronto" para desenvolver a massagem. Gesto este 
que se estendeu para dentro de suas famílias, o que veio ocasionar o 
pedido de várias mães para o aprendizado desses toques. Há seis anos 
mantemos um curso aberto aos pais e mães de nossas crianças. 

O significado positivo desse trabalho sobre as crianças é manifesta
do de várias maneiras. Escolhemos três histórias que trazem dentro de
las momentos que espelham o alcance do trabalho com o corpo. 

UM TOQUE - UMA HISTÓRIA 

Sobre a esteira deitado, um menino de quatro anos me aguardava. 

Iniciamos o toque com rotações nas pequenas articulações dos de
dos dos pés, acompanhando o ritmo de sua respiração. 

Ele balançava a cabeça de um lado para o outro, coçava os olhos, 
ora estirava a perna, ora a encolhia, até que aos poucos leves bocejos 
começaram a surgir. Seu olhar se tomou distante e seu corpo parecia 
agora colado ao chão, tal era sua soltura muscular. 

Um silêncio nos rodeou. 

A certa altura ele falou: 

- "Sabe que eu vou ser maior do que o meu pai? Eu vou ser do 
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tamanho desta árvore." E apontava um enorme pinheiro que se encon
trava atrás de mim. 

- ''Nossa!'', disse-lhe. " Você vai ser desse tamanho?" 

- "Sim", afirmou ele, "vou ser desse tamanhão!" 

Novo silêncio. Eu continuava desenvolvendo o toque nos seus pés. 
Ele voltou a falar: 

- "Sabe, eu não vou ser até lá em cima da árvore não. Eu só vou 
crescer até ali." E apontava para uma altura que representava a metade 
do pinheiro. 

Ficamos em silêncio novamente. 

Passado algum tempo, já quase terminando o toque, ele voltou a 
falar: 

- "Você sabe que todo mundo pensa que Deus é maior que tudo? 
Mas não é não!" Ele mesmo afirmou. 

Brotou em mim uma pergunta, e a faço: 

- "Quem então é maior que Deus?" 

- " A vida, a vida é maior que Deus. A vida é tudo. Tudo é vida. Eu 
acho que a vida é que é Deus!" 

Novo silêncio entre nós. Dessa vez tão intenso como suas palavras. 

Termino de tocar os seus pés, ele calmamente se levanta e segue seu 
caminho em direção a uma outra brincadeira. 

OUTRO TOQUE - OUTRA mSTÓRIA 

- "Depois sou eu", dizia ela com seis anos, se aproximando do local 
onde me encontrava iniciando o trabalho corporal com uma criança. 
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Sentou-se próxima à esteira, muito calma, aguardando a sua vez. 

Ao chamado dos amigos para brincar, ela muito afirmativa respon
deu: "Agora não, depois eu vou", e ficou em silêncio observando o que 
eu fazia. 

Algo ali estava acontecendo de muito significativo, uma vez que sua 
paciência, esperando o momento em que pudesse atendê-Ia, era incomum. 
O tempo que ela permaneceu olhando as minhas mãos tocando outra 
criança certamente agia sobre ela como uma preparação, uma 
receptividade, uma abertura para o trabalho corporal que em seguida 
iríamos fazer. 

Logo após a saída da outra criança, ela rapidamente se ajeitou na 
esteira e curiosamente fechou os olhos, o que não é um gesto comum nas 
crianças dessa idade. Houve momentos em que cheguei a pensar que ela 
havia adormecido, tal era sua quietude. 

Ao tenninar o toque que ela sempre solicitava, o "sopro na coluna" 
e o "sopro ao redor do umbigo", ela abriu os olhos devagarinho como se 
estivesse chegando de muito longe, esboçou um sorriso misterioso e se 
espreguiçou, parecendo uma criança pequena quando está acordando 
em paz. 

- "Você está com sono?", perguntei. 

Ela sempre dizia: "Não, agora vou brincar!" Porém, neste dia, seu 
corpo parecia não querer sair da esteira. Virava, revirava, até que conse
guiu se sentar e olhando para mim, falou: 

- "Você sabia que eu tinha um medo grandão?" 

- "Que medo?", perguntei. 

- "Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu pensava que ia 
morrer lá dentro." 
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- "Como você sentia isso?" 

- "Tinha uma coisa me apertando, me esticando, parecia que eu esta
va secando. Eu ia ficar sequinha e ia morrer. 

Fiquei em silêncio. Ela veio para o meu colo. 

- "Ainda bem que eu nasci logo e não morri. A minha mãe foi quem 
morreu." 

Abracei-a. 

- " Que bom que você está viva, menina! E aquele medo grandão, 
por onde anda agora?" 

- "Agora não tenho medo. Eu só tinha medo na barriga da minha 
mãe. Eu não queria morrer na barriga da minha mãe. Ia ser chato. Acho 
que minha mãe sabia que eu não queria morrer junto com ela. Eu queria 
viver. Agora eu tenho duas mães, uma que mora no céu e uma que mora 
na terra. 

Ela se levantou do meu colo e foi chamar as outras crianças para 
brincar de "Morto/Vivo", brincadeira esta que há duas semanas ela pedia 
para brincar quase que diariamente. 

MAIS UM TOQUE - OUTRA mSTÓRIA 

Certa manhã, uma menina de quatro anos se aproximou e disse: 

- "Você faz uma massagem em mim? Quero tirar uma barata que está 
aqui dentro", e apontava a região do coração com sua mão. 

Esta criança, desde que chegou de sua casa naquela manhã, se mos
trava inquieta, entrando em atrito a todo instante com as outras crianças. 
Tudo que se propunha a fazer não lhe agradava, interrompendo pelo 
meio, o que não costumava ser uma atitude comum nela. 
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Coincidia que, naquele dia completava uma semana de ausência dos 
pais, que estavam viajando, tendo ela e os innãos ficado sob a responsa
bilidade de empregados de confiança do casal. 

