
ESTUDOS DE PSICOLOCIA ARQUET/Pi CA 

J ames Hillman 

Em Estudos de I'sicologia Arquetipica. Jamt:s Hillman 
redescobre a intcgridade c a ncccssidade da intc!!ra"ao e accit3!Wao 
pot intci to dlls imagcns sombrias ou dos campono.:l1tcs 
sombti os das imagcm. 
Assim c que em Trai~ao ex.uninu 0 palo opOStO c necessaria do 
arnOT: em Cisma admit!: a cisao como urn momento essencial 
da i ntcgra~ao: postula a existe ncia na Maslurba~;io de urn 
aulocontrolc; em Abandonando a Crian~a ddcndc a neccssidadc 
de novamen tc acol hcrmos 0 componentc infantil da 
pc rsonalidadc urn diu rcjcitado. H is l6ria~ o.!m Ouadrinnos. 
Paraps icoloE!ia, Fraca~so c Anlil isc c Pesquisa do.! Sanhas 
ptoporc iona m uma DUira serie de rcfl cx6es c imagcm 
de f! randc imponancia para a cconomia psiquic<I. 
Uma se rie de defini~6cs (' esclar('cimcntos da pnitica da Psicolop:ia 
Arquc lipicil com pic lam 0 conjunto. fazc ndo desl(' \'olumc 
um dos mais impOrl llnlC~ da Col(,~3o Psicologia Arqul· tipica. 
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POR QUE JAMES HILLMAN? 

A Psic%gia Arquetfpica representa hoje, talvez, a mais avan
r;ada econseqt1ente dentre todas as alternativas de deseilvolvimento do 
pensamento junguiano. 

Nestes ensaios Hillman aborda temas controvertidos como a 
trair;ao, 0 cisma, a crianr;a abandonada, a masturbar;4o, a parapsi
cologia etc., de uma perspectiva que tern como compromisso Unico a 
honestidade na leitura integral dasirtlagens arquetipicas neles contidas 
ou por eles suscitadas.. sem negar;4o, omissao ou abrandamento dos 
seus aspectos ~ais perturbadores. Simplesmente como as imagens se 
apresentam, em sua inteireza. Coin isso aproximamo-nos de uma 
nova visao etica, uma "imagetica" que nl0 "tollit peccata mundi", 
mesmo porque sua intenr;ao e praticamente 0 oposto disso, mas que 
reintegra 0 que era considerado, por uma visao parcial e repressora, 
como miseria bumana, ao quadro geral da economia psiquica. Nl0 
que 0 quadro passe a ficar totalmente luminoso, 0 que seria igualmen
te falbo: as trevas continuam trevas, mas nl0 sao mais defmidas 
apenas negativamente como ausencia de luz. 0 que se busca e 0 sen
tido- a legitimidade - de fatos psiquicos a partir do recoilhecimento 
da sua existencia. Dai por diante os julgamentos de valor tornam-se 
descabidos, apenas importando a conexao orgAnica, revelada pelo 
sentido, entre as partes que compOem a imagem. As imagens sempre 
estiveram ai, sao arquetipicas. Nossos preconceitos e condicionamen
tos culturais condenaram ou proscreveram clguns de seus elementos, 
limitando a sua leitura, vaie dizer, deformando-as. Mas como e18s sao 
arquetipicas, ressurgem e reapresentam-se cotidianamente nai pro
du~ao delirante dos psic6ticos, bem como e~ sonbos e fantasias de in-
dividuos considerados normais. . 

Como psiquiatra, trabalhando diariamente com psiooticos e seu 
mundo de imagens a primeira vista bizarras, pude verificar, seguindo 



as indica~oos de Hillman, como 0 material classificado, as vezes urn 
tanto apressadamente, como patol6gico, pode conter formula~Oes 
imagistic as de grande criatividade, freqUentemente trazendo em seu 
interior a solu~ao do conflito moral que aprisiona aquelas mentes. As 
imagens do inconsciente promovem a concilia~ao da oposi¢o entre as 
exigencias internas do individuo e as restricoes externas da moral con
vencional, fomecendo urn contexto moral mais abrangente, urn es
paco estrategico onde opsic6tico consegue manobrar e, proviso
riamente, sobreviver. Quando nos aproximamos desse mundo fe
chadD com uma atitude positiva em rela~ao as suas imagens, buscando 
entende-Ias em sua fun~ao curadora, nilo cortando ao psic6tico a pas
sibilidade de viver a nivel simb6lico a resolucao do seu conflito. as 
chances de que nilo se instale definitivamente na situaeao psic6tica sao 
muito majores. ~iver essas imagens parece ser uma etapa essencial 
para a transformacilo da energia psiquica necessaria para a super~eao 
do conflito. As "remissOes" apenas quimicamente induzidas, su
primindo essas vivencias, sao muito menos estaveis e sujeitas a re
cidivas, pois nesses casos, e claro, nao se chegou realmente a elaborar 
o conflito. 

Mas este raciocinio nao e aplicavel somente a sitllaCilo psic6tica: 
em nossa vida diaria -silo freqllentes as interveneoos das imagens in
conscientes em sonhos e fantasias; silo manifesta¢es da funeao com
pensadora do inconsciente. Este nao cessa de produzir simbolos, e a 
sua linguagem natural. Cabe a n6s aprofundar a Ieitura desses sim
bolos, s-em recuar diante da crueza e mesmo brutalidade de certas 
imagens, e tambem sem apelar para 0 recurso demasiado facil da 
pat%giza9iJo. James Hillman ensina-nos como. 

Pedro Ratis e Silva 
Sao Paulo,-dezembro de 1978. 

NOTAINTRODUTORIA 

- do em diferentes lugares, em di-
Estes ensaios foram aparfiecen

d 
da urn aparece uma nota den-

'di Ao 1m e ca ferentes epecas e lomas. d hist6ria. Apesar de alguns -
tro de urn quadro contan 0 sua Analise" "Modelo Arque-. 
"Traicao", '~Tres Tipes d\Fr:c~~so Ja terem sid~ publicados diver
tipico da lniblca~ da ~asturo a~e~ente volume pelo fato de nilo serem 
sas vezes, foram mclul?os n P . de Sonhos, originalmente em 
de acesso facil. C? ens mo. so~re P~~~~~;ao em ingles. 0 trabalho sobre 
alemAo, tem aqUl su~ pr~e~-a:a sido publicado em italiano; aquele 
Plotino, Ficino e VlCO- s m uma conferencia em frances, 
sobre 0 Pothos do pu~r ~ternus ~~ termos gerais nAo alterei a for
publicada agora pela pr1t?erra ~~~~epincias entre eles, 00 est~o das 
rna destes trabalho~, dal as . te mesmo na grafia de determl,oados 
notas na bibliografla e as vezes a b ""'0 A Cn'an"a e Pesquisa de . ,. balh bre Mastur ay " , Y'. termos. Os tra os so . A em alguns trechos in extenso, es-
Sonhos passaram por ~pla rC;;;~h~ uma divida de gratidAo para com 
pecialmente para esta ~ddl~ao~avilhosa em todo 0 trabalho. 
Lyn Cowan, por sua aJu am _ . 

J.B. 
Zurique, 1975 
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I - UM COMENTARIO SOBRE ESTORIAS 

Do ponto de vista da Psicologia Profunda, entendo, como 
psic610go, que as pessoas que ja tem urn bom contato com esterias en
contram-se em melhores condi~oes, e tem melhor progn6stico do que 
aquelas que ainda precisam de uma iniciacAo nesse campo. Vma afir
nia~ao assim e muito ampla, por isso gostaria de subdividi-Ia e exa
mina-la em seus varios aspectos. Mas sem diminuir seu inegavel alcan
ce: conhecer est6rias e psieologicamente terapeutico per se. E bom 
para a alma. 

As pessoas que na infancia tiveram contato com est6rias - re
fir~-me aqui-a est6rias contadas ou lidas (pois a leitura tem um aspec
to oral, mesmo quando alguem Ie para si mesmo) e nao as assistidas 
em uma tela - _situam-se numa posi~ao de reconhecimento basico ede 
familiaridade com a realidade das mesmas. E urn dado que vem com a 
vida, coma fala, a comunica~ao, e nao mais tarde com os estudos e a 
literatura. Ocorrendo cedo na vida, e algo que abre lima perspectiva 
para a prepria vida. Pode-se integrar a vida como uma est6ria porque 
estas existem no substrato mental (inconsciente) como moldes para ar
ticular acontecimentos sob a forma de experiencias significativas. As 
est6rias sao meios para nos colocarmos no interior de acontecimentos 

- que de outra forma nao teriam sentido psicol6gico nenhum. (0 dis
curso economico, 0 cientifico e 0 hist6rico· sao-modalidades de es
t6rias que freqUentemente fracassam na tentativa de dar a alma aquele 
sentido imaginativo que ela busca para compreensa.o de sua vida 
psicol6gica) . 

Vma pessoa que na infancia absorveu est6rias e as estruturou 
dentro de si, usualmente consegue estabelecer urn relacionamento 
melbor com 0 material patologizado das imagens obscenas, grotescas 
ou crueis que aparecem espontaneamente em sonhos e fantasias. Os 
adeptos de escolas psicol6gicas de orienta~ao racionalista ou asso-
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ciacionista, que considerarn a razao superior e oposta a imagina~ao, 
argumentarn que se nAo metessemos na cabe~a, em idade tao pre
cocemente impressionavel, est6rias tao horriveis, nos anos posteriores 
teriarnos menos patologia e mais racionalidade. A pnltica me fez ver 
que quanto mais experimentado e afinado for 0 lado imaginativo da 
personalidade, menos arnea~ador sera 0 irracional, menor a neces
sidade de repressao e conseqilentemente menor a ocorrencia de pa~ 
tologia real nos acontecimentos concretos da vida diAria. Em outras 
palavras, a qualidade simb6lica das imagens e temas patol6gicos en
contrarn nas est6rias 0 lugar a que tern direito, de modo que tais 
imagens e, temas tornarn-se menos passiveis de serem interpretados 
naturalisticarnente, com literalismo clinico, como sinais de d~n~a. 
Nas est6rias essas imagens encontrarn seu legitimo lugar. Fazem parte 
dos mitos, lendas e contos de fada, em que surge toda sorte de figuras 
bizarras e comportarnentos distorcidos, exatamente como nos sonhos. 
Enfim, "A Maior Hist6ria que ja se Contou", como ha. quem aprecie 
chamar a .hist6ria da Paixao, esta cheia de imagens horripilantes, des
critas com detalhes grandemente patologizados. 

Para uma pessoa lidar com sua pr6pria est6ria 'de caso, vale mais. 
estar familiarizado com est6rias do que ter informa~ao clinica. T-am
bem as hist6rias de casos sao formas de fic~ao, compostas por mi
lhares de- maos, em milhares de clinicas e consult6rios-, guardadas em . 
arquivos e raramente publicadas. Esta forma de fic~ao chamada "his
t6ria de caso" segue 0 generO do realismo SOcial; acredita em fatos e 
eventos e toma com excessive literalismo todos os epis6dios relatados. 
Na analise profunda, 0 analista e 0 analisando reescrevem uma nova 
hist6ria de caso, criando a "fiC~ao" no trabalho colaborativo da 
analise. Estafic~ao colaborativa~ que estrutura todos os eventos 
trapmaticos eca6ticos de uma vida em uma nova est6ria, faz parte do. 
processo de cura, sendo mesmo, talvez, sua essencia. lung dizia que os 
pacientes precisam de "fic~t'1es curativas", mas essa postura e pro
blematica para n6s,a nao ser que ja sintamos uma atra~ao especial pelas est6rias. 

A terapia junguiana, pelo menos como a pratico, conduz a uma 
concep~ao da fantasia como for~a dominante da vida. Aprende-se em 
terapia que a fantasia e a atividade que continuamente situa a pessoa 
no contexto ora de uma, ora de outra est6ria. Quando examinarnos 
essas fantasias descobrimos que refletem os grandes temas impessoais 
da humanidade, tais como representados nas tragectias classicas, nos 
poemas epicos, contos folcl6ricos, lendas e mitos. Encaramos a fan
tasia como uma tentativa da pr6pria psique de re-mitologizar a cons
ciencia; tentarnos estimular essa atividade encorajando a familiari
za~ao com mitos e narrativas do folclote. 0 cultivo da alma faz-se ao 

16 

. . A d onsciencia e da restaura~ao de sua 
lado de uma desht~~~ado °pe:s~mento mitico e metaf6rico. ~m v.ez 
conexao com os pa 6' ando 'conceitos e explica~t'1es raClonalS, 
de interpretar as d est nas U!plana~t'1es conceituais como elabora~oes 
preferir,n?s enten /r d~s:~~:ias basicas, que funcionam como moldes e 
secundanas .a p~r lr 0 Owen Barfield e Norman Brown escre
fontes de yltah~ade." CO.m, '0" Gostaria de acrescentar: "literalis
veram: "Llterahsmo ~ 0 lruml; no~ surpreendemos numa postura ou 
mo e a doen~a:'. :;~f::alq~starnos perdendo a perspectiva,imagi
com uma convl~~ mesmos e do mundo. As est6nas sao 
nativa" .metaf6nca, de n6s resentarri sempre como realidades de 
profilatlcas porquanto se a

p
" " omo se" r. a fulica forma de con-t " "era uma vez , c . n _ , 

"faz-de-con a , na-o se pretende real verdadeira, fatual, revelada; lS-tar ou narrar que , 
to e, literal. . 

1 a uestao do conteudo. Que est6rias precisam ser 
Isdto ?n~es~:a po~o minha indica~ao e a c1assica, op~ando pelas 

conta as. ... f m arte de nossa cultura: lIDtOS gregos, 
antigas, tra~lclOna~, ~ue s. a:~ibta' lendas e relatos folc16ricos. E que 
romanos, ce t~s. ~ n rdo c~~derno r:zarketing (atualiza~ao, adapta~ao, 
te~ham urn ~mlIIl;0 om interferencia_minima do racional~~m? con
edl~aO etc.). lStO e, c t do grande estreitamento de conSClencla-que raneo este agen e . t' 
tempo '6' t t ao ampliar. Estes con)untos de narra Ivas 
as mesmas est n~~s e~e ~ossa cultura ocidental e atuam em no~sa 
Sa? os- fun~~~m termos ancestrais celtas, n6rdicos ou grego~, m
pSlque, mes t d Podemos considera-Ias como dlstor-dep dendo de nossa yen a e. . . . 