Ouvi aquele pedido e surpresa pelo significado que ela estava dando 
à massagem, voltei a perguntar: 

- "Por que você quer fazer massagem agora?" 

- "Eu quero tirar a barata que está dentro de mim." 

Disse-lhe para pegar a esteira, colocá-la em um lugar sombreado no 
jardim, como comumente fazíamos e que aguardasse um pouco que logo 
eu estaria lá. 

Concluí o trabalho que fazia de argila com uma outra criança e al
guns minutos depois fui procurá-la, certa de que a essa altura ela já havia 
esquecido da massagem, tendo se ligado a alguma brincadeira pelo cami
nho. 

Qual não foi minha surpresa ao encontrá-Ia deitada calmamente na 
esteira, à sombra de uma árvore, aguardando minha chegada. 

Sentei-me e, como de costume, iniciei o trabalho massageando seus 
pés.' Perguntei-lhe: 

- "A barata ainda está dentro de você?" 

- ''Está aqui dentro de mim", disse ela com determinação, mostrando 
o coração. 

- "O que será que ela está fazendo aí dentro?" 

- ''Está fazendo cócega ruim que eu não gosto. E todo mundo está 
brigando comigo hoje." 

- "Então, vamos lá ", disse eu, ''vamos ajudar esta barata a sair daí 
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de dentro." 

Ela disse: "Faça aqui", e mostrava a barriga. 

Fiz o primeiro toque, deslizando a mão suavemente em pequenas 
rotações no sentido horário ao redor do umbigo, ampliando a pressão e 
extensão do toque na parte superior, atingindo a região do diafragma. 

Ao tenninar este movimento, ela logo se virou de costas e disse: 
"Agora nas costas." 

Iniciei o trabalho com sopro sobre a coluna, subindo devagarinho 
sobre cada vértebra. No exato momento em que atingia a sétima cervical, 
ela se virou e disse: 

- "Chega, já saiu, a barata já saiu." Levantou-se no prumo, leve 
como um passarinho e foi brincar com os amigos, passando o resto da 
manhã em paz. 

Por mais uma semana, durante o tempo de ausência dos pais, todas 
as manhãs ela chegava pedindo massagem. 

Esta criança mostrou que seu corpo, através dos toques, registrou 
sensações de harmonia, de ordenamento, uma vez que partiu dela a pro
cura da massagem como um recurso para limpar um incômodo corporal 
produzido por um sentimento de insegurança ou mesmo "saudade", 
causado pela ausência dos pais e configurado no corpo pela estranha 
presença de uma barata no coração. 

A cada experiência com os toques sutis aprendidos com o Professor 
Sandor, aplicado nas crianças como "novas brincadeiras", como me di
zia ele, era concreto e visível o recondicionamento imediato do corpo 
tisico através da ampliação da respiração, da harmonização do ritmo res
piratório, da soltura muscular que cooperam para a criação de espaços 
novos que vão sendo abertos internamente onde, por certo, se alojam as 
indagações mais profundas que espontaneamente se manifestam ao rece-
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berem, através do corpo, um acolhimento no TEMPO e no ESPAÇO. 

Histórias como estas eu poderia continuar narrando por mais algu
mas páginas, confirmando a utilização dos Toques de Integração Físico 
Psíquica, como um trabalho que poderá vir a ser incorporado dentro das 
atividades de creches, escolas, hospitais e principalmente dentro do coti
diano da própria família, desde que a natureza externa e interna sejam 
presenças reconhecidas e respeitadas. 

Ao contemplarem as fotografias, as imagens sinalizarão na essência, 
o significado dos toques. Estas fotos pertencem ao nosso acervo sobre o 
SER CRIANÇA e agradecemos a todas elas que continuam a afirmar 
com deternúnação e resistência o SIM À VIDA, nos ensinando a cada 
dia novas possibilidades da expressão humana. 
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MANIA - NEGAÇÃO DE DIONISO 

(Urna perspectiva psicopatológica - Psicologia Arquetípica) 

Rosa Maria Carollo Blanco 

em colaboração com 

Ajax Perez Salvador 

e Maria Tereza C 19uacel 

o DSM-4 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men

tais) começa a descrição do episódio maníaco corno um estado de humor 

anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável. ... inclui auto 

estima inflada ou grandiosidade, necessidade de sono diminuída - o indi

víduo sente-se descansado depois de 3 horas de sono; pressão por falar -

mais loquaz do que o habitual; fuga de idéias - isto é, atenção desviada 

com excessiva facilidade por estímulos externos insignificantes ou 

irrelevantes; maior envolvimento em atividades dirigidas a objetos ou 

agitação psicomotora e envolvimento excessivo em atividades prazerosas 

com alto potencial para consequências dolorosas - por exemplo, 

envolvimento em surtos de compras mesmo não tendo dinheiro para pa

gar, indiscriminação na atividade sexual ou investimentos financeiros to

los. 

o restante da descrição se atém ao detalhamento do quadro clínico 

para balizar o trabalho diagnóstico. 

Os Études Psychiatriches apresentam um outro olhar para o episó-
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dio maníaco. As preocupações do psiquiatra Binswanger vão além das 

descrições específicas clínico-médicas para colocar a mania corno uma 

estrutura problemática da existência para aprofundar-se no estudo da 

consciência maníaca ou do mundo maníaco, isto é, "este achado da 

consciência que perturba radicalmente as referências entre o MIM e o 

Mundo vistos na expansividade da consciência maníaca". 

A mania é uma forma de existência improblemática ... Não se trata 

de um acontecimento, por assim dizer, ocasional mas, de uma alteridade 

... do acontecimento. Sem dúvida, todos os indivíduos [maníacos] estão 

doentes em suas individuações, mas aqui trata-se de uma não pertinência 

radical a nosso mundo. .. .. Não se trata de se perguntar o porquê do 

nosso doente se excitar tanto por tão pouca coisa mas, de se perguntar 

em que mundo ele vive. .. .. é a categoria de significação, ... da visão, ... 

e da visão temporal e propriamente pessoal que nos importa. Zangar-se é 

um problema que toca, ao mesmo tempo, a intencionalidade, a 

temporalidade e a espacialização da existência. 