. en ,.. 'ao r6-ariana, masculina, ou guerreua, ~oes fav~ravels ~ um~ p~~~~ essis est6rias refletem os motivos basicos 
mas s~ nao P7~C~t~rn~;ntinuaremos sempre. insuficienteme?te in~or-' 
da pSlque OCl ,~o dO'S ~emas centrais de nosso di-namismo pSlcol6glCO. 
mados a respel 'f 0 ao tema e as motiva~oes do 
Nossa psicologia do ego amda ·tZ d~ que charnamos "psicologia do 

~:~:~'~~tk~e f~~~fes;::'p".:d~8~e a~:~~a~:"pt:.::::~g~ 
~~~~:~t;~~~pe~t~~~~g ~~~~e~~~~emente chamaram a a~~n~:~e~~~ao~ 
valor terapeu~ico dos grand~~ ~Il1to;aP~~::~~~ g~:j~nto de relatos 
aspectos Ca6;IC?S e fra~en ~t~~tes orienta a fantasia para padroes 
bi?licos .e c1asslcos .maaldos sl~poprofundarnente revitalizantes; essas espSlco16glCOS organlZ 'A • 't I 
t6rias apresentam a forma arquetipica da expenencla VI a . 

. . , recisam menos do que os adultos serem Acr~dlto qU,e asoc:::::~~s das est6rias. Ser adulto 'passou a signi-

~~~;e~~l~~u~:r:~ pelas explica~o,es ra~ionalist~!t~~;!t~~~ i~J:~: 
tilidades dos contos de fadas. Tentel mos rar em 
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c;as e adultos foram colocados em oposic;ao: infancia iinplicaria em 
de.slumbramento, imaginac;ao e espontaneidade criativa, ao passe que 
a Idade adulta na perda dessas perspectivas (Cf. "Abandonando a 
Crianc;a" mais adiante). Acho entao que a primeira coisa a fazere re
estoriar 0 adulto - 0 professor, os pais, os av6s - a fim de restaurar 
a imaginac;ao num plano primano na consciencia de cad a urn de n6s 
independente de idade. ' 

. Cheguei a essa conclusao. partindo de urn ponto de vista psico-
16g1CO, em parte porque deseJava libertar as est6rias de uma asso
ciac;ao estreita demais com a educa9ao e a literatura - como se se 
tra~ass~ de ~go ensinado, algo que se estuda. Meu interesse por es
t6nas e urn mtere~se por algo vivido e experimentado, algo que for
nece a alma urn melO de encontrar-se a si mesma na vida. 

18 

Em "Literatura Infantil: A Grande Exc1uida" , 
vol. III (Ed. Francelia Butler e Bennett Brock
man). Seminario do Journal of Modern Language" 
Association sobre literatU!~a infantil, Storrs Con-. , 
nectlcut, 1974, pp. 9-11. 

II - ABANDONANDO A CRIANCA 

Tudo que comefa em n6s com a clareza de um comefo e uma 
loucura da vida. 

Gaston Bachelard . 

SUBJETIVIDADE 

A posic;ao do psic610go em congressos como oeste apresenta di
ficuldades especiais. Gostaria de comec;ar por menciona-Ias - talvez 
como expediente ret6rico para ganhar a simpatia dos senhores, talvez 
como preludio sUbjetivo adequado a qualquer afirmacao psicol6gica, 
tal.vez para dar uma ideia da natureza da psicologia e do meu tema, a 
crianc;a. Enquanto colegas que usam esta tribuna encontram dificul
dades em tornar seus conhecimentos especificos compreensiveis a 
todos, 0 psic610go comec;a pelo outr~ lado. Comec;amos com 0 geral, 
com aquilo que partilhamos todos, a alma humana, esperando tomar 
.este evento co mum especificamente relevante para cad a individuo. 
Deste m0QO, sera menos uma questao de ter algo de novo a relatar e 
mais urn retorno. a questao tao familiar de tomar subjetivo 0 objetivo. 

A psicoterapia, devido a essa diferenc;a de perspectiva, tern tam
bern objetivos diferentes dos de outras disciplinas. (Uso os termos 
psicoterapia e flsicologia como intercambiaveis, pois uma psicologia 
que nao seja profunda inevitavelmente sera superficial e desfocada; e 
urna psh::ologia profunda inevitavelmente sera uma psicoterapia 
:devido aos seus efeitos sobre os fundamentos inconscientes da psi
que). Como 0 material da psicoterapia e sem duvida urn "material 
iSubjetivo" - a alma - nosso campo tern obrigac;Oes para com ela, 
que e a fonte de suas ideias. Procura estar sempre em contata com este 
material subjetivo, mas nao da forma meramente empirica, que segue 

10 born metoda cientifico e guarda urn respeito total pelos fatos. Melhor 
Idizendo, a psicologia tern de pagar a alma sua divida de idtHas, ali
benta-Ia, ser-Ihe de valia, e nao usar a psique apenas para fazer 
tpsicologia. A psicologia profunda pode usar a alma como seu objeto 
~mpirico, mas este e, ao mesmo tempo, uma pessoa, urn sujeito. 0 en-
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foque da psicologia profunda e 0 objetivo de suas ideias psicol6gicas 
sera 0 de atingir algo sUbjetivo, pois a alma esta no interior de cada 
urn de n6s. 0 campo s6 se altera quando 0 material subjetivo se altera. 
"Pois", como escreveu Freud, "uma psicanalise nao e uma inves
tiga~ao cientifica imp.arcial, mas uma medida terapeutica. Sua essen-

. cia nao e provar nada, mas somente alterar alguma coisa" ("Analise 
de uma fobia num menino de 5 anos" [19091. CP III, pag. 246*). A 
psicologia profunda come~a e continua como uma terapia cuja essen
cia e afetar a alma humana. 

Ha muito tempo acho necessario que a conferencia psico16gica 
seja vista como parte do trabalho psicoterapeutico. Vma conferencia 
tam bern pretende alterar algo, de outra forma nao seria realmente 
psicol6gica (no sentido em que venho usando tal termo) mas tao
somente sobre psicologia. Se a psicoterapia deve deixar os consul
t6rios e situa.-se mais genericamente na vida, entao urn dos lugares 
apropriados para a psicoterapia em geral e a conferencia psicol6gica. 

Esse tipo de conferencia devera encontrar 0 estilo adequado a 
seus prop6sitos, urn estilo ainda nao elaborado onde a subjetividade 
e predominante, e em que 0 discurso de urn sujeito para outr~ nao esta 
determinado pelos velhos metodos de induzir mudanc;;as, por exemplo 
a .pregac;;ao, a confissao pessoal, 0 debate polemico; porque alterac;;ao 
psicol6gica significa afetar profundamente a subjetividade pela cons
telaC;;ao de uma realidade simb6lica e emocional. Com a referencia 
a constelac;;ao do "material subjetivo" nao tenciono provar nada, 
nem demonstrar ou explicar, ou sequer informar. Tambem a maneira 
como se deve proceder esta ainda por ser descoberta, pois estamos 
acostumados a urn t-ipo de conferencia de modelo linear, que expoe 
evidencias, chega a algum lugar com uma conelusao, terminando 
numa tese. Hoje, porem, vamos divagar sabre urn tema e nao resolver 
urn problema; esperamos poder deixar que nosso metodo nos guie 
atraves de uma serie de reflexoes sobre urn mesmo tema, como se fos
sem uma sequencia de aquarelas, evocando percepc;;oes, perspectivas, 
enfatizando 0 discurso metaf6rico, pretendendo dar sugestoes e 
provocar aberturas, tendo como objetivo nag uma conclusao, nao es
gotar 0 assunto, mas deixa-Io ainda mais em aberto. 

Com isso a psicologia ganha mais urna diferenc;;a em relac;;ao as 
demais disciplinas representadas aqui neste congresso: a sua enorme 

·0 leitor encontrani a chave para as abreviaturas usadas pelo Autor nas notas ao 
final de cada artigo. Os titules das varias obras aparecem aqui em portugues, apesar de 
nile terem, em sua grande maioria, sido traduzidas. (N. dos Eds.). 
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dependencia da pessoa do psic610go. ~ ~utras discipli~as tern sob 
observa~ao uma area mais ou menos obJetlva, sendo maIS ou menos 
possivel observar-se uma progr~ssao hist6rica na res.olU(;ao de seus 
problemas. Andaria a psicolog1a pelos mesmos cammhos e ~om as 
mesmas pretensoes? Temos ou p.oderi~os ter ~m c~nhec1mento 
maior da psique hoje em dia? Tena 0 efe1to da pSlcologla profun~a 
resultado que a minha alma ou a alma dos senhores tornou-se malS 
consciente, mais capaz de amar, mais harmo~osa do q?e as almas das 
pessoas que viveram urn seculo an~es de Freud ou 2 seculos antes de 
Rousseau, Pinel e Herbart? Com lSS0 estou levantando .nao t~nto a 
questao kantiana do progress~ etico! como a qu~stao pS1col6g1ca do 

. relacionamento entre psicolog1a, pSlc610go e pSlque. Em que outra 
disciplina sao esses tres elementos tao mutua e inerentemente neces
sarios para 0 avan~o de qualquer urn deles? A psique requer urn.a 
psicologia adequada para refletir-se a si mesma, aSSlffi como a PSl
cologia depende da psique do ps.ic6~ogo, que po~ seu turno ~xem
plifica sua psicologia. Quanto malS flelme~te 0 p~l~~logo refletlr seu 
material subjetivo - a .psique - tanto maIS esta Ira mcorporar-se ao 
psic6logo, como lUng disse tantas .vezes, e se ~r~nsformara sempre, 
como a musica e a pintura, numa afrrmac;;ao sub,tetlva. 

Isto e desconfortavel e embarac;;oso, mas e born que possa ser as
sim, pois 0 einbarac;;o serve de corretivo para uma psic?,lo~i~ preten- . 
siosa. A sutileza e a profundidade da pSlque - como Ja d1Zla Her~
elito - ultrapassarao de muito qualquer psicologia amarrada as h
mitac;;oes subjetivas. Apesar do embara~o, melhor e traze~ a luz a ~u~
jetividade da psicologia do que esconde-Ia so~ a. f~ntasla d~ obJetl
vidade que tanto tern- infeccionado nossa disclplina. Asslm, ?ao 
vamos pretender que 0 analista seja objetivo J (Freud por tras do dIva, 
lung munido de urn saber amplificador) nem vamos alimentar noc;;~es 
de uma psique objetiva, de urn nivel objetivo de sonhos ou de ':lm SIg
nificado objetivo para eventos passiveis de serem investigados l~p~r:" 
cialmente pelo .psic6logo comprometido com urn trabalho academlco 
ou cientifico calcado sobre material objetivo: casos, sonhos, sin
dromes associac;;oes. Esse material niio-existe independente das pes
soas e da psique do investigador. 0 assim chamado ~aterial objetivo e 
o substrato mais subjetivo da vida: refere-se aquilo que as pes~oas 
lembram como sao suas fantasias, seus amores. Eo relato das fendas 
e dos des~certos da vida: escrutinio de segredos e confissao dos fieis. 

Exatamente aqui comec;;a 0 nosso tema: abandonando a crianc;;a. 
A intensa subjetividade da psicologia, 0 desconfortavel embara~o 
que sentimos com sua inadequac;;ao quando a comparamos com as .dIS
ciplinas que sao suas irmas mais velhas; sua inflac;;ao extraordma
riamente colossal a despeito do continuo renascimento de seus pro-
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blemas, sem amadurecimento nem progresso, tudo tendo de ser re-
. feito cad a vez que alguem se inicia em psicologia - tudo isso reflete 0 

arquetipo da crian~a. Acondicionar a psicologia num modelo ob
jetivo, consideni-la (bern como as suas atribui~oes) positivisticamente 
como urn progresso, ver a for~a da psicologia e nao suas fraquezas 
(inclusive sua pretensao e suas fantasias de onipotencia de querer 
c9mpreender tudo e todos) - isto e banir a crian~a. 

o QUE E A CRIAN9A? 

o que e essa "crian~a" - e certamente a primeira questao. Seja 0 

que for que digamos sobre crian~as e sobre infancia nunca sera unica e 
exclusivamente sobre crian<;as e sobre infiincia. Basta apenas consul
tar uma hist6ria da arte pict6rica para perceber 0 quanto as imagens 
de crian<;as sao estranhas, principalmente se compararmos as distor
<;oes impostas a este tema com a exatidao na pintura de paisagens, 
retratos e cenas de vida de adultos, na mesma epoca. Basta pesquisar 
a hist6ria da vrda em familia, a hist6ria da educa<;ao e da economia, 
~ara podermos nos dar conta de que os termos crian<;a e infancia, as
Slm como sao usados no presente, sao uma inven<;ao tardia (Aries, 
Parte I). Que estranho reino e_ esse chamado "infancia"? Que es
tamos_a fazer quando fundamos urn mundo a parte, com quartos de 
crian<;as, brinquedos de crian~as, roupas de crian~as, Iivros de crian
~as, musica, linguagem, babas, medicos - mantendo as crian<;as tao 
segregadas da vida real de homens e mulheres adultos? Fica logo claro 
que e uma regiao da psique chamada "infancia" que est a sendo per
sonificada pela crian~a, que a encarna aos olhos dos adultos. E in-

,teressante notar como a razao de ser disso e semelhante ados ma
nicomios de seculos atras ou de hoje, quando 0 louco era considerado 
uma crian<;a, sob tutela do Estado, ou sob 0 olhar paternal do medico 
que cuidava de seus "filhos", os loucos, como cuidava da sua familia~ 
E de novo aquela confusao tremenda de crian~a com louco, de in fan
cia COm loucura ("Loucura e infancia" - Foucault, 1965, pag. 252). 

Aconfusao que se faz entre crian<;a e infancia reais e crian<;a e in
fiincia da fantasia dificulta a percep~ao clara: daquelas e ja se tornou 
classica na hist6ria da psicologia profunda. Os senhores devem se 
le~brar que no come~o Freud acreditava que as recorda~oes repri
mIdas que causavam as neuroses eram emo~oes esquecidas e cenas dis
torcidas da infancia real. Mais tarde abandonou esta crian<;a, por en
tender que 0 fator fantasia colocara na infancia eventos que realmente 
nunca tinham acontecido; eram obras de umacrian~a da fantasia e 
nao ocorrencias reais da vida da pessoa. Viu-se entao obrigado a fazer 
distin~ao entre crian~a de fato e crian<;a da fantasia, eventos de uma 
infancia exterior e os de uma infancia interior. No entanto, manteve 
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. a-o de que a tarefa da terapia era a analise da infancia. sua conVlC<; , , . 
Vma afirma<;ao de 1919 e tlplca: 

<tRigorosamente considerado... 0 trabalho analitico s6 A m.erece 
ser reconhecido como genufna psicamilise quando tev~ eXlto na 

riio da amnesia que impede ao adulto 0 c.onheclmento da 
re~;ria injancia desde 0 seu infcio (isto e, aproxlma~amente des
PJe 0 segundo ao quinto ana de vida) ... A enj~se .aqul. colocada na 
. ortancia da experiencia mais precoce nao Impl~ca nen.huma 
:bestimariio de injluencias mais tardias. Impressoes malS t~r
dias, porem, jalam alto pela boca do paciente, en9~an:o q~e e 0 

, d'co que tem de elevar sua voz a serviro das relvmdlcaroes da 
~~/ ." (<tV-ma Crian"aEsta ISendo !Espancada", CP II, mJancza . .:r" 

pag.177). 

. A que infancia se refere Freud? Freud nu~ca, analisou crian~as 
reais fato para 0 qual chamei a aten~ao aqUl ha. 2 ano~. ~leA n~o 

I.' 'an"as A "infancia" retomada pelo anahsta sena mfancla ana lSOU cn y • • 

real? 0 pr6prio Freud se manteve ambiguo neste ponto, p'0l~ 0 p~: 
O J. ovem e concreto ser humane que chamamos cnan~a 

quen , .. n ou mesmo aparece na obra de Fr~ud como uma 7nan~a rou~seaurua a. 
, f' platoAru'ca e constitui "uma COlsa pSlcologlcamente dlferente de or lCO-, . A . 6' d 
urn adulto ... " (NIL, pag. 190). ("A mfa~cla tern seus pr Pbn<:>s I?o os 
d ensar e sentii-' nada e mais estupldo que ten tar su stltUlr nos-ever, p , ., .,. 
sos modos". Rousseau, Emile, II). A dlferen~a esta na manelra.;s-

ecial da crian<;a lembrar: " ... uma crian9~ lan<;a ~Aao .de ... expenen
~ia filogenetica quando the falta sua pr6pn,,: expene~cl~. P~eenche as 
lacunas de sua realidade individual com reahd~de'pre--hlst~nca. Subs
titui ocorrencias de sua pr6pria vida por ocorrenclas das ~ldas de seus 
ancestrais. Concordo inteiramente com lung no reconheclmento de~s,~ 
heran~a filogenetica ... " ("Da Hist6ria de Vma Neurose InfantIl 
1918, CP III, pag. 577-578). 

A crian<;a real nao 0 era de fato pois suas exper~encias.nad~ mais 
eram que confabula~oes de ocorrenci,,:s "pre.-hi~t6~lcas", lStO e, na~ 
temporais miticas arquetipicas. Asslm, a mfancla em Freud esta 
referida p'arcialme~te a urn estado de re~ini~cencfa, ~emelhante a 

. memoria platonica ou agostiniana, urn remo lmagmano que se en-
carregade dar a crian~a real "maneiras ~r6pr~a~ ~e ver, p~n~ar e sen
tir" (Rousseau). Esse reino, esse mOd.o lma~mano de eXlstl~ - a se 
acreditar na psicologia popular e na pSlcologla profunda - amda .esta 
por ser identificado no primitivo, no selvage~, no louco,.-no ~rtlsta, 
no genio e no passado arqueo16gico. A infancla pessoal val-se Juntan
do a infancia dos povos (Cf. CP III, pag. 470: 0 ultimo paragrafo da 
discussao de Freud sobre 0 caso Schreber). 
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Mas a crian~a e a inffmcia niio sao reais. Sao apenas termos que 
usamos para designar urna modalidade de existencia, de percep~ao e 
de emo~ao, que insistimos ainda hoje em dizer que pertencem a crian
~as reais; e coerentes com is so construimos para elas urn mundo con
forme nossa necessidade de situar essa fantasia dentro da realidade. 
Nao sabemos 0 que as crian~as sao em si, isto e, "nao-adulteradas" 
por nossas necessidades de possuirmos encarna~oes do reino ima
gimirio, personifica~oes de "come~os" (isto e, de "primitividade", 
"cria~ao") e do arquetipo da crian~a. Ficaremos sem saber 0 que as 
crian~as sao ate que possamos compreender melhor em que consiste 0 

trabalho que a crian~a da fantasia, a crian~a arquetipica, realiza no 
interior da psique subjetiva. 

Os senhores devem estar lembrados da imagem chocante por seus 
atributos que Freud construiu para a crian~a e para a fantasia de in
fiincia: crian~a nao tern superego (consciencia) como 0 adulto; tam
bern nao tern associa~oes livres como 0 adulto mas tao-somente re
miniscencias que nao passam de confabula~oes. Os pais e os· pro
blemas da crian~a sao realidades exteriores, e nao interiores como nos 
adultos; sendo assim, a crianc;a nao tern vida psiquica simbolicamente 
transferida (NIL, pag. 190). Como esta tudo isso tao proximo do es
tado mental classificado como "loucura", ou do estado mental do ar
tista e do assim chamado primitivo: esta ausencia de consciencia pes
soal, essa mistura de comportamento e ritual, de memoria e mito! 

Mais chocante porem que os atributos enunciados por Freud sao 
os que podemos inferir de suas ideias. Antes de mais nada aprimazia 
que Freud deu a crian~a: aqueIes anos iniciais, aqu~e estilo de pen
samento e aquele sentimento imaginal da existencia que chamamos 
"infancia" seriam as coisas mais importantes de nossas vidas. Em 
segundo lugar 0 corpo que Freud deu a crianc;a: com desejos sexuais, 
paixoes, impulsos homicidas; a crianc;a seria capaz de temer, sacri
ficar, rejeitar, odiar, sentir saudade; seria composta de zonas ero
genas, estaria pre-ocupada com fezes e genitais; por tudo is so me
receria 0 titulo de perversa polimorfa. Em terceiro lugar a pal%gia 
que Freud deu a crianc;a: a patologia de nossas repressoes e fixa~oes 
infantis por tras de nossos disturbios psiquicos (CP II, pag. 188); ela 
era a causa de nosso sofrimento. 

Sao de fato chocantes esses atributos se os compararmos com os 
da crianc;a de Dickens, pois Dorrit e Nell; Oliver e David muito pouco 
possuem de paixoes e de corpo; e de sexualidade entao absolutamente 
nada, principalmente em comparaC;ao com 0 pequeno Hans, Anna e 
outras crianc;as da literatura psicanalitica. Mesmo quando apesar de 
tudo a perversidade surgia na obra de Dickens ela provinha dos adul
tos, da industrializac;ao, da educac;ao e da sociedade; a patologia res-
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, uando este chamava as crianc;as de volta 
tringia-se ao lelto de morte, q lhor a visao de Freud quando a co-

'so Percebemos me bos a para 0 paral. , m a de Dickens; no entanto em am 
locamos em contraposl9ao co 'magem ainda nao estao bern se-

, ra de fato e a cnanc;a como I . cnany 
paradas. , " de 

, "A P icologia do Arquetipo da Cnanc;a , , o ensalO de Jung s a este tema' a crianC;a real e 
, 'fl urn grande avanc;o par , - d 

1940, Slgru ICOU , do em iricismo ou seja, a noc;ao e 
abandonada e co~ el~ af~~~~a!~~ecificoPno interior de nossa subjeti
que a percepc;a,o es e b c;ao empirica da infancia real. Jung es
vidaderesultana da 0 serva 
creve: 

'I 0 reconceito leigo sempre tende a 
"Niio seria ocioso asszna ar que p ,A C 'a concreta da 

(' da crian~a com a expenen I 
identificar 0 mo lVO, ealjosse a causa e a pre-condi~iio da 
"crian~a", como ~eadcrlanfa r A realidade psicologica porem e 

, t£ cia do motlVO a cflaMa. , 10 
eX1S ~ " ;, d "crian~a" representaapenasomelO ... pe 
que a ldela empmca a " ue niio pode ser jormu/ado com 
quaLse expressa umja!o PSlqUlbc~ q , que enratizamos que a ideia 

, tidiio POr-ISSO tam em e './' , , -' mawr exa . ,. _, a copia da crian~a emplflca, nao e 
mitoi6gica da Crlan~a nao ~ um h a " (CW9 lpag, 161). 
-e este e 0 ponto - uma crlan~a uman . , , 

, , , , erar de nossos estudos sobre a 
Que grau de preCISaO e legltlmo tesp po sem nos dar conta 0 sufi-

h a se passamos tanto em , ' 'd d crianC;a uman , etipica em nossa subJetlvl a e, 
dente da presen<;a da cnanC;a ta!qUdel'xar urn pouco de lado a crianc;a 

isao? Vamos en ao ' " afetando nossa v . . 'I J ng chamou "motivo da cnanc;a e 
e a inHl.ncia e passar aqUl ? que u, " 
"aspectos da crian~a na pSlque coletlva . , 'd 

. ndo em que conslste 0 motlVO· a 
Agora comeC;amos, Pderg~nta rOJ'etar tao vividamente essas fan

crianc;a, que consegue m UZlr e P 
tasias? Jung responde: 

'I ' abandon ado e enjeitado, e ao 
"A <crian~a' e tudoaqUl ~ qUd~ ~ . 0 comero insignijicante e 

ssui pOuer lVznO, :r 
mesmo tempo, po , "rna crian~a" presente no homem 
duvidoso e ojlm tr~unjal.~, ete, incon ruencia, uma excep
e uma experiencia zndescrltlv~/, ed~~a . e' u! rator imponderavel 

, I'd d ma prerrogatlva lvma, J' ClOna I a e~ e u , A' d "va ou a desimportoncia de uma 
que determma a lmportancla eC1SI 
personalidade", (CW9,I, § 300). 

, f gerais e especiais da 
Jung elabora as seguintes carachter~~ lcaes dl'vl'na hermafroditis-

, d' 'bilidade erOlca , 
crianc;a: futun~a e, mven~l d b dono do qual extrai meu tema. 
mo, comec;o e flm, e 0 motlvo 0 a an , 
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Poderiamos tomar essas reflexoes de lun 
de obras anteriores em que l' g, de 1940, como extensoes 
pensamento arcaico'mitico e c re aClOnav~ .0 motivo da crian<;:a com 0 

tambem com a bem-aventuran~ma dooarqU~tIPo da mae (CW 5,passim)e 
" h . y paraISO (CW 6 § ~42 Ja aVla descrito em sua Iinguage ' § 2,442). Freud· 
que lung discute. A ideia da cri: e em.se~ estilo alguns dos aspectos 
Freud: crian<;:a = penis e a crian <;:a. c~atIVa aparece na equa<;:ao de 
= fezes. "Fezes" "crian"a" e ,fa~r~J~!ta~a em sua equa<;:ao, crian<;:a 

urn ..' y pellIS formam a . . 
conceIto lllconsciente (sit venia b) SSIm uma ullIdade, 

pequeno objeto, que pode vir a se/~r ~ d a saber, 0 conceito de urn 
Historia de Vma Neurose Infantil" _e~;lc8a 0 do pro~rio corpo ("Da 

. ' CP III, pag. 562). 
Gostana de acrescentar mais dua ' . 

nossa tradi<;:ao ocidental A . . s caractenstlcas, estas tiradas de 
da . f' . pnmelra especificam t . , . espeCI Icamente c1assica N t ill _ . en e cnsta e a segun-
"cnan<;:a" refere-se tambe~ a ~ ~a <;:ao ,cn.stt!: (Legasse) a ideia de 
comum - 0 orMo _ d . dUd 0 que e sImples, ingenuo pobre' 
d a SOCle a e e d . " 

os Evangelhos, em que crian a . " a ps~que; ~omo na Iinguagem 
da salva~ao, tendo sido mais ~a s~gllIflta 0 margmal, a pre-condi<;:ao 
sentimentos do cora~ao em r. : co ocada e~ associa<;:ao com os 
tradi<;:ao chissica a crian"a °POsI<;:ao aos conceltos do intelecto Na 
m 1· y aparece em configu '" d . . 

, ~scu Ina, repres.entadas especificam ra<;:ues a pSlcologia 
llISlO, suas imagens, mitemas e lt ente P?r Zeus, Hermes e Dio
s.empre uma distin<;:ao clara ent~~ os. C<?nvem o~ervar que ai se faz 
f~lho e 0 do heroi-crian~a que te~ ~OtlvO ~da .cnan<;:a, 0 da mae-e
damente diferente. ' Importancla pSicologica marca-

Nosso tema segue lun 1't 1 
da crian~a representa alg; 1 era ~ente quando este fala: "0 motivo 
remoto como existe agora Nq~e nao somente existiu num passado 
qu f . '" ao apenas uma relI' . 

e unclOna no presente C.Om 0 r ,. qUIa mas urn sistema 
~e maneira significativa, ~ inevitfv~p~s~to de ~ompensar ou corrigir, 
Clas ~a ~ente consciente". (CW 9 I § 2mlaterahdade e as extravagan
a essencla do metodo psicana1itic~ i al 76). Se, de aco~do com Freud, 
<;:a, de acordo com lung, e 0 fat ~era~ ~guma COIsa, e se a crian
n~cessario que em nossas refle 0 or lSlcologlcO ~e corre<;:ao, entao e 
c:lan<;:a que abandonamos en ~a es est~ tarde seja trazida de volta a 
tao 0 tema geral podera' v' q nto falavamos a seu respeito Ai en-
. t' 'd d Ir a ser enfocado eS'fi . Je ~VI a e privada de cada urn e '. pecI Icamente na sub-
rahdade da consciencia em rela _ ~od~ra aglr para alterar a unilate-

<;:ao a cnan<;:a. 

o ABANDONO NOS SONHOS 

o primeiro lugar em ue e 
nos sonhos em que nos m~ ncontr~remos a crian<;:a abandonada e 

smos, urn fIlho nosso ou uma crian<;:a des-
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conhecida e negligenciada, esquecida, chora, passa por perigos ou 
necessidades, e coisas semelhantes. A crian<;:a afirma sua presen~a 
atraves dos sonhos; mesmo abandonada podemos ouvi-la, escutar seu 
chamado. 