[A mania] é o movimento no presente ... e o movimento no presente 

é a dança .... é um modo de existência essencialmente momentâneo. Com

porta em si, a alegria - não de um triunfo procurado (como na escalada 

de uma montanha) - mas, de uma supressão do peso, como se o movi

mento vital que o anima se operasse não mais na horizontalidade mas na , 
verticalidade do espaço .... 

o conjunto da estrutura maníaca comporta, ao mesmo tempo, a vi

tória e o triunfo e a dança constitui um aspecto essencial desta ardente 
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festividade .... O «Desein» da alegria estética com sua fisionomia de 

festividade não somente estrangeira mas, intrinsecamente hostil aos va

lores culturais é o fundo da mania, de sua festividade e, também, da ins

tabilidade maníaca. 

O otimismo é um tipo de pensamento e um modo de existência que, 

na doença, permite pegar todas as coisas do lado bom, sob o ângulo da 

facilidade. Trata-se de uma espécie de otimismo que lhe confere as qua

lidades de colorido, de leveza, de 'roseidade'. Este mundo otimista não 

conhece nenhuma dificuldade~ tudo é fácil, tudo vai por si, a realidade 

não é mais dura mas, toma-se um verdadeiro mar de rosas. O verossímil 

e o real se confundem no meio e o mundo temporo-espacial é sem limi

tes, de um horizonte infinito e eterno. Este mundo é o contrário do es

treito, é espaçoso e brilhante. Há sempre muito tempo e espaço para 

conseguir chegar aos objetivos. A possibilidade de transformação e me

tamorfose, a fusão e a fluidez das perspectivas do mundo do otimismo 

podem designar-se com uma só palavra: volatilidade - volatilidade sem 

peso, sem resistência, que permite escorregar, nadar, voar num meio trans

parente fácil e elástico. O mundo interior e o mundo da realidade coexis

tem, então, quase inteiramente ..... O cérebro não é mais tão estreito para 

o mundo nem o mundo para o cérebro .... O pensamento e a ação se 

identificam no próprio ato de toda potência, ... 

Desta coincidência dos dois mundos - o do pensamento e o da reali

dade - decorre o desnivelamento lógico que uniformiza as possibilida

des, faz cair as barreiras, os limites e as dificuldades inerentes ao pensa

mento racional .... É um pensamento sem sombras, claro, leve, infinito, 
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inexpugnável. .... Mas o essencial é saber como se constituem a 

temporalidade e a historicidade desta existência, ao contrário do homem 

normal que, mesmo enquanto se abandona à sua imaginação, não deixa 

jamais de poder se retomar desta modalidade de fantasia. Não há, propri

amente falando, mais nenhuma historicidade. O maníaco vive, com efei

to, num pulo contínuo, as posições momentâneas da trajetória de sua 

história vivida e, para acordar deste sonho, ele deve se libertar. Todo o 

problema consiste em se perguntar agora que relações há, precisamente, 

entre MIM sem historicidade da confusão maníaca e o MIM que é aquele 

da trajetória interna da pessoa. (Trechos retirados de Manie, étude n.21 

dos Études Psychyatriches, vol m, pp70 a 89, Ed Desclées de Brouwer, 

Paris, 1954). 

MANIA E O MUNDO DE DIONISO 

Ao abordar o quadro maníaco voltamo-nos para uma outra maneira 

possível, que James HiUman nos propõe: "r e-imaginar a psicopatologia 

examinando o comportamento com olhos míticos e escutando os relatos 

como histórias. ... A oútologia clássica é uma coleção de famílias de 

histórias inter-relacionadas, com detalhes muito precisos mas, sem siste

matização esquemática, seja nas histórias avulsas, seja nas histórias en

quanto conjunto. A psicopatologia também é uma família de problemas 

inter-relacionados, precisos no detalhe, ainda que não poSsam ser siste

matizados. Os Deuses, como os sofrimentos da alma, fundem-se uns com 

os outros. . .. A mitologia nos mostra que cada dificuldade pode perten

cer a vários Deuses e ser fantasiada de várias maneiras. ... O mito é a 

descrição de um processo; ele é o próprio processo. Ele se desenrola, se 
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move e, em seus vários pontos de conexão, apresenta várias possibilida

des que, por sua vez, levam a outros mitemas. Sua estrutura é dramática; 

os mitos se explicam a si mesmos." 

Re-imaginar a mania, voltando-nos para a própria história de seu 

aparecimento e para Dioniso, o primeiro ser a contrair a doença. Não se 

trata de uma busca das origens nem de tentar fazer da mitologia uma 

nova psicopatologia, mas procurar uma aproximação com esta manifes

tação psíquica através destes "invisíveis ocultos que são as divindades, ... 

o fundamento de nossas fantasias". Encarar os Deuses como "verdadei

ras ontologias psicológicas" e acompanhar suas histórias como imagens 

que falam diretamente à alma e compõem nossos dramas mais que huma

nos. 

Os mitos são as bases da psicologia arquetípica; são descrições 

dramáticas, na linguagem personificada dos processos psíquicos. "Além 

dos seus dramas, os mitos são dinâmicos, obrigando efetivamente a per

sonalidade a afastar-se da fixação em si mesma, de seus problemas isola

dos e dos 'como' desesperado das soluções imediatistas. Além de forne

cerem um fundo genericamente humano para a dificuldade particular e 

pessoal descobrimos que os arquétipos, em um mito, são os fatores res

ponsáveis pelo arranjo do padrão particular em que a pessoa se encontra. 