Encontramo-Ia, em sonhos modernos, cercada de perigos: inun
da~6es, animais, trafego; ou deixada na mala de urn carro (0 motive 
da "arca"), num carrinho de crian~a ou de supermercado (0 motive 
da "cesta"); raptores, ladroes, familiares incompetentes; doen<;:as, in
validez, infec~6es misteriosas, deficiencia mental e les6es cerebrais (a 
crian~a idiota); ou uma catastrofe menos especifica: guerra,-enchente, 
incendio. As vezes a pessoa acorda a noite com a sensa<;ao de ter 
ouvido uma crian~a chorar. 

Em geral a rea~o de quem sonha com 0 motivo do abandono e 
preocupa~ao aguda, responsabilidade com culpa: "Naodevia ter 
deixado acontecer; devo fazer alguma coisa para proteger a crian<;:a; 
sou urn mau pai". Se no sonho aparece urn recem-nascido, achamos 
que temos de pensar nessa "crian~a" 0 tempo todo, aliment a-I a a 
cada tres horas com toda dedica<;:ao, carrega-Ia nas costas como urn 
bebe indio. Nossatend€ncia e tomar a crianc;a como uma li<;:ao de 
moral. 

Mas e apenas sobre 0 ego enquanto agente que recai a obrigac;ao 
de alterar alguma coisa (Freud) e de corrigir alguma coisa (lung), 
obriga<;ao esta imposta pelo sentimento de culpa. No entanto quem 
sonha nao e apenas responsavel pela crian<;:a, ele proprio e tamb€m a 
crianc;a. Consequentemente, os sentimentos de culpa, preocupa<;:ao e 
responsabilidade, par mais moralmente virtuosos que sejam e em par
te uteis para a corre<;ao de eventual negligencia, podem estar neu
tralizando outras emo<;oes, tais como terror, perda, desamparo. As 
vezes, quanto maior nossa preocupa<;ao com a crianc;a, menor 0 con
tato desta conosco. Por isso, quando nossa atitude diante de urn 
sonho privilegia a posi<;:ao do ego responsavel, reagindo ao sonho com 
culpa e com uma maneira rigida de encarar as coisas, com treinos para 
melhorar 0 desempenho, com mudan<;:as de atitude, tomando os 
sonhos como li<;:6es de moral enderec;adas ao ego eticamente respon
savel, estamos reforc;ando este ego. Com isso acentuamos a c1ivagem 
pai-filho: 0 ego se torna 0 pai responsavel, 0 que nos leva para mais 
longe ainda das emo<;oes da crian<;:a. 

Para a integra<;ao de urn sonho e crucial a experiencia emocional 
de todas as suas partes - e estamos falando nao de interpretac;ao 
mas de integra<;ao, isto e, de integridade em rela<;ao ao sonho, de per
manecer com ele e nele, de aproxima<;:ao amistosa de todos os seus 
elementos, participa<;ao em sua historia inteira. A Gestalt-terapia ten-

27 



ta ressaltar isto quando postula que quem sonha se reconhece em 
cada uma das partes: no pai descuidado, mas tambem nos dies da
nados, na enchente do rio, na infec~ao misteriosa e na crian~a en
jeitada. Tao importante quanto fazer a crian~a parar de chorar, tao 
import ante quanto odiar indistintamente 0 que e infantil e sair da ses
sao de analise conscio da necessidade de tomar mais cuidado com os 
elementos novos e tenros, que precisam de ~juda para crescer. 

Assim como urn ego responsavel e uma interpreta~ao podem 
refon;ar 0 pai as expensas do mho, tam bern a amplifica~o pode nao 
lograr alcan~ar a crian~a que esta abandonada. Vma amplifica~ao do 
motive da crian~a no rio, perdida na floresta ou com uma tare fa 
superior as suas for~as, em termos de contos de fadas, mitos e rituais 
de inicia~ao, pode acrescentar nuances precisas ao tema - mas a 
tecnica matizante da amplifica~ao para revela~ao do sentido objetivo 
pode tam bern obliterar a realidade sUbjetiva da negligencia. Muitas 
vezes a amplifica~ao nos afasta da miseria ao coloca-Ia em urn nivel 
muito generico. A amplifica~ao proporciona uma extensao dapercep
~ao necessaria de muitos fatos concretos; extensao que poderia ser 
contra-indicada formalmente para 0 tema em discussao pois encon
tramos mais facilmente a crian~a procurada se nos aproximarmos 
mais da miseria sUbjetiva e-registrarmos seu lugar cOnLprecisao. 

Tanto a responsaoilidade moral como a amplifrca~ao sao me
todos insuficientes para dar conta deste motivo. Enquanto atividades 
de pessoas maduras e razoaveis, elas nos distanciam ainda mais da 
crian<;a. 

o ABANDONO NO CASAMENTO 

o casamento evoca inevitavelmente a crian~a, pois cada lar que se 
forma, cada ninho, cada conjunto de habitos oferece urn santmirio a 
crian~a abandonada. Muitas vezes urn casamento precoce representa 
obviamente uma tentativa de encontrar urn ber<;o para a crian<;a que 
nao e mais aceita na casa paterna. 0 modelo pode ser mantido por 
muito mais tempo, com marido e mulher num acordo tacito, cuidando 
tao desveladamente da crian~a que estava abandonada nas respectivas 
casas paternas, que terminarn por nao conseguir ter a crian<;a real que 
lhes seria adequada. 

Estar em casa, voltar para casa, tomar 0 rumo de casa, sao 
emo<;6es que se referem a necessidades infantis. Indicam uma situa~ao 
de abandono. Transformam a casa real com suas paredes e telhado 
numa fantasia de livro ilustrado, com paredes e telhado psiquicos on
de alojamos nossa vulnerabilidade e onde podemos ser expostos, com 
seguran<;a, a fragmenta~ao polimorfa perversa de nossas necessi-
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_ mos somente a mae que abra<;a e 0 pai que 
dades. Em casa nao bS? criancinha. Rejeitada em todos os outros 
comanda, somos ta~ e~ a 
lugares, em casa ela e acelta. . " . 

. al uns sicoterapeutas denommam a cnan-
. Est.a reahdade, q~; e ~utr! "a intera<;ao neurotica no casamen

<;a mtenor .do passado , f tasias que se desenrolam num casame?to 
to" , e tao II?I?ortante nas d:~on 'unc;ao descritos por Jung. 0 q~e lm
quanto os va.nos _padroes . ~o sao as violent as demandas mce~
pede as asplrac;oes d~ cOdnJu~c; de uniao sao de ordem diferente ao 
tuOS~s ~a cria~c;a~~~lo(C~r{z~ 16, passim) e cuja i~agem de "con
quatermo matn.m " (CW 1'"' § 331c e seguintes) e toda em func;ao 
teudo" e "contl?ente io;~ Para que outro lugar a crianC;a pode 
de seu negligencla~en~o ans . mais importantes que 0 marido e 
ir? Esta casa tambem e a s,!a casa:.ee cuidados protec;ao,onipotencia, 
a mulher sao para ela 0 pal e a rna , ' 
idealizac;oes. 

. _ - das crian<;as tern sido consideradas 
A procnac;ao : ~ educa<;ao nto Mas existe tam bern a crianc;a 

como urn dos proposltos do cas arne ent~ que- com sua exigencia de 
arquetipica, co~stelad~ pel~C~~~:ment~ real pela insistencia no e.n
cuidados po~ena arrUtl?~r "pre"-maritais (nao-iniciados, infantls, 
saio de padro~s arque.lplcoS sur em as verdadeiras batalhas entre a 
incestuosos). E ne~se ~ont~ qll:e d g pais decisiva para se saber qual 
crianC;a real ~ a cn~n<;a ~SIq~I~~vo~~iO su~ge entao como ameac;a nao 
das duas sera ab~n ona a

l
· t mbem para a crianc;a abandonada 

enas para a cnan<;a rea mas a 
~~~ pais, que havia achado abrigo no casamento. 

t 'a que nao ha outro o abandono se concentra no cas amen 0, J al .' al da 
f do 0 casamento no p co pnnclp 

lugar para ele, trans o;I?an da crianc;a (e nao da conjunctio). No 
representa<;ao do arqueuPo'dealiza<;oes da crian<;a: casamento como 
casamento encontramos as 1 f diti' 0 VI'VI'do como "comunhao de 

A d vida herma ro sm 
alfa e omega a. d '" "d omo planificaC;ao de esperanc;as e 
papeis", "futund.a. e VI VIa a i~a As tentativas do casal de conter a 
medos, e vulnerablhdade d~f",ns d . m padrao familiar que se alterna 
crian<;a (e nao urn ao outro pro uz Ute com 0 casamento petrificado 
entre emocionalism<? 1r~en~d: a~~e~e;o das oscilac;6es est a a imagi: 
em uma ~orm~ SOCIa. er _ ode ser a crianc;a. A imagina<;a<: flUI 
na<;ao, CU]O velculo de expressao P rd'fica em habitos e em pro]etos 
em desabafos afetivos ou entao s~ so 1 IV I 't'ma "terapia do ca-. a cnan<'a rna egl 1 que termmam por encerrar _ "',,: - urotica" do casal e 
samento" deveria basear-se nao na mtera<;a~t~e e na imaginac;ao da 
sim na crian<;a como f~tor dcentr~l do .ca~ag~:l ~u seja, na realidade 
crian<;a, isto e, no CUltiVO a. pSlque 1m , 
fantastica vivida por nossas cnan<;as. 
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BA TIZANDO A CRIAN9A 

Em geral, nossa tendencia e achar que existe alguma coisa fun
damentalmente err ada na crian~a; e dai localizamos as falhas nela 
propria. E a sociedade acha que e necessario fazer alguma coisa para 
sanar essas falhas. Nao aceitamos as crian~as como sao: achamos que 
devemos arranca-las da inHincia. Cuidamos de sua inicia~ao, edu
ca~ao, circuncisao, imuniza~ao e batismo. E se idealizamos roman
ticamente a crian~a - e idealiza~ao e sempre sinal de distanciamento 
- chamando-a de um speculum naturae, por outro lade nao con
fiamos inteiramente nessa natureza. Mesmo a crian~a chamada Im
manuel (Isaias, 7:14-16) teve antes de provar manteiga e mel para en
tao poder discernir entre 0 bem e 0 mal. A crian~a per se nos deixa 
desconfortaveis, ambivalentes; as tendencias reunidas noarquetipo-da 
crian~a nos deixam ansiosos. 13 urn arquetipo que, por evocar aquilo 
que ja era considerado passado ou aquilo que nao reconhecemos, 
facilmente e assGciado ao primitiv~, ao louco, ao mistico. 

Se examinarmos as controversias suscitadas pelo batismo das 
crian~as entre ns antigos ficaremos admirados com 0 teordo conteudo 
psicologico que agitava aquelas excelentes mentes patristicas. A ener
gia que entao dispenderam com a crian~a e companlvel a que dis pen
demos com a infancia na psicologia moderna. De inicio, porem, e1es 
(Tertuliano, Cipriano) nao insistiram tanto no batismo precoce, sendo 
que Gregorio Nanziazeno preferia que antes do batismo acrian~a 
contasse ja com um certo grau de desenvolvimento mental, ai por vol
ta dos 3 anos de idade. la Agostinho era inflexivel: nascendo com 0 

pecado original, 0 homem trouxe 0 pecado para 0 mundo - era 0 que 
Agostinho deduzia de seu proprio passado pagao. So 0 batismo 
poderia purificar a crian~a. Sabiamente, Agostinho escreveu sobre a 
necessidade da salva~ao da crian~a: "Os que preconizam a imita~ao 
das crian~as devem amar nao sua ignorancia mas sua inocencia". 
(Enar. in Ps. XLIV, 1). Mas que inocencia? "13 a fraqueza dasJacul
dades da crian~a que e inocente, nao a alma". (Conf. I, 7, 11). Como 
isto soa freudiano! A crian~a nao e capaz de desempenho devido a 
suas faculdades ainda muito novas, essas perversidades existentes no 
interior da alma. A alma carrega dentro de si nao apenas 0 pecado em 
geralmas tambem os pecados especificos das tendencias pre-crist as e 
nao-cristas de urn paganismo politeista, que Freud mais tarde des
cobriria e batizaria como "polimorficamente perverso", e que lung 
ainda mais tarde descreveria compreensivamente como sendo os ar
quetipos. 0 batismo salvaria a alma da infancia, isto e, desse mundo 
de imagens e formas arquetipicas, deuses e deusas, que consubstan
dam cultos e pnlticas nao-cristas. 
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. nao e um vestigio, mas urn sistema 
Na medida em que a cnan~a to nao urn vestigio de urn acon-

. nto e um sacramen. b' da 
em funclOname , . " mas algo que existe agora, 0 atlsmo 
tecimento ~utrora histonco'do Continuamente batizamos a ~ri~n~a, 
crian~a esta se,:!pre,. oc.o~~e; ~i ue seu "come~o" e suas remlmscen
purificamos ~ mfancla i~O~ d~ n~ssa cultura agostiniana; e C?~ es
cias com os nt~s apotropa a1 a sua possibilidade imagina~ pohtelsta, 
sa li~1Peza re~ramo~l:~ati:mente pela cri.an~a, qu,~ aSSlm se tor~a 

. que e car~ega a em . "(Gre orio NanZlazeno, Em louvor e 
"prisionelra ?e ,Cnsto. da i~reja dos primeiros tempos que subs
Basilio"), ~Ulto admane;~~s dos herois e do panteao grego pelo Me
tituia as cnan~as os cu 

. Jesus 
nmo . ssos sonhos e sentimentos obedece a 

Se nossa atitude para ~o~ no tao estamos dando prosseguimen
modelos exclusivame~t~ cf!sta~s, e~stamos achando que 0 potencial 
to a esse tipo de c~ls~lamza~ao. s e inerente deve ser atu~lizado e 
polimorfico do pohtelsmo, que n~om -isso impedimos a cnan~a. de 
transformado en: monot,els~eO~lterar. Corrigimo-Ia , em vez de delxar 
cumprir sua fu~?ao, que e a 
que eia noS corn]a. 

REGRESSAO, REPRESSAO . 
- ra as quais temos deslgna~Oes 

o batismo tinha d ua~ fun~~es pa ao e para exercer a repres-
modernas: ele ser~i~ p~ra l~p~dir : r~:~e~~rian~a se da atraves dessas 
- Ho]' e nossa VlVenCla malS lme la sao. 

experi<!ncias. . chamar de regresSaO nada 
. l' ofunda velO a - . ' o que a PSICO ogla ,pr . Assim sendo, podemos mvestlgar 

mais e que um ret<:rno ~ cr~aI!~:de maturidade, que teIll; a regressao 
mais a fundo a n~~aO-PSIC?~~~PC sicologica de desenvolvlment?, ~ue 
como contrapartlda, e a I ~la p re ressao e 0 lado sombno me
implica em abandono da cnan~a. A t~ Qualquer modelo de desen
viUlvel dos estiIo~ lineares de pens~~~no p'elo seu contramovimento, ~ 
volvimento estara sempre contam . ta n"o como urn retorno a 

- costurna ser VIS <1 • t 
atavismo. A regressao, elas semeIhan~as, segumdo a ro a 
realidade imaginal, !,o.ssIVe~ P 1 Plotino) mas como volta a uma 
trarada pelos neoplatomcos ( roc us, " Ita'" como uma "queda", 

Y • • 1 'a apresenta a vo . d 
situa~ao plOr. A pSICO Ogl t 'ores e inferiores. Matunda e e 
uma contramarcha ~ padroes, a~ er£ como se a regressao nos fizesse 
regressao tornam-.s~ mcompatlvelr tar das coisas vivas para nos fazer 
perder a resp;it~blhd~de ao nos a as 
"voltar" as' ongens . d 

_ "tolenlvel teoricamente, quan 0 se 
No presente a regressao so e. d ' "(E Kris psychoanaly-

da em termos de "regressao a serVI~O 0 ego . , 
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t~c Explorations in A~t,. 19,52). Mesmo em lung a regressao e rin-
clpalmente compensatona, e urn reculer pour mieux sauter p 

Em Ma~low, Erikson, Piaget, Gesell, assim como n~ psicol0 ia 
do ego freudlana, se 0 desenvolvimento nao se da est agio apos esta ro 

~~~c~~~~a~o: ~,~~t;;n~?:~se ~e~ iee:ii~~~~~~~::~:e~~~ se adq7Irri~ 
q~e se ~:m ~titud~~ pueris e infantis. A cad a passe que r::rJl

slv
;: 

dlante, realIdade adentro, a sombra'amea<;:adora da' p 
presente _ hedonistica ou mistica isto dependendo d cnan<;:a se faz 

:~ ~;~~i%~~~a~i~::ordialidade.' P~o~uramos agrad=rc~:~:~~i~r:;~ 
duvidoso com fer'a ,co~ .superstI<;:oes, com expressoes de gosto 

q~e deve 'sua existle~c~=r:~~~~~s 's~~~t;:~~~' ~ coml psicoter~pia -cnan<;:a. ape 0 regressIvo da 

Nosso modele de maturidade t d f 
A distancia, iEiealizamos 0 estado :~ge~i~al~:r .a~~aen.te a regre$~a~. 
vidade. A crian<;:a abandonada e colocada na ~~c~~~~a ~nSt~·a~.~a!I
:nar , embala~a, bala.n<;:ada suavemente ao nivel da ag~a eme;;;.,.., 0 
Juncos e camc;os, allmentada por ninfas- que se deleit ' elu a 

~~~r~~~ss_~i~~a~e~~a~~e~~~a~~~t~:ee~id~u~diaes velhos ~mgeC~t~, S~~! 
de novo urn contra' . esse ponto, claro, come<;:a 

para a frente da Cria:~v~r:::~~~~~~~s~~;~~a~e~r~~; l~ ;r;:~~ saIto 
com a qU~1 Freud comparou 0 trabalho psicanalitico (NIL pag. 1~~~~' 

A cnanrya constitui sem duv' d . 
reprimidos, dai ser a revoluc;ao coInt~~pr::~~~aP~<;::~v~~~oC~~;~!~~~ 
- 0 negro, 0 pobre a mulher 0 nat I bd revoluc;ao da .' . .' ura , 0 su esenvolvido - uma 
.. t cnanc;a, Illevltavelmente. As suas formula('oes sao 
Ima uras com urn toque pat' l' 'I' ambo _ '., e ICO; 0 comportamento regredido e a 

I<;a? . III venclvel e vulneravel ao mesmo tempo Tamb' 'h 

~~:~~~~tl~~S~u~~ ~~q~~::o tern .se~ papel na revolu~ao, assi:c~m~r~ 
truic;ao apocaliptica N ec;:o e flm. esperan<;:a,. ma~ sob-forma de des-
psicologia e a epoc~ co~~~':n t~~:nec:~~ aSSlm as relac;:o.es entr~ a 

~a1~ge ;';;' seria benefic? ,efl~innos sOb,ed~:I~,~~:t:s ~~~.;;C~~O 
, . ro~n quanto a revoluc;ao do oprimido it luz d . 1 .' 

arquetlplca, IStO e, como expressoes do culto da c;ian<;:a. a PSICO ogla 

EVOCANDOA CRIAN(:A 

Conhecemos bern as't - . chamada de volta 0 t Sl ua<;:oes em que a cnan<;:a abandonada e 
b . d: re orno a lugares, sons e odores familiares; todo 

a alssement u mveau mental, as circunstancias inusitadas que cons-
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telam emo<;:oes fortes, a fantasia de novidade absoluta em que se pode 
fazer 0 que se quiser do que se quiser , a paixao repentina, a doen<;:a ines
perada, a depressao aguda. A crian<;:a e evocada tambem quando somos . 
pilhados em situa<;:oes em que a imagina<;:ao e solicitada e para as quais 
nao nOS sentimos preparados: a resposta e entao petuHincia, teimosia, 

inadequac;ao,lagrimas. 
Mas a condiC;ao regressiva que ninguem deseja, pode, na psi

coterapia, ser aceita e ate estimulada. A situac;:ao psicoterapica fornece 
como que urn ceu aberto para quem esta num esconderijo; e urn lugar 
onde 0 que se escondia de indesejavel, de desamado, de feio, pode ser 
exibido,-e onde ha lugar para imensas esperan<;:as. Todas essas ocor
rencias sentimentais receberam as correspondentes denomina<;:oes 
psicologicas: desejos infantis, fantasias autodestrutivas, pretensoes de 
onipotencia, impulsos arcaicos. Mas 0 ridiculo desses nomes nao deve 
fazer que esqueC;amos - e todos nos somos terapeutas da.psique, ja 
que essa devo<;:ao nao pode pertencer a uma profissao so - que estas 
condiroes patol6gicas infantis sempre contem juturidade. 0 caminho 
real que conduz atraves de uma condi<;:ao assim Hio indesejavel, feia e 
absurdamente expectante e a propria condiC;ao em si. A patologia e 
tambem a futuridade. A percep<;:ao esta contida nela, o. movimento 

come<;:a a partir dela. 
poderemos encontrar a crianc;a no interior da patologia se formos 

capazes de identificar urn determinado tipo de choro nas pessoas que 
expressa 0 conteudo abandonado. Para algumas e "socorro, por 
favor me ajudem! "; outras dizem: "aceitem-me do jeito que sou, 
aceitem-me integralmente, sem julgamentos, sem perguntas"; ou 
"aceitem-me, mas nao esperem que eu fa<;:a alguma coisa por mim" . 
Ou de outra forma: "De-me apoio", ou "nao va embora, nao me 
deixe nunca!" . Ou simplesmente 0 conteudo a,l;)andonado se expressa 
por: "Arne-me". Ou podemos ouvir: "Oriente-me, diga-me 0 que 
fazer e como". Ou "!eve-me, guarde-me". Ou 0 grito das profun
dezas: "Deixe-me so, inteiramente so; apenas me deixe em paz". 

Em geral e na condiC;ao receptiva de bebe que se da expressao ao 
tipo basico de choro, situac;:ao essa em que 0 sujeito e urn objeto, urn 
"eu" nas maos dos outros, incapaz de ac;:ao, embora enuncie de forma 
comovedora que tern conhecimento de sua propria subjetividade, e 
que sabe como deseja ser manuseado. Sua subjetividade esta no 
choro, por meio do qual organiza sua existencia. Desse modo, po
demos identificar tambem no choro os apelos que a pessoa faz ao seu 
meio, transformando os circunstantes em auxiliares, amantes, com
panheiros fieis, prontos para pajear, prestar favores, orientar, aceitar 
tudo cegamente, sem jamais partir, ou 0 reverso disso tudo, de quem a 
pessoa f oge em continua rejei<;:ao. 0 choro basico da indica<;:oes a res-
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~eito da ~neapacida~e da pessoa ern lidar corn suas proprias neces
sldades, aJudar-se a SI mesma, ou deixar~se a si mesma em paz. 

E im~ortante neste ponto insistir numa coisa: esse choro nao tern 
cura. Esta sempre presente, po is da voz a crianc;a abandonada, e, 
como se trata de um~ necessidade arquetipica, deve estar sempre 
presente. Sabemos mUlto bern que hit certas coisas que nunca apren
demos, que nos obri~am a recu.sar e voltar a chorar. A crianc;a aban
?onad~ ~ca escondIda n~ sohdao. d~ssas cavernas, desses lugares 
maeeSSlvelS onde nos s~ntlmos opnmldos, temerosos, incapazes de 
aprender, de amar, obngados a reprimir OU a aceitar. 0 fato de re
gressarmos a esses lugares reafirma algo de fundamental a respeito da 
natureza humana: durante a vida tendemos sempre a voltar a urn es
tado patologico irremediavel, mesmo quando antes ou depois de en
tra~mos em contato corn a crianc;a, que e imutavel, aparentemente 
mUItas mudanc;as bcorram. 

Chegamos nesse pO.nto a relac;ao psicologica entre 0 que a filo- . 
sofia chama de ser e devlr, ou mudanc;a e imutabilidade 0 diferente e 
o mesmo, e 0 que a I?sicolo~ia por urn lade chama de ~rescimento e 
~or outro de PSlcopatIa: aqUIlo que por definic;ao nao pode ser rever
tIdo ou alterado, mas que permanece sempre pela vida afora mais ou 
menos como uma constante lacuna no carater. Ou usando a lin
guagem adequada a no~so tema: a eterna vulnerabilidade da crianc;a 
abandonada e sua futundade ern desenvolvimento. 

Ern face desse dilema terminamos ern geral por optar por urn dos 
lados e pas~amos a nos sentir diferentes, mudando, evoluindo, ate ser
n:o~ despeaac;ados de novo pela recorrencia esmagadora do choro 
basIco, que por sua vez conduz a convicc;ao de se estar desespera
dame~te bl-o~u~a.do, par~lisado, exatamente como sempre se esteve. 
Tambem a hIsto~Ia da pSIcoterapia registra avanc;os e recuos ao sabor 
deste aparente ~IIe:na. De tempos em tempos uma teoria degenerativa 
(he~anc,:a: con~tItUlc;:ao, ou uma ideia de predestinac;ao) decIara que 
cara~er e destmo e que nada podemos fazer senao executar nossos 
movImentos segund~ padroes pre-determinados. Outras vezes, como 
ocorre. ag?ra na Amenca do Norte corn a psieologia desenvolvimentis
ta h~mamsta, a categoria do creseimento por transformac;ao pretende 
cobnr todos os eventos psiquicos. 

N~m um~ posic;:ao. nem outra e a adequada. A crianc;a abando
nada, a maneIra da cnanc;:a metaforica do Sofista (249d) de PI C 
que quando cham ada a escolher opta por "ambas", e a urn so te~~o~ 
aq.ue/a C(ue nunca c~esce, mantendo-se tao permanente quanto a 
pSlcopatIa ou a futundade que brota da propria vulnerabilidade 0 
complexo e as lacunas ficam; 0 que muda sao nossas relaC;6es com'es-
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sas categorias e as reflexoes a que induzem. E como se para mudar 
tivessemas de conservar a imutabilidade - 0 que tambem implica em 
tomar a mudanc;a pelo que e e nao vinculada a ideia de desenvolvimen
to. A tendencia evolutiva e tornar-se "urna maneira de renunciar ao 
l?assado" (T. S. Eliot); quer~r mUd.ar e q~erer deseart~r ~guI?a coisa. 
E preciso uma percepC;ao pSlcol6g1ca refmada para distmgUlr-se, em 
nossa natureza, 0 que e mutavel do que e imutavel, para compreender a 
ambos intimamente conectados; para nao proeurar crescimento e es
tabilidade onde nao podem ser encontrados e para nao presumir que a 
mudanc;a desearte a estabilidade ou que est a seja sempre invulneravel. 

A VOLTA DA CRIAN9A 

Se a crianc;a nao e reprimida pela amnesia do "segundo ao quinto 
ano", como escreveu Freud, sua tendencia e voltar. Inutil ten tar 
abandona-la; a mao do, assassino tremerit; acorrem pastores, pes
cadores, amas; a crianc;a adquire a condiC;ao de enjeitada e nisso-esta 
sua vitoria. 

A volta da crianc;a nao se dit apenas nos fragmentos relembrados 
da infancia: tudo 0 que emerge do inconsciente voltajovem. Tudo eri
tra n'um estado de loucura juvenil pais as portas dos jardins e dos 
poroes da mente nilo e somen~e urn ~ensor, uma espada d~ fo~o ou 
Cerbero que estao postados: all tambem se encontra uma cnanclI~ha, 
ocupada em imprimir ern tudo 0 que atravessa aqueles umbrals a 
magia de sua infancia. 

o dominio do inconsciente e 0 dominic da infancia, como disse 
Freud; nao da infancia concreta ou da infancia da rac;a humana, mas 
de uma condic;ao governada pelo arquetipe da erianc;a. Este arque
tipo, como disse lung, e 0 arauto, a prefigurac;ao de toda.mudanc;:a 
que ocorre profundamente dentro de nos. Tudo readquire extrema 
juventude,o que vale dizer que toda conexao com 0 inconscient~, para 
ser adequada tern de conter ern si urn certo componente de made
quac;:ao. Pois nessa condic;:ao e pouco 0 que podemos fazer - depen
demos desta crianc;:a, de seus caprichos, da atmosfera especial que ela 
cria, de nossas fraquezas, da maneira como ela toea nosso eros, trans
formando-nos em pedofilos, amantes de crianeinhas. 

E mais: tudo 0 mais que foi reprimido agora vai voltar, impreg
nado do estilo infantil - tanto os conteudos pessoais esquecidos 
como os primordialmente desconhecidos. Tudo 0 que havia sido ex
pulso da vida diaria e condenado ao ostracismo ~ arte, loucura, 
paixao, desespero, visoes - retorna com a revolu~ao, nas cores fortes 
da infantilidade; aquela infantilidade que de vez em quando nos dig
namos reconhecer em individuos criativos. 
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o elemento infantil que retorna como sombra pessoal merece 
melhor trataJ?ento do que apenas 0 dispensado pela escola freudiana. 
Ju~g pre~omzou p~r~ 0 trata~ento da infantilidade, da psicopato
logla, a myel arquetI~ICO, 0 metodo de "continuar sonhando 0 milo" 
(CW.9, I, § 271), delxar falar sua natureza prospectiva. Quando se 
~ermlte que 0 processo de corre<;:ao passe as maos da crian<;:a ela 
slmul.taneamente passa a exercer uma de suas fun<;:oes arquetipic~s· a 
fut~ndade. 0 material reprimido que retdrna aponta para uma di
re<;:ao: I?a.r~, frente; su~ vo!ta integr.a 0 tratamento biblico da psico
patologla. . .. e uma cnancmha 0 gUlara" (Isaias, 11 :6). 

.Se.nd~ assiJ?' queJ? da as indica<;:oes para 0 futuro e 0 que estava 
repnmldo. a, cnan<;:a, junto com tudo 0 que traz consigo. 0 caminho 
p~~a. frente e com toda certeza 0 caminho para tras. S6 que e muito 

. dlrlCIl nper~eb~r discriminadame~te ,as emo<;:oes que acompanham a 
cnan<;:a-, prmclpalmente porque nao e somente a crian<;:a que volta. 

Ju~to com era vern ~ pai recentemente descoberto, uma -figu;a 
~as~ul~na f~)fte, voluntanosa, argumentativa e sagaz, mas de uma 
vlOlencla cUJ~s ~ta~ues. cegos fundem-se em dolorosos acessos de ira, 
tornand.o-se mdlst!ngUlvel sua taciturna melancolia de urn discreto 
abo~reclment~. Cnan<;:a e figura protetora estao juntas mas lutam por 
se s_parar~m. ~lternam-se gestos e expressoes faciais,pede-se ajuda 
mas se reslste a mesma, choram-se lagrimas amargas porem relutan
tes, travadas, engolidas ate 0 extravazamento num cataclismo de 
solu<;:os. 

. .~or vezes a meni~a vO,lt~ como moleca de rua, suja, ou como 
calp!r~nh~ estouvada, slmplona, meio masculina, calejada pela longa 
negh.g~ncla e pela tutela do animus, quase uma menina-lobo toda 
deSajeltada, a dizer "deixe-me em paz" e mesmo assim voltando'. 

Em rela<;:a? ao men~no 0 padrao e similar: nao e faeil separa-lo 
das amas-de-l~lte, das nmfas e das irmas que Ihe prestaram socorro 
d~r~nt~ 0 penodo de repr~ssao. A delicadeza, a vaidade, 0 espirito 
rel.vI~dI.cador ~ue traz CO?SIgO, sua passividade e vulnerabilidade, suas 
eXIger:c1as e~o~stas de pajeamento, tudo isso se parece muito com 0 que 
em pSlcologla e chamado de estados de anima. 

. ~mplicita na volta da crian<;:a esta a infancia. Infancia de dois 
ttpo~. a real. c?m suas recorda<;:oes e a imaginaria com suas reminis
cen.clas. Decldlmo~ ~hamar e~te fator mnestico, com suas duas mo
dahdades de memo:!as? de "mconsciente" pessoal e coletivo. Acon
tece .que este termo 0 mconsciente" s6 aumenta a dificuldade de dis
c~Jmr o,s f~tos com clareza, pois traz a cena toda a complexidade da 
VI ~ I?slqUIca. Talvez fosse mais uti! deixar a crian<;:a (como fator 