De modo que, para se compreender a dificuldade da pessoa deve-se bus

car o padrão mítico, pois suas personalidades míticas (as figuras 

arquetípicas) e seus comportamentos fornecem indícios do que está acon

tecendo em nosso comportamento. O contexto último da personalidade 

são os mitos que ela está vivendo". (Hillrnan,1978, p 204) 
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Ao tomarmos os quadros da psicopatologia buscando qual é o Deus 

da doença, estamos nos reportando ao que havia de mais fundamental na 

proposta clínica de Jung quando propunha, através da hipótese do in

consciente coletivo, que todas as pessoas podem se comunicar neste 

nÍVel humano comum e que conhecer a personalidade individual significa 

conheccer suas variações em relação ao contexto coletivo. Os desvios 

tornaram-se, assim, as pistas para a essencia da individualidade. O 

coletivo não é apenas o interior ou o exterior, o subjetivo ou o objetivo. 

É ambos. A adaptação significa não a destruição da individualidade mas 

sim a inovação da coletividade. Viver uma vocação coletiva de uma ma

neira individual é precisamente o caminho a ser seguido para preencher 

os padrões do mito de cada um. (Hillman, 1978, p 203) 

Jung referia-se aos conflitos interiores também em termos de drama. 

Se a estrutura psiquica é fundamentalmente um processo dramático então 

toda a história da vida de uma pessoa é uma história e a personalidade 

não pode ser apreendida de modo mais preciso do que sob a forma de 

narrativa. (Hillman) 

Mania pode ser descrita como uma epidemia de danças convulsivas, 

parecida com a dança de S. Guido (maniké-koreia). Epidemia, para os 

gregos, é um vocábulo da teofania; é um termo técnico usado quando se 

trata dos deuses. As epidemias são sacrificios oferecidos às potências 

divinas. Quando estas descem à terra, quando vão a um santuário, quan

do assistem a uma festa ou estão presentes em um sacrificio. 

São os deuses migrantes que tem direito às epidemias. O deus mais 
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epidémico é Dioniso .... ele é, por excelência, o deus que vem; aparece, 

manifesta-se, faz-se reconhecer. Epif'anico itinerante, Dioniso é encon

trado por toda parte, em nenhum lugar está em casa. Há, em Dioniso, 

uma característica que o afasta de todos os outros deuses de epifanias 

regulares, programadas, segundo um calendário de festas oficiais. Dioniso 

chega. Sempre em movimento, forma em perpétua mudança, nunca sabe 

se será reconhecido, exibido entre cidades e aldeias, a estranha másca

ra de uma potência que não se assemelha a nenhuma outra. 

o deus que vem, em geral é muito mal recebido e, ainda por cima, é 

considerado como estrangeiro que traz consigo o vírus de uma religiosi

dade selvagem. 

Mania, a vingança com que Dioniso pune a todos aqueles que não o 

reconhecem como deus, é descrita em vários episódios e tragédias. - As 

cadeias de Mênades caem por si mesmas; as altas muralhas do palácio 

começam a oscilar, o telhado é tomado por um delírio báquico, põe-se a 

balançar, a dançar. Por sua vez, Licurgo entra em delírio. Levanta o ma

chado de dois gumes, quer derrubar a vinha, golpear o arbusto trazido 

pelo Estrangeiro. Turvando sua visão, Dioniso o leva até seu filho, até a 

criança-vinha aterrorizada que tenta escapar-llie. Mas, o rei delirante corta 

os sarmentos e o pé da vinha. Depois que as extremidades da críança 

foram cuidadosamente cortadas, Dioniso o faz voltar à razão. Assassino 

de seu próprio filho, Licurgo toma estéril toda a terra à sua volta e os 

edônios o levaram amarrado. Em meio à paisagem ... o rei culpado é 

estraçalhado por cavalos selvagens. 
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A mania, como um estado entre a doença e a i nfãmi a. A loucura 

dependia da competência do adivinho, do mago e do purificador, segun

do técnicas concorrentes ou cumulativas: encantações, ervas medicinais, 

dança coribante ou sangue purificador derramado sobre a cabeça. Há, no 

delírio, na mania dionisíaca, uma parte de impureza, diretamente impu

tável ao fato de estar fora de si, separado dos outros e de si mesmo. 

A demência tenebrosa tem um único argumento: a recusa das ceri

mônias dionisíacas. Como uma infãmia leva a outra ... entre um homici

da e um demente a homologia é grande: a loucura leva ao homicídio, 

enquanto o assassino é, muitas vezes, considerado como um possuído. 

Quanto mais se desencadeia a loucura, maior a importância dada à catarse. 

Dioniso conhece a ambas intimamente. 

As mullieres enlouquecidas começam a errar pelos campos. Agora é 

uma doença que exige um médico, uma inf'amia que requer purificação. 

Depois, a loucura aumenta, estende-se pelo conjunto de mulheres e, sob 

a forma extrema de infanticídios praticados pelas mães no meio do mato. 

Dois graus de loucura em que o segundo encerra o máximo de impu

reza, com o sangue de um filho derramado pela própria mãe. 

E, aos impuros, Dioniso reserva o pior castigo: o exílio - ser banido 

da casa de seu pai, arrancado de sua pátria. "Elas deverão deixar a cidade 

para expiar a inf'amia sacrílega para com aqueles que massacraram. Ja

mais reverão sua pátria, pois a devoção não permite que os assassinos 

habitem a mesma terra de suas vítimas." (sentença proferida por Dioniso 

para suas tias, que se negaram a reconhece-lo como Deus). 
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E, para Cadmo, (seu avô e fundador de Tebas, cidade natal de Dioniso) 

é imposto que conduza contra a Grécia, a horda de um exército bárbaro. 

Mais cruel ainda, Dioniso ordena a Cadmo que se conduza, ele mesmo, 

como um conquistador bárbaro, destruindo os mais sagrados bens dos 

gregos: os altares dos deuses e o túmulo dos ancestrais. E, para libertar

se, Cadmo deve ir até o máximo da impiedade, deve cometer o mais alto 

sacrilégio: pilhar o templo helênico de Apolo, destruir a casa daquele 

que é, igualmente, o outro grande deus de Tebas abandonada. 

Utilizando a maneira de escrever de Roberto Calasso, faremos a per

gunta: e como foi que tudo começara? 

Hera toma Dioniso alvo de seu furor, de sua raiva devoradora. Dioniso 

entra em mania. A mania o possui, a ele que será o deus que levará os 

homens à loucura, no mesmo momento em que lhes dá o vinho - bebida 

inebriante - quando Dioniso ainda está sob o poder de Hera. Hera - a 

demasiado centrada nela mesma. Hera, potência de vingança. 

E como foi que tudo começara? 

E foi justamente no Heraion (templo de Hera) que teve início a his

tória da primeira traição de Zeus, origem de todas as vinganças. Para 

trair Hera, Zeus escolheu uma de suas sacerdotisas, o ser humano mais 

próximo dela, pois guardava as chaves do santuário: lo. No seu aspec

to, nas suas roupas, lo era obrigada a repetir a imagem da deusa a quem 

servia. Era uma cópia ... Mas Zeus preferiu a cópia, desejou a diferença 

mínima que basta para desarticular a ordem para produzir o novo. 

E desejou-a porque era uma diferença, porque era uma cópia. Quanto 
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mais negligenciável a diferença, maior a vingança. 

Todas as outras aventuras de Zeus, todas as outras vinganças de 

Hera, não passam de renovados impulsos da necessidade que Hera havia 

acelerado um dia para punir a mulher mais semelhante a ela mesma. 

E assim foi com SemeIe, mãe de Dioniso que morre queimada por 

astúcias de Hera e, pelo mesmo motivo, se vinga em seu filho impondo

lhe a loucura. A grande obra de Hera, como Senhora do Olimpo, era 

vingar todos os casamentos de Zeus com as mortais, impedir a união do 

mundo dos homens com o mundo dos deuses. 

A grande obra de Dioniso - atingido pela mania, enlouquecido por 

Hera, vingando-se da mania sofrida - proporcionar aos homens as ceri

mônias báquicas, bem como todas as coréias em transe. Nesse mesmo 

espírito de vingança, concedeu a dádiva do vinho aos homens um , 
phannakon tão precioso que leva, ao mesmo tempo, iniciação e recrea

ção. Antes dele havia dois mundos: o divino e o humano; duas raças, a 

dos deuses e a dos homens. Dioniso tende a introduzir aos homens no 

mundo dos deuses. "O novo licor, talvez fosse mais potente que o pão 

que Deméter havia revelado aos outros camponeses, porque sabia ador

mecer e despertar e dissolvia as dores que afligem o ânimo, tornando-as 

liquidas e fugidias." Deu aos homens a promessa de uma bebida fermen

tada com sua loucura ainda não dosada, com seu selvagem poder ainda 

não domesticado (tanto que só os velhos podem tomá-lo puro; os jovens 

devem tomá-lo bem misturado e dosado), o poder do jorro espontâneo 

e a volta à cena de um deus afeito a manifestações repentinas e brutais. 
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Nenhum outro deus tinha em seu poder algo que se aproximasse daquele 

licor. Era exatamente isso que faltava à vida, que a vida esperava: a 

embriaguez. 

o próprio Dioniso vive muito tempo nos linútes daquela linha, na 

parte divina e na parte humana, fomentando a oscilação entre os homens, 

aquele sair de si próprios que parecem apreciar mais do que serem 

homens, mais do que a vida. 

"Quando a vida se inflamava, no desejo ou no sofrimento, ou mesmo 

na reflexão, os heróis homéricos sabiam que ali havia um deus em ação" 

... e Deus, para os gregos, é "tudo aquilo que nos afasta da sensação 

mediana do viver. Junto a um deus, sempre se chora e se ri". A vida, 

como pura continuidade vegetativa, olhar opaco que se detém sobre o 

mundo, segurança de ser eu mesmo, isso não tem necessidade de um 

deus. 

Os antigos davam a Dioniso a forma de touro para exprimir não só a 

abundância da vida e a fecundidade, corno a loucura furiosa. É, antes de 

tudo, um deus dos excessos, da liberação vertiginosa dos sentimentos; 

ele pode mostrar aos homens até que extremos pode ir seu amor, seu 

ódio, sua cólera, sua alegria, seu medo, sua crueldade; dar-lhes consci

ência de suas virtualidades. É a visão desse universo, onde o homem 

poderia revelar-se a si mesmo. É a necessidade, consciente ou não, 

dessa visão que solidifica, no coração do homem, a paixão do espetáculo 

de viver. Porque um dos atributos de Dioniso é o espelho. Este speculum, 

o que permite especular. E o que reflete o espelho? a verdade, a sinceri-
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dade do coração e da consciência (Nietzsche). 

Dioniso é curado e purificado da mania por sua avó: Cibele. Outro 

nome da grande mãe Réia, a terra. A Grande Mãe da Frigia (terra onde 

foi criado Dioniso para fugir da vingança de Hera) é uma potência dife

rente da grega. É a energia encerrada na terra; fonte ctônica primordial 

de toda fecundação. Seus símbolos são o leão, o pandeiro, a dança e sua 

teologia é um nústo de barbárie, sensualidade e misticismo. 

A Mãe que acolhe Dioniso e o purifica de sua mania é aquela que 

chega com seu cortejo de tamborins, de flautas e de órgia (palavra da 

família ergon, trabalho em tomo dos altares dos deuses). Dioniso, de 

novo dono de sua razão, aprende as cerimônias. As festas orgiásticas são 

uma entrada na embriaguez, os cantos, a loucura, a excentricidade, as 

máscaras ou fantasias, a perda de todo controle racional. E, por outro 

lado, uma espécie de retomo à fonte, de caída nas forças elementais da 

vida, sob o desgaste e a insipidez do cotidiano, do educado, da urbanida

de. Presidem as festas de semeadura, de colheita e as vindimas. Simboli

zam o violento desejo de mudança mas, se forem vulgarizadas por um 

desejo de fugir da trivialidade, levam a uma trivialidade ainda mais 

profunda - a da vida meramente instintiva, onde não há mais criação 

possível; apenas a compulsão da repetição sem mudança. As órgia são 

essas forças de dissolução da personalidade, a regressão em direção às 

formas caóticas da vida, uma submersão da consciência no magma do 

inconsciente. 