remlmscente que faz a pessoa voltar as subestruturas primordialmente 
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reprimidas do nao-real) separada de uma categoria tao indefinida 
como 0 e 0 inconsciente. Nessa hipotese, ficariamos em condi<;:oes 
mais favoraveis para proceder a liberta<;:ao da "infancia" como 
maneira imaginal de perceber e sentir, de sua identifica<;:ao com a in
fftncia real, que normalmente detem menos liberdade e alegria, menos 
fantasia e magica, e menos amoralidade do que Ihe atribui nosso sen
timentalismo. Nosso culto da inJl1ncia e uma contraJacc;iio sentimental 
de uma sincera homenagem ao imaginal. Se a infancia pudesse ser 
chamada par seu verdadeiro nome - 0 reino da reminisd~ncia ar
quetipica - nao precisariamos penetrar no inconsciente para encon
trar seu mito. Confundimos psicologicamente a emergencia de dados 
do "inconsciente" com a "volta" da reminiscencia. 

A psicologia tern considerado a crian<;:a reprimida como uma 
metafora axiomatica da estrutura psiquica. A psicologia presume que 
o reprimido e menos desenvolvido do que 0 repressor, que a conscien
cia e topograficamente, historicamente e moral mente superior ao in
consciente, este caracterizado por impulsos primitivos, amorais e in
fantis. A nO(;iio que mantemos de consciencia necessita inerentemente 
da repressiio da crianr;a. Isto constela nosso medo basico: a volta da 
condi<;:ao de inferioridade representada pela crian<;:a, e com ela a volta 
do reino da reminiscencia arquetipica. Assim como a concebemos na 
atualidade, a fantasia e a atividade mais amea<;:adora da alma humana, 
po is a tradi<;:ao racionalista ocidental colocou esta atividade no plano 
ontologicamente inferior, no reino primitivo e amoral da infftncia 
concreta. (Cf. Bundy, 1927). 

Assim, uma restaura<;:ao do mitico, do imaginal e do arquetipico 
implica num co-Iapso, numa queda no reino infantil da crian<;:a. Nossa 
poderosa consciencia egocentrada nada teme mais do que exatamente 
urn -colapso desta ordem. 0 pior insulto e ser chamado de "pueril", 
"infantil" ou "imaturo". Por isso tomamos toda sorte de medidas 
para nos defendermos a nos proprios contra a crian<;a - e contra a 
fantasia arquetipica. E pretendemos que essas defesas caracterizem 
urn ego forte, maduro e desenvolvido. 

Embora a consciencia do ego possua defesas, ou mesmo que seja 
ela mesma essas defesas, a crian<;a e a propria indefensabilidade. Sua 
verdadeira natureza e feita de rejei<;ao, vulnerabilidade, abandono. 
Sua principal defesa e a inocencia. Sem muros protetores, perdida na 
floresta ou boiando nas aguas num fn1gil cestinho, prefere ser pro
tegida por sua propria desprote<;ao. Seu estilo de defesa, .sua paranoia, 
e a inod:ncia: "Nao sei", "nem imagino", "nao entendo nada", 
"simplesmente aconteceu". 0 mundo e uma casualidade sistematica, 
a deriva; tudo se liga por impressionante sincronicidade; tudo re
present a a crian<;a, aponta para ela, mantendo-a viva e em posi<;ao de 
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i~portancia central, mesmo quando ela nao faz nada na~ quer nada 
nao sabe de nada. " 

A crian<;a traz consigo 0 Iado sombrio que mai t . 
mo d' It' . s ememos e pn
I r la m::n e repnmlmos: a reminiscencia fantastica chamada 
oucura. E 0 n;e?o de ,que ela assuma 0 controle que comanda nossa 
p~ofund~ amnesIa. Dal esquecermos uma verdade psicologica eviden
teo a ~nsledade desvela a sombra mais profunda. A psicologia moder
na nao p~cebe a presen<;a da-crian9a na sam bra, prefere concentrar 
fU~ aten<;~o. no~ aspectos agressivos e de of ens a moral contidos no 
aao Isomd no. E que agressividade pode ser algo valioso e ofensa 

mora po e ter seu .apelo; n~o sao coisas tao amedrontadoras e ver
gonihOdsas com<;> a cn~n<;a. 0 mteresse junguiano na figura do diabo e 
no a 0 sombno da Imagem de 0 b . . 
'b'I' d '. , eus enco nu nossa ansledade, pos-

Sl I Ita~ 0 que neghgenclassemos 0 Iado sombrio do Bamb' 
outro mfans noster q f' . mo, 0 . ci- d d ,.' ~e. 01 a pnmeira sombra que emergiu das an-
?Ie a. eS

l 
a analIse classlca. 0 poder dominador que contamina 0 

I~aglmafi com 0 impuisivo e uma crian<;a monstruosa que durante 
secu os ICOU abandonada. 

( b ~sim, ~ando se ergue 0 grito de "{'imagination ou pouvoir'" 
f~~ edlao na orbonne, ~m 1968) nao deveriamos ficar atenitos p~Io 
tra~sf~r~~~o~stro ter .~~~O!osto em Iiberdade, de arevolu<;ao ter-se 

m puen I a e absurda, obscena, escatologica poli
r~~~i~a:e~le perversa .. Reivindicar a entrega do poder a imagina<;ao 

~ca . a para a cnan<;a, porque a consciencia ocidental em suas 
extra~a.gancI.as unilaterais ~e v~ntade e racionalidade as custas da 
memona, delxou 0 mundus Imagma/is relegado para as crian<;as. 

A FANTASIA DEINDEPENDENCIA 

"Cria " " d' n.<;a '. escreve lun~ em seu ensaio sobre este arquetipo, 
1 quer Izer. aqUIlo que evolUI para a independencia". Com esta frase 
un~ capta t?da a extensao do problema, de vez que a crian<;a nao vol

~a ~o ~egresslvamente, carregando a pessoa para 0 reino imaginal da 
~nfanc~~; e.la tam bern esta presente no esfor<;o infantil para obter in

epen encla. lung cham?u a a~en<;ao e Neumann elaborou a questao 
~~n~~b~?-~odnadJ"o cO.rno pre-COndl<;aO para a independencia e para a in

I I a e aa cnan<;:a-que-se-torna-heroi. 

d' l"Crian<;:a q.uer dizer: aquilo que evolui para a independencia" 
o I~ ung, e c?ntmua: "Isto ela na~ pode fazer sem afastar-se de sua~ 

nge.ns; por ISSO 0 abandono e uma condi<;ao necessaria nao 
urn slntoma concomitante" (CW 9 I § 287) A' , ' apenas 
para r . I . d ' , . cnan<;:a e abandonada 
t ~".e _ar sua III ependencia. Ao Iado dos sentimentos de isolamen-
o e rejel<;:ao ergue-se uma fantasia de independencia. 
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la houve quem observasse uma certa similaridade de metafora 
entre a entelequia de Aristoteles, a menada de Leibnitz e 0 Self de 
lung, cuja imagem primaria e a crian<;a. Entelequia, mdnada e Self 
coincidem na fantasia de independencia: a entelequia auto-substancial 
no curso de sua atualiza<;ao e a mdnada fechada sobre si mesma sao 
ambas recapituladas no Self junguiano, cuja individua<;ao procede a 
partir das tensoes dos opostos, como uma arvore. lung compara a 
crian<;a com a arvore (CW15, §122): "Se descrevermos a mandala 
como urn corte transversal do Self, poderemos dizer que a arvore e urn 
perfil do mesmo, e 0 desenho do Self como processo de crescimen
to" (CW, 13, § 304). 

A arvore e urn simbolo muito apreciado em psicologia profunda 
- basta Iembrar 0 teste da arvore, a analise de imagens de arvores em 
pinturas e desenhos de pacientes e as tentativas de captar a perso
nalidade do pintor a partir das arvores que aparecem em suas obras. A 
arvore presta-se b.em a nossa no<;ao de desenvolvimento da perso
nalidade e surge de fato espontaneamente como metafora da imper
ceptivel expansao a partir da semente ate 0 organismo completo, con
tendo em sua estrutura sua historia, com os registros dos anos secos e 
dos chuvosos, das flora<;oes e das doen<;as; a mesma metafora sugere 
ainda raizes ancestrais, movimento vertical entre 0 ceu e a terra, 
galhos, frutos na esta<;ao apropriada, poda. Sao metaforas ess.enciais 
para situarmos nossas vidas e alimeR-tarmos a sensa<;:ao de que alem de 
mim alguma coisa carr ega minha vida nurn processo natural: minha ar
yore da vida, (mica e exclusivamente minha. 

E tambem tarefa da psicologia impedir que 0 inconsciente se tom.e 
prisioneiro de suas proprias imagens favoritas, para tanto cuidando de 
mostrar outros sentidos adicionais para est as metaforas. Cabe a psi
cologia trazer a reflexao arquetipica para 0 interior de seus proprios s~s
temas ideias e imagens, de modo a poder, em contraste com outras dls
ciplin~s, aplicar-se a si mesma, detectando as sombras contidas no bojo 
de suas afirma<;oes. 

Quanto a arvore, seu estilo de independencia pode dominar de tal 
forma nossa aten<;:ao que chegamos a esquecer que estamos sendo 
carregados por ela. Nao somos arvores, mas homens; nao vegetais, 
mas animais; nao plantados e enraizados, mas ambulantes; nao so
mente ciclicos em nossos ritmos, mas multifasicos, com muitos 
processos tendo lugar simultaneamente, em ritmos diferentes e com 
diferentes propositos, e nao necessariamente seguindo uma entelequia 
global. Se por urn, lade a fantasia da arvore estabelece urna indepen
dencia do Self em rela<;:ao ao ego, ao mesmo tempo estabelece a in
dependencia do Self em rela<;ao a outros Selves. A fantasia enfatiza a 
separar;iio, de modo que esquecemos que separa<;ao independente e 
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individua<;:ao nao sao sinonim 
interligadas. os e nem sequer esUio necessariamente 

A fantasia de independencia sur e de 
Sermoes aos Mortos" (1916) d

g 
novo na obra de lung "Sete 

de do is diabos-deuses: O-Q~;%~ 0 0 ~arrador fala, no Ser.mao IV, 
Eros e 0 segundo a Arvore da Vida' ~ e . -que~~resce. 0 pn~eiro e 
pares, 0 segundo preenche 0 espa"~ c pnm

f 
elro pro move a umao dos 

•. , y om ormas corporais c d 
com aumento vagaroso e constante' " "E . _ '. ~escen a 
o narrador, "colocam vida e am '.m sua condr<;:ao dlvma" , diz 

or em 0posl<;:ao" . 
Vida e amOr situam-se em 0 osi ao " 

present a a vida (CW 13 § 459) p <;: d qua?do e a arvore que re
escreveu lung (CW 13 § 406) " crescen 0 sozmha; seu habitat, como 
diretamente da agua d~ mar e um~ montanha ou uma ilha, ou cresce 
parte do corpo humane cab~<;:~ so r~ un:a rocha, au irrompe de uma 
Desenhos de arvores feit~s or o.u arnga (CW 12, figs. 131, 135). 
dependencia das imagens a{quimP~clendtes n:ostram 0 mesmo tipo de in-

Icas escntas por lung. . 
Evidentemente 0 crescimento sil . 

representando a personalidade e . ~?~~SO e constante da arvore, 
dividualizada ja in nuce dada a m m lVI. ua<;:ao (CW 13, § 350),_in-
memoravel. unica e urn pr suadPa~cular "natureza", robusta 

. . , ocesso e mdepend ~ . A' , 
cnan<;:a, nela 0 abandono se tra f encla. arvore e a 

ns ormou em semente separada. 
Note-se que esta arvore - .. 

getal, nao faz parte de urn arv:ao partI~~pa de uma comunidade ve
possivel da arvore ded .' fl redo, alela, pomar ou floresta. Nao e 

F 'j uZlr a oresta e exceto d como lemon e Baucis un ida ' p '" em casos e arvores 
v~n<;:ao miraculosa, a ar~ore em:)su o~ s~u am~or .vegetal" e por inter-. 
CImento em cujo contexto v'd am ependencla apresenta urn cres
favorecer 0 crescimento nu I ~lle amor sao opostos. E talvez passivel 
. d' 'd . rna I 1a ou numa montanh d' m IVI ua<;:ao a partir de cabe<;:as ou b' . a, pro uzmdo-se 
do mar psic6ide de nossa em' . arngas, ou dlretamente a partir 
subjetivo; nesse caso porem ~c:onal~da~e.por concentra<;:ao do fator 
deus Eros, que se tr;nsform~ I~OO l~d:~: as ex~ensas do outro diabo
tato com 0 que esta isolado e, febnl por estabelecer con
dadeira meta[ora, a interdepee ~~m. 0 dque deve_ se~ isolado pela ver
tasia. n encla e conexao merente a sua fan-

. Crian<;:a e arvore associam-se em m' I 
Juntas: a crian<;:a na arvore nascid d Ito ?gemas onde aparecem 
arvore, morta por uma arvo~e' a ~ um:=t.arv~)fe, escondida numa 
conferindo-Ihe com isto u ,.0 n:fiaterdlal mltlco e colocado na arvore 
d . m slgm Ica 0 maternal M b' , . emos conslderar os dois element . as tam em po-
mdependencia solitaria e dep d ~s c.om<:> u~ p~r de opostos radicais: 

en encla slmblotlca - duas fantasias , 
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dois tipos' de emo<;:oes que se revelam e se evocam mutuamente. Em
bora a crian<;:a possa ser abandonada, ela nunca se apresenta sozinha, 
po is nao representa urn Self solitario e sim uma condirao psiquica de 
carencia, vendo-se sempre rodeada por animais, babas ou pais 
adotivos que the dispensam cuidados. Pode crescer, como diz lung, 
para a independencia, sendo assim latentemente her6ica, como a ar
vore, uma singularidade pre-determinada na semente; e porem essen
cialmente dependente. Na arvore 0 fato decisivo e que ela e enraizada 
em seu destine e cresce a partir dele numa progressao ininterrupta, 
sem regressao possive!. Jft a crian<;:a e regressao, nada pode fazer 
sozinha; precisa ser protegida, saciada, guardada. 

Por isso e q).le quando nos demoramos na fantasia de indepen
dencia secretamente est amos cultivando uma fantasia de dependencia 
que projeta a independencia como objetivo para 0 qual estariamos 
evoluindo. Alem disso, quando nutrimos a fantasia de independencia, 
a dependencia se nos assemelha algo incomensuravel, urn oposto con
tradit6rio que deve ser deixado de lado; com isto, a crian<;:a e sempre 
abandonada, 0 que vern a constelar urn Ardente cada vez mais forte e 
uma dependencia compulsiva de Eros. Talvez devamos, para poder 
sair deste circulo, abarrdonar a arvore da independencia com nosso 
modele de Self, e examinar outras metaforas possiveis da dependen
cia. Por exemplo, poderiamos imaginar a independencia como am
plia<;:ao das areas de dependencia, urn aumento da sensibilidade as 
necessidades de ajuda do outr~, urn reconhecer-se numa floresta de 
companheiros em participa<;:ao simbi6tica, com troca e fertiliza<;:ao 
cruzada, onde vida e amor nao sao necessariamente opostos. 

A FANTASIA DOCRESCIMENTO 

o unico conceito capaz de unir no presente todas as diferentes es