Dioniso aparece, então como duas potências que podem ser procla-
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madas no ágora, à luz do dia e apresentadas como duas estátuas absolu

tamente idênticas. Só o nome as distingue: Lúsios ou Bakkeios - o deus 

das cerimônias báquicas, deus do delírio - e Kadmeios - potência das 

cerimônias que libertam e purificam, purificação na própria loucura mas, 

que é antes, conhecimento da impureza na violência de um delírio 

que exige ser purificado. Lúsios e Kadmeios: duas estátuas, duplos idên

ticos que uma só voz vem chamar, cada um por sua vez e atribuir rosto 

aos dois pólos da mesma potência tão perfeitamente mascarada. 

Dioniso precisa ser reconhecido por sua qualidade de potência divi

na, ao menos no mundo dos homens. Ele sabe e conhece a humilhação de 

ser um deus que é tratado como simples mortal, quando não o acusam de 

impostor. Ele reúne, no paradigma de sua história divina, os elementos 

essenciais da experiência religiosa que ele introduz no mundo dos ho

mens sob o signo do EstrangeirolEstranheza: loucura-inf'amia e purifica

ção. 

Dioniso, o deus epif'anico por excelência, quer se apresente sorrindo 

ou salte irritado, sempre se apresenta sob a máscara do estrangeiro, o 

deus que vem de fora. Ele vem de Outro lugar (da Frigia, onde foi cria

do). É uma forma que propõe um enigma, uma potência desconhecida 

para identificar. Existe nela algo de divino mas, um divino que é diferente 

do que é próprio aos deuses helênicos. Diferente porque, em sua face, há 

algo de estranho, estrangeiro. Para os gregos Ksénos tem o duplo senti

do de estranho e estrangeiro e esta condição marca profundamente a 

personalidade de Dioniso: - é sempre um estrangeiro, uma forma para 

ser identificada, um rosto para ser descoberto, uma máscara que 
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tanto o esconde quanto o revela. Estrangeiro é um dado estrutural da 

divindade de Dioniso e não é de admirar que ela apareça com mais força 

na região e na cidade que lhe são familiares. E quanto mais próximos 

de seu nascimento estão os que o ignoram, mais forte se torna sua 

necessidade de ser reconhecido e mais exacerbada se torna sua vio

lência na epifania. 

Dioniso, vindo como estrangeiro, requer um tipo de relacionamento 

social que parece exigir o estrangeiro grego: a relação interindividual, a 

hospitalidade privada de um anfitrião, quer seja este um camponês ou um 

senhor da casa real. É, com efeito, um simples cidadão em sua privacida

de, que se encarrega de acolher e de proteger um estrangeiro em trânsi

to. Este é o próxeno (anfitrião do estrangeiro), que Dioniso escolhe como 

companheiro. 

MANIA: UMA PROBLEMÁTICA DA EXISTÊNCIA 

A descrição feita pelo DSM-4 remetem à psiquiatria que examina a 

doença mental do ponto de vista estritamente empírico e voltado apenas 

para o tratamento farmacológico. Os excertos retirados das idéias de 

Binswanger apontam para mais além da doença e colocam a mania como 

uma problemática da existência. 

Ao olharmos mitopoéticamente a psicopatologia estamos assumin

do que ela é "o sofrimento da alma in extremis "(Hillman) e que este 

sofrimento faz parte da existência da vida psiquica. O mito e a ciência 

apontam a mania como excesso. Tanto no mito como na ciência o exces

so é rechaçado e encarado como perigo ao instituído e como ameaça, 
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quer a indivíduos ou a grupos e culturas. 

Mas Dioniso é apresentado como duas estátuas absolutamente idên

ticas. Só o nome as distingue: Lusios (deus do delírio) e Kadmeios (deus 

da libertação e purificação), "duplos idênticos que uma só voz vem cha

mar, cada um por sua vez e atribuir [nome] aos dois polos da mesma 

potência tão perfeitamente mascarada."(Detienne) 

Negar-se a Dioniso - Deus do excesso - implica em incorrer em sua 

vingança, tomar-se seu escravo e matar os filhos no delírio maníaco. E a 

mania, embora apareça com a aura da vitória e do triunfo, de ardente 

festividade, é apenas o simulacro das órgias. É a caída na trivialidade 

mais profunda - a do puro ato irrefletido. Não há, na mania, esse dobrar

se sobre si mesmo, próprio do re-fletir que nos é dado pelo espelho. A 

mania acomete àqueles que estão separados de si mesmos e dos outros, 

àqueles demasiadamente centrados em si mesmos, àqueles que se vêem 

incapazes de acolher a diferença, o novo, trazido pelo estranho/estran

geiro. Assumem, então, Hera como potência de vingança, de impedi

mento. Resta a atuação maníaca, abandona-se a possibilidade da consci

ência das virtualidades e tudo fica reduzido a um irritado fazer sem ne

nhum sentido, embora mascarado de toda potência; um fazer que não 

conhece nenhum lugar para onde ir, porque aboliu a noção de 

pertenci.mento a qualquer lugar. Para este não reconhecimento de Dioniso 

como potência de vida, é que a mania sobrevem como doença. 

A velocidade impressa na vivência maníaca fala da abolição do tem

po: mania como movimento no presente, nenhuma historicidade, mundo 
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temporo-espacial sem limites ... Mas, Dioniso é filho de Zeus na forma de 

serpente. E todas as vezes que Zeus se transforma em serpente está fi

xando o movimento retrogradado que assinala a passagem de uma era 

para outra. Zeus, enquanto serpente, é o Tempo sem Velhice, tempo de 

transformação. E Dioniso, filho de Zeus serpente é o Deus eternamente 

jovem, eterna transformação. 

o que aparece na mania como auto estima inflada ou grandiosidade é 

o simulacro da abolição do tempo e do limite. E, por ser um simulacro e 

não uma verdadeira aceitação da perda dos limites da consciência egoica 

exigida pelas cerimônias báquicas, é que a excessiva irritabilidade se ins

tala ao mesmo tempo que a festividade. O que se fixa na vivência manía

ca é a potência dionisíaca, apenas como Lusios; é a impossibilidade de 

viver a sequencia tempo-espaço racional justamente porque não conse

gue reconhecer a potência de Kadmeios. 

Não é a fixação no tempo que assinala a passagem para a transfor

mação; trata-se de outro gêmeo idêntico, dificil de distinguir: a fixação 

no tempo-espaço de reino da Grande Mãe, apenas no seu aspecto de 

doadora e alimentadora. 

"Esta fornece ao puer uma. dose excessiva de suprimento energético e, 
reforçando alguns traços dele, exige que se comporte como filho dependente. 

Quando a mãe se apodera desses traços, leva-os ao extremo. A reflexividade 

do puer toma-se devaneio ineficaz; ... até mesmo a eternidade, em vez de ser um 

aspecto dos acontecimentos, é o modo pelo qual a consciência puer ... é distorcida 

pelo tempo e até por urna negação da coisas temporais .... O aspecto extático no 
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homem possui do pelo duplo arquétipo da mãe e filho afasta-o ainda mais das 

inibições de ordem e limite impostas pelo pai. Êxtase é uma das maneiras da 

Deusa seduzir o puer. '" Ao superar os limites, a consciência do puer sente que 

vence o destino que impõe e é o próprio limite." (Hillman, 1981) 

o que se propõe quando se nega Dioniso como potência libertadora 

ou se coloca sua potência como algo a ser cuidadosamente ordenado - já 

que é "intrinsecamente hostil aos valores da cultura" - é enjeitar ou 

matar a criança, isto é, "a eterna criança presente no homem, ... uma 

incongruência, uma excepcionalidade (CW 9, #300). Enjeitar o que a 

psicologia chamou de condições regredidas da psique e que deveriam ser 

reexaminadas para que alcançassem a devida maturidade, porque "suas 

formulações são imaturas, com um toque patético; o comportamento 

regredido e a ambição invencível e vulnerável ao mesmo tempo"(Hillman, 

1981 p.34). Quando nos negamos à criança e colocamos suas formula

ções apenas como condições patológicas, estamos negando uma das 

características básicas contidas no ser criança: afuturidade. No entanto, 

o doentio é tentar abandoná-la porque "a volta da criança não se dá, 

apenas, nos fragmentos relembrados da inf'ancia: tudo o que volta do 

inconsciente, volta jovem. Tudo entra num estado juvenil pois às portas 

do jardim e dos porões da mente não é somente um censor, uma espada 

de fogo ou Cérbero que estão postados. Ali também se encontra uma 

criancinha ocupada em imprimir em tudo o que atravessa aqueles um

brais a magia de sua inf'ancia"(Hillman, 1981, p35). 

Ver na criança apenas o puer aetemus que se recusa ao pai e à sua lei 

para ficar nos braços da Grande Mãe instintiva, é negar uma forte ligação 
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de Dioniso com seu pai - o Tempo sem Velhice - que o gestou na coxa 

depois da morte de sua mãe. A Grande Mãe devoradora não requisita 

seus filhos apenas para dificultar-lhes seu caminho heróico, mantendo-os 

em seu ventre instintual, como oposição à lei e ordem paternos. Ela tam

bém pode ser a portadora de um aspecto senex petrificador que sirva 

para o impedimento de novas leis e ordens de vida. Ela nunca pode per

doar Zeus por te-Ia traído, ter preferido a mínima diferença que, mais 

tarde, pennitiu aos homens o acesso à vivência da divindade, trazida a. 

eles pelas mãos de Dioniso. 

Negar-se às cerimônias báquicas, a penetrar no magma do inconsci

ente, à regressão às fonnas caóticas e primaveris da vida que são as 

órgias, é resignar-se à mania. Querer amadurecer ou civilizar essa crian

ça é negar-se à futuridade. Zangar-se, talvez não seja algo referente à 

intencionalidade, temporalidade e espacialização da existência. A 

irritabilidade presente na mania talvez venha a ser a necessária manifes

tação de uma forma de existência que não visualiza nenhuma possibilida

de de renovação, justamente por aceitar, apenas, as intenções, tempos e 

espaços delimitados. 

Outra referência muito comumente associada aos episódios manía

cos é que estes seriam uma defesa contra a depressão. São chamados de 

maníaco-depressivos e, mesmo quando a depressão não ocorre, continu

am a ser considerados como episódios bipolares. No entanto há episódi

os que não redundam em depressão e nada faz supor em evoluções me

lhores ou piores quando a depressão não ocorre. O que parece ocorrer é 

uma defesa egoica contra a entrada nas potências do excesso. Não se 
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trata apenas de uma defesa contra uma profunda dor mas, também, uma 

defesa contra um profundo prazer; defesa contra o além da medida, do 

civilizado métron. Aceitar, hospedar, reverenciar a embriaguez remete à 

des-ordem, à des-medida; remete à aceitação que à vida não falta nada, 

desde que se hospede a vida. 

E a vida que exige hospedagem contém um Dioniso purificado pela 

Grande Mãe não apenas no seu aspecto instintivo e regressivo ao qual 

ela vem associada. A Mãe que chega com seu cortejo de tamborins, flau

tas e órgia não se trata da Grande Mãe da vida natural, mas de uma 

potência portadora de bens culturais que não passam necessariamente 

pelas leis do Pai. Talvez tenhamos que ver Dioniso, também, associado à 

Mãe, Deusa Tríplice frigia (mais antiga que a intronizada pela polis gre

ga) Senhora da Vida, da Morte e da Justiça e que continha em si as 

matrizes da regeneração da vida. Talvez tenhamos que repensar a oposi

ção paradigmática, vida instintiva - dada e mantida pela mãe - versus lei 

e ordem - pertencentes ao âmbito do pai - e introduzir a pequena diferen

ça que é proposta pela Justiça, poder ver também a existência de Thernis, 

esposa de Zeus. 
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Resenhas: 

Título da Obra: Solidão 

Autor: Anthony Storr 

Ed. Paulus - São Paulo - 1996. 