colas psicoterapicas e 0 da fantasia de crescimento. Carl Rogers 
coloca as seguintes frases num capitulo em que descreve 0 que urn 
psicoterapeuta acha de uma vida considerada satisfat6ria: " ... uma 
crescente abertura para a experiencia", "crescente confian<;:a em seu 
organismo", "urn processo mais integral de funcionamento", "mai~r 
riqueza vital" . Erik Erikson, em urn capitulo chamado "Crescimento 
e Crises da Personalidade Sadia" descreve a saude psiquica numa lii'l
guagem similar - "urn crescente sentido de unidade interior, com 
aumento da capacidade de julgamento e da capacidade de fazer bern 
as coisas ... " . . 

Karen Horney, em seu recente e importante livro Neurose e Cres
cimento Humano (Londres, 1951), fala do trabalho psicoterapico 
como capaz de dar as "for<;:as construtivas do verdadeiro self uma 
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chance de crescer" (pag. 348). A autenticidade da vida psiquica re
pousaria numa "moral de evolu~ao", uma convic~ao de que "ha for
~as revolucionarias construtivas inerentes ao homem, que 0 compelem 
a realizar suas potencialidades" (pag. 15). 

Mas estes sao apenas 3 exemplos selecionados. A fantasia de cres
cimento: tudo 0 que agora e, pode vir a ser outra coisa, por um 
processo "natural" de transforma~ao pelo crescimento, segundo 0 

desenvolvimento "natural" de padroes 'inatos basicos. A persona
lidade nao e concebida em pecado original mas em saude e integridade 
a priori. Apenas temos de nos conformar com 0 plano fundamental de 
nosso ser individual e crescer a partir dele. Doen~a, perversao, in
sanidac!.e, maldade - sao excrescencias, fenomenos secundarios, 
lacunas ou fixa~oes acontecidas no decorrer do processo de cresci
mento, este sim primitrio. 0 realismo cauteloso que Jung mantinha, 
procurando reconhecer 0 lade sombrio em todos os fat os da vida 
humana, inclusive no fenomeno da totalidade, e tambem 0 pessimis
mo de Freud, iefletido em sua hip6tese de thanatos, ambos .foram 
soterrados pela avalanche do entusiasmo terapeutico - nada mais que 
a recrudescencia duma esperan<;:a messianica que jit nao encontra 
lugar na religiao. A psicologia nao percebe que suas constru90es e in
terpreta<;oes se transformaram em expressoes dogmitticas de uma fan
tasia, nao sendo capaz, -por isso mesmo, de nessas condi<;oes refletir a 
psique real, nutrir esperan<;as, acompanhar 0 crescimento, seja na
tural, seja total. 

Surpreendentemente, a psicologia volta-se para a crian<;a na es
peran9a de entender 0 adulto, ora censurando 0 adulto por nao se 
conservar suficientemente crian<;a, ora por guardar ainda muitos ves
tigios da crian<;a na idade adulta. 0 pensamento da psicoterapia e da 
psicologia da personalidade foi tornado pelo arquetipo da crianra e 
pela fantasia de seu crescimento. 0 pensamento psicol6gico e deli
beradamente infantil. Alimenta a fantasia de expansao criativa, am
plia<;ao, engrandecimento, tao essencial para 0 temperamento roman
tico, segundo Georges Poulet. E dificil conciliar essa fantasia com 0 

"entimento de decIinio de nossa civiIiza<;ao, com 0 estreitamento de 
perspectiva que a especializa9ao produz, com as impressoes de li
mita<;ao e decadencia. A fantasia de crescimento que a psicologia en
tretern parece urn curio so remanescente do fascinio que 0 desenvol
vimento provocava na tipica mentalidade colonial do inicio do seculo 
XX: quanto maior, melhor. 

Nao e a-toa que as vezes lamentamos ° que fizemos com a psi
cologia; as vezes nao conseguimos tolerar uma explica<;ao psicol6gica 
de tao simplista, ingenua e otimista. Em certos momentos percebemos 
a crian<;a falando em nosso discurso psico16gico, mas essa perspectiva 
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. _, uada a complexidade de nossas alma~. 
arquetipica ~ozl~ha na.o. ~ a:eq _ pode se manter as custas da fantasIa 
A lem do malS a lllfantlh a ebnao

d 
a crianra as voltas com uma 

n-. 's est a a an ona y 

de cresclmento, pm destemesmo crescimento. . 
pouco elaboradano<;ao . ao e desenvolvimento, ou como qual-

Crescimento, como evolu
h

<; d l'gnl'fl'cado com os quais opera a 
tao pren es e s . b ' l' quer urn dos t~rmos . S If _ e uma palavra Slm ° lca, 

psicologia - lllconsclen~e, a1~a~vo~ativa do que descritiva, em geral 
emocionalmente carrega a, ma~s I mente precisa. Confundimos a 
mais exortativa d~ que par~c~;:~ de suas variedades, 0 cresci~en
categoria geral movlmento co . entos e altera~oes sao conslde
to, de tal forma que t.odos os ~;a~mos de "crescimento" 0 ~ue e 
rados provas do crescl~ento. erdas aceitamos como parte lllte
adapta~ao; ate os sofnmen~os e t~ Somos aconselhados, ou melhor 
grante do processo de ~resclme~ 0 . aremos nunca de crescer, seja em 
dizendo, espera-se d<: noS que na p se]'a conduz diretamente a um 
que dire<;ao for. POlS qualquer que , 

ataude. ~ . d numerosOS conceitos nessa ideia 
Percebemos a convergencla e. to em tamanho (ou expan-

. to· 1) creSClmen 
psico16gica de _cresCl;nen . na fun<;ao (ou diferencia<;ao); 3) progres-
sao); 2) evolw;ao na o~ma e n'un ao de-partes (ou sintese); 5) etapas 
so moral (ou melhora), 4) co J d <;:. to)' 6) autogera<;ao negen-

- 1 (ou ama ureClmen , 
em sucessao tempora. d) E t do is ultimos precisam de uma ex-
tr6pica (ou espontanelda e . d s es a fantasia de crescimento, 0 

plica<;ao- adicional: ~e acorte~e ~~:aneira raciGnal e espo?'tanea ,-
ProcessO de matura<;ao acon . 1 da Crl'anra Esta vlrtude e 0 'rtude essenCla y • f 
nao casual - por ':l~a VI . 'f sta no ato mesmo de crescer, az 
crescimento, sua atlvldade. se mar:; esua "natureza criadora", de seu 
paTte do "instinta" da :~lanb<;a, "e ou intelecto, que e posterior e ad
"cora<;ao" e nao de sua ca e<;a , 
quirido, e nao tao profund~. . fazem arte daquilo que Georges 

Esses conceito~ que, s~ 1mbnc~~al desc~eveu sob a denomina<;ao 
Boas em seu ensalO cntIco magI ""f ca nada menos que vene-

de "Culto da lnfancia", titulo que slgm 1 odema cultura ocidental. 
" d 'anra em nossa m . . . ' 

ra<;ao do arquetlpO a cn y 's aspectos que tentel dlscnmmar 

Alem dis~o, cabe a~rescentar ::~~ ~~plicita de que crescimento e,i~ual 
na fantasIa de cresclmento, aI, fi f ado bloqueado, neurotIco. 
a saude. Parar de ,cr,<:scer sena d~~~fa, l;nteg;ante de inodel~s men.os 
Sem contar que a Idem de deca t mente e esquecida pela pSlcologla. 
ingenuOS de crescin:ento, aI?are~f~ca ao minha apenas reflete as sim-
o que aparece aqUl com.o Sl~~ <; 

., - d trias pSlcologlcas . . phflca<;:oes as eo d . culada da cnan<;:a, a 
Mas se a ide.ia de cresciment~fO~~~ol~~~~n poderia ado tar uma 

simplifica~ao sena bem menor. P 
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analise mais sofisticada do . 
f cresclmento em te d I -
or~a, nos termos apresentados por L L Wh .rmos e a terac;:ao de 

aqul nas reunioes de Eranos De f " It7 e Adolf Portmann 
crescimento nao tanto como ~umen~r~~ que sen.a possiveI pensar 0 

como aIterac;:oes em padroes de . ;1'; esen,,:oIvlmento linear e mais 
d slgmJ Icado e 1m . -e contorno das imagens correspo d agmarao. A precisao 
mados da psique. As lacunas e van. e a?s aspectos vazios, nao for
seus ~egativos - na morfoIogia go z:~s Clnerea.tum) da, psique sao os 
pad roes especificos determinam as ~areana I?~ltas das areas vazias em 
ma~ e~,ergentes. 0 significado PSic0I~c~enstIcas especificas das for
gatlvoS ,nessas areas sem sentido d _ glCO tell! OrIgem nesses "ne
psicologico tern a ver com . e nosso sofnmento. 0 significado 

PSlcopatologia' . quando a absurda e insignificant . ' encontramos sIgnificado 
sume formas aIteradas As m d e Insensatez de nossos compIexos as-
do t I'd . . . u anc;:as ocorrem na "' ... ota lade ma entao impIic _ . s lormas. 0 conceito 
numa unidade cemo na in e ar nao tal!to em Integrac;:ao das partes 
discriminac;ao de padr6es e g nua fantas!~ do crescimento, e mais na 

na sua mutablhdade. _ 
• A Devemos esclarecer que nao censura '. 
rngenua do crescimento A . mos a BlOIogla peIa metMora . . s ongens dest -apareclrnento na BioIogia Co' ~ sao anteriores ao seu 
"evoiuc;:ao" "a ontogenl'a' nceltos do tlpO "infancia da raca" 

. ' , repete a filog '". d' - , tasla arquetipica ja estava p ema In lcam que esta fan-
B· I . resente na forma('ao d 'd" 

10 Ogla, da Lingtiistica e da A t - I . y as 1 elas basicas da 
parte do trabalho de pesquisa d n ropo _ogla do secuIo XIX (grande 
des~as ideias ainda esta por faz~rs) p~droes. arqUt~tipicos na formac;:ao 
?1 Ulta desenvoltura da lingua e . m PSI~oIogla Ianc;:a-se mao com 
lmagens relativas ao crescimen~o mF nat~rfhsta para a descric;:ao de 
g-~r:n~nta com 0 despertar das flo;e roe e, falar:do.da educac;:ao, ar~ 
CiIrlglrem para a agua e das gaIinhi com a. tendencla dos patos de se 
gares. Erikson tern uma conce ao s em cIsc~r em determinados Iu-
seado em modeIos de " . pc;: de cresclmento psicoIogico ba 
" I ' . cresclmento do' -

p ana baslcO". Gesell com ara ?rgarusmo" a partir de urn 
plantas; Koffka deu ao seu rf . 0 cresClmento da mente com 0 das 
(0 qu~ vern dar enfase mai!. a~c~~ct;tbaIho em psicoIogia da Gestalt 
Cresclmento da Mente" p' to de totahdade) 0 titulo de "0 
. l' A • • laget acha que s d d Inte 1gencla se usarmos uma' e po e ar melhor conta da 
Iigencia obedeceria a's Ie' . metafora do desenvolvimento' a l'nte . IS merentes d .-
gressl:,amente estados mais estaveis ~ maturac;:ac:, produzindo pro-
atraves de estagios cada 'vez e adaptac;:ao; 0 curso se da 

. men ores que d ' malores, cada estagio e periodo I d uram penodos cad a vez 
tes. "A .genese e simplesmente ~~ant 0 os. fundamentos dos seguin
outra, nada mais' essa transi('a-o ~ ranslc;:ao de uma estrutura a 
'm . f " y ,porem leva sem d alS raca para outra 'mais f t' ,,'. pre e uma estrutura 
141). or e '" (Plaget, Estruturalismo, pag. 
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Subjacente a tudo isso encontramos 0 fator "natureza", 0 deter
Illinante que rege 0 crescimento. Colocando esta fantasia em termos 
de psicologia arquetipica teriamos: 0 arquetipo da crianc;:a enquanto 
crescimento, e 0 da sua mae, a natureza, dominam a mais importante 
perspectiva psicologica do ser humano. A ideia de natureza so acres
centa misterio a imprecisao, por ser uma ideia demasiado rica, variada 
e simbolica, a ponto de se poder discriminar mais de sessenta co
notac;:oes diferentes em seu bojo. Seria necessaria talvez uma serie de 
conferencias, ou mesmo varias, dedicada apenas a esse tema tao com
plexo que abrange a saude, a natureza e 0 crescimento; para minha 

. sorte, tenho apenas a tarefa de fazer algumas considerac;:oes sobre a 
fantasia ligada a crianc;:a. 

A CRIAN9A ESTATICA 

Cada urn a seu modo, lung e Freud chamaram a atenc;:ao para 0 

fato de que uma discussao que tenha como tern a a crianc;:a deixa-nos 
sempre as voltas com ideias de crescimento; notaram tambem que a 
crianc;:a real vivencia umpadrao onde todos os conceitos - expansao, 
diferenci-ac;:ao, progresso, maturac;:ao e espontaneidade - coincidem. 
A crianc;:a "naturalmente>-' vai se tornando maior, melhor e mais apta. 
Observac;:oes desse tipo, que Erikson, Koffka, Nraslow, Piaget e 
Gesell erigiram em normas precisas pecam por esquecer a crianc;:a es
tatica. Porque 0 arquetipo da crianc;:a nao cresce - permanece sempre-
como urn habitante do pais da infancia, como urn estagio do ser; a 
crianc;:a arquetipica personifica urn componente que se supoe nao cres
c;:a, que permanec;:a como e enquanto crianc;:a, no limiar, intacta, 
imagem de certas realidades fundamentais que neeessariamente re
querem a metMora da crianc;:a e que nao podem ser apresentadas de 
outra maneira. Zeus crianc;:a, Dionisio crian~a, Hermes crianc;:a nlio 
crescem, diferentes por exemplo de Teseu e Moises. 

A crianc;:a e uma das faces do deus - nao urn dos seus estagios-, 
uma de suas maneiras de ser, de revelar sua natureza. Nao se trata de 
progresso moral nem de aperfeic;:oamento ou diferenciac;:ao atraves de 
urn processo de desenvolvimento dessas imagens de deuses - meninos 
- a menos que pretendamos tomar a infancia humana como padrao 
para acontecimentos arquetipicos. Esses deuses, se bern que as vezes 
pautem suas ac;:6es por padroes de abandono, mio deixam no entanto a 
crianra para fras a Jim de se fornarem "maduros". Mantem sempre 
sua representac;:ao como crianc;:a, de modo que nos, se formos criados 
a imagern da divindade, conservarnos conosco urn componente infan
til que e estatico, eterno, de crescimento impossivel. Se falo de homens 
e da imagem segundo a qual foram criados e porque, curiosamente, 
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na~ possuimos imagens co 
uma Afrodite-menina, de u~;~ondentes de uma Atenas-menina de 

Se' era ou de uma Demeter-menina ' 
nos atlvermos a essa ideia d . . 

rem?s a que seu abandono e sua a cn.an~a que nao cresce, che a
c~)Otmuos, necessidades estaticas q~eCe!SIdade de resgate sao estaJos 
cIa, que nao evoluem mesmo de m e n~o evoluem para a independen 
como contingencias, a personalidad:~r~ algu.ma, mas que integram~ 

P·. a ureclda e plena 
. Icasso dIZ a esse re . .,' . 

VImento" "Q speIto. Mudan~a na~ . 
d .' uando ou~o pessoas fal quer d1zer desenvol-

o art1sta, para mim e com . arem sobre 0 desenvolvim 