Coleção: Amor e Psique. 

Anthony Storr, fonnado em medicina em 1944 e especialista em psi
quiatria é autor de inúmeros livros e artigos dentro da área de psicologia. 
Neste livro ele contra-argumenta a idéia amplamente difundida de que a 
única chave para a felicidade está nos relacionamentos pessoais. De uma 
maneira clara e ilustrativa demonstra que para além dos relacionamentos 
pessoais o ser humano precisa prestar atenção a outras satisfações da 
vida como o trabalho e a criatividade. E que tal precisa se desenvolver a 
capacidade de ficar sozinho, de interiorizar-se. 

É um caminho de integração que o processo de solidão nos confere 
a maturidade: 
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"Quando, há muito tempo, o mundo agitado 

nos separou do nosso melhor eu, e esmorecemos, 

fartos dos seus assuntos, cansados dos seus prazeres 

Quão atraente, quão afável, é a solidão". 

W. Wordsworth 

Maria Elci Spacaquerche 
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Título do livro: "Toques Sutis" 

Autora: Suzana Delmanto 

Editora: Summus,1997 

(baseado nos ensinamentos do Dr. Pethõ Sándor) 

Resenha: Confonne as palavras do psicólogo Edmundo Barbosa, no 
premeio do livro: "TOQUES SUTIS não deve ser considerado apenas 
como um livro. É muito mais do que isto, trata-se na verdade de um 
incrível legado. Uma documentação de algo que foi ao longo de muitos 
anos passado para um grupo privilegiado de pessoas." 

Nele estão registrados os flutos da experiência de um grande mes
tre, Dr. Pethõ Sándor. Médico, psicólogo e acima de tudo um homem 
que passou sua vida preocupado em aliviar dores, orientar e expandir os 
horizontes do conhecimento e da percepção, ele nos deixou uma fonte 
de preciosas lições. O que ensinou pode ajudar a todos que tiverem inte
resse em conhecer melhor o universo do próprio corpo e de aprimorar a 
qualidade das vivências, tomando-as mais plenas e profundas. "TOQUES 
SUTIS" é um livro que pode auxiliar aos profissionais da área de saúde 
que conheçam a importância do contato pelo toque e a sua contribuição 
nos processos de cura, tanto do corpo quanto da alma. 

O método da calatonia, em que a obra se baseia, consiste em uma 
série de toques de extrema delicadeza, que se utlizam principalmente da 
sensibilidade cutânea para favorecer uma regulação do tônus muscular e 
a harmonização dos fluxos corporais. 

O trabalho se expandiu em mais de oitenta toques, desde aplicações 
pontuais às sequências completas. 

O livro inclui também manifestações do pensar do Dr. Sándor sobre 
a vida, os tumultos e o amor, ao lado de citações de filósofos, poetas, 
teólogos e escritores. 
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Ainda no prefácio do livro, nos lembra Edmundo Barbosa: "Ao lei
tor que está entrando em contato com a obra, eu quero sugerir que o faça 
com muita atenção e cuidado, mas acima de tudo faça-o com o coração 
aberto e a mente isenta das limitações de idéias e pensamentos pré-con
cebidos ... " 

o livro "TOQUES SUTIS" tem 280 páginas e contém 240 fotogra
fias de toques, sempre acompanhados da descrição e das condições para 
sua aplicação, seguidos de comentários colhidos entre os mais diversos 
profissionais sobre as reações do corpo e seu simbolismo. Realça a im
portância dos toques sutis como estímulos que podem promover saúde, 
equilíbrio, bem estar e expansão da alma. 

Inclui o histórico da vida do Dr. Pethõ Sándor e trechos com pala
vras suas, explicando o método da calatonia e seus efeitos. Contém ainda 
manifestações do seu pensar sobre a vida, com suas tristezas e alegrias, 
sobre os momentos dificeis e as neuroses, sobre a solidariedade e a im
portância da participação nas transformações sociais com o trabalho di
ário. Esses temas e muitos outros são abordados no livro, fornecendo 
uma série de pontos para reflexão. 
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NORMAS PARA PUBUCAÇÃO DOS ARTIGOS: 

1 - Os artigos devem ser enviados em 2 cópias: Uma impressa e outra 
em disquete, utilizando-se o editor de texto Word6 ou PageMaker, para 
o Instituto Sedes Sapientiae, R. Ministro Godoi, 1484 Perdizes - S.P. 
Cep - 05015-900. 

2 - Os artigos não devem ultrapassar 15 laudas (cada lauda com 22 li
nhas de 70 toques ou 1.500 caracteres). 

3 - Por motivos técnicos não aceitaremos reprodução de fotos ou gravu
ras coloridas. 

4 - As notas e referências bibliográficas devem ser colocadas no final do 
texto. 

5 - O autor deverá fornecer informações se o artigo já foi publicado 
anteriormente. 

6 - Deverá ser fornecido um resumo de 3 linhas para a PsicNet. 

7- Deve constar no [mal do artigo, nome, endereço completo e telefone 
do autor, bem como suas qualificações. 

8 - Em anexo ao texto, deverá constar uma cessão de direitos autorais, 
conforme modelo abaixo: 

Eu(nós) ____________________________________ __ 

envio (enviamos) o artigo 
para publicação na Revista Hermes, e para tanto cedo (cedemos) os di
reitos autorais relativos a este artigo à revista em questão. 

São Paulo, de 199 . 

Assinatura(s) 
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