~~~:~d~~~~~spelho.s opostos aOr!~~~~~':s~~:~:~o 0 artista ~Oloc:~~ 
outro 0 as 1magens de urn espelho amente sua Imagem, 

como seu futuro enq como seu passado a d 
taria no presente. Nao' se d~~nto 0 proprio artista, por suposi~aas 0 
mas so q , Conta que todas' y , es-

, ue em ntveis diferentes" "F" as 1magens sao as mes-
~~sss~:,~ usam mal a palavra desenv~lvi~ce~;~~anta~o de ver como as 

. , eu na~ me desenvolvo 
Finalmente b ' . , so re 0 aband d' . 

cnado sem solidao F b' . ono., 1Z PIcasso' "Nad d g' d' . a rIque1 para mim . a po e ser 
uem po e 1maginar" (tradu~6es minhas)~esmo uma solidao que nin-

A FANTASIA DAS ORIGENS 

~ c~an~a reprimida tern u . 
r:elatlvas as ~rigens, fantasias e~a~utro cammho de volta nas fantasias 
~e aqueles CUja autodisciplina ex' que parecem afetar particularmen_ 
s:~r ~e uma-racionaIidade Obj~~~v~~~ur~~~~o ~a subjetividade em 

U10 COID-O "come~o", com . ra l~ao c1entifica preocu a-
~ort, com Quellenforschung B Ursprungsgeschichte, Urtext e frr 
e ementos, em fontes. A fanta~i usca~-se origens nas raizes e -
forma elaborada na "ho d ~ d~~ ongens ocorre na Psicolo? : 
c~na primitiva d~ "trau~ ad pnmItI,va" imaginada por Freul

Ia
, e 

C10nar apenas as ima a . ~ n~sclmento" de Rank _ ' e na 
contemponlnea em :~~:nr::ra1s Obvlas. ~~s a insistencia dags~r~/~~e?
fundamentalmente da p' 5lue os dlsturbios neuroticos d q na 
anos (B lb nva~ao de cuidad ecorrem 

. .ow y), apesar do carater '. os maternos nos primeiros 
em apolO dessa teoria e da lingua Objet1vo da~ pesquisas empreendidas 
apr~sentadas, termina sendo tamg:m pouco lmaginativa com que sao 
yen ~ bebes, seios, modeIos matern~~e~:;-.a fantasia de origens, envoI-

E uma dificuldade com . 
profundezas da natureza h que se esbarra sempre que se Iida 
peculaf umana - como f Com as 

lvas academicas (Geistes . 0 azem as discipIinas es-
. wlssenschaften) _ 
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profundezas permanecem sempre como questoes abertas. Os a priori 
da lei, da linguagem, da religiao e da sociedade nao sao faceis de 
reconhecer, mas nao apenas por estarem "enterrados no passado" -
o que ocorre e que nesses dominios e que 0 espirito humano se ma
nifesta, impregnando-os com seus misterios. E sao os enigmas do es
pirito humano que sus cit am a duvida filos6fica - e a ansiedade 
psicologica. 0 problema nao fica resolvido quando supomos ser pos
sivel remontar as origens desses fenomenos procurando as fontes; isto 
aumenta ainda mais a ansiedade. A fantasia de origens objetivas es
quece que a fonte ultima e 0 fator subjetivo, 0 enigma do espirito 
humano. 

E preciso que se esteja numa fantasia de crescimento ou de 
evolu~ao para se adotar a perspectiva reducionista, caminhando do 
presente para 0 passado e do complexo para 0 simples. Convem lem
brar tambem que esse processo mental de reducionismo parece tornar
se cada vez menos exigente, a medida em que vai se aproximando de 
seu objetivo: a explica~ao em termos de origens. A fantasia de origens 
imita muito a simp/icidade do arquetipo da crian~a, em que simples 
significa unieo ~ dar-se por satisfeito com uma resposta ilnica ou com 
uma fonte unica para multi pI as complexidades; e em que simples sig
nifica tambem louco - a loucura da- mente debil e do pensamento 
vazio. 

o reducionismo satisfaz-se muito facilmente. 0 fato de conten
tar-se com explica<;6es ingenuas para problemas complexos - por 
exemplo sua pouco sofisticada no<;ao de causalidade - indica que urn 
fator subjetivo esta influenciando a racionalidade objetiva da hi
potese. Nao deveriamos deixar passar sem comentarios uma atitude 
psieologica tao estranha. Asofistica~ao e mesmo a inteligencia das 
mentes academicas van se retraindo a medida em que abandonam a 
complexidade imediata e presente de um problema na busca de suas 
origens remotas. Sua fantasia revela como, em sua busca de principios, 
terminam sendo guiados pelo arquetipo da crian<;a. Parece que a 
medida em que se movem do conhecido para 0 desconhecido van per
dendo 0 discernimento, suas evidencias van ficando rarefeitas, ja nao 
percebem a hipotese como verdadeiramente hipotetica, uma suposi~ao, 
uma conjectura sobre·o desconhecido que jaz por tras do conhecido, 
nem se dao conta que se moveram de urn nive! de discussao para outro, 
onde a fantasia desempenha urn papel mais decisivo. E assim se tornam 
como a crian~a descrita em Platao (Rep., 378D), que "naopode discer
nir 0 que e alegorico do que e literal" . 

A pesquisa cessa quando se formula uma fantasia de urn "co
me<;o" dentro de uma hipotese de origens, quando uma alegoria pode 
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ser apresentada como uma realidade literal. Quando 0 fator dominan
te de urn " come90" preside a pesquisa, a origem que se procura na 
verdade eo arquetipo da crian9a, e a motiva9ao do trabalho e a crian-
9a perdida. Sob a influencia deste arquetipo a pesquisa e em si mesma, 
pSicologicamente, uma alegoria: a busca de uma infancia imaginaria, 
da· humanidade, da linguagem, da neurose supostamente encravada 
em uma condi9ao anterior, de povos primitivos, mitos, escava90es ar
queol6gicas, estruturas mentais subconscientes, radicais silabicos. 

Estas origens sao imagin:hias, 0 que nos autoriza a afirmar que se 
encontram na imagina9aO, dai decorrendo que as origens de toda 
questao humana profunda, formulada com toda erudi9ao, dentro dos 
Iimites de uma disciplina academica, encontram-se no mundus 
imaRina/is. 13,0 que da 0 substrato arquetipico ou causa formalis a 
materia que esta sendo pesquisada. Nestas condi90es a investiga9ao s6 
se detem quando logra obter uma reconstru9ao fantasticamente.exten_ 
sa do "

come
90": da pre-hist6ria do individuo ou de uma discip.lina. 

S6 se aplaca a excita9ao arquetipic-a da pesquisa quando se atinge 0 
imaginal; entao a ansiedade se esgota. A crian9a, digamos assim, chegou em casa. 

A FANTASIA DA CRIA TIVIDADE 

o tema geraI destas conferencias, criatividade, tern aver tambem, 
em parte, Com as fantasias que se constelam em torno do arquetipo da 
crian9a, Existem muitos conceitos de criatividade; ja os examinamos e 
agrupamos em uma conferencia anterior ('-'Sobre a Criatividade 
PsicoI6gica", Eranos Jahrbuch 35, 1966) de modo que e suficiente 
agora apenas mencionar a relevancia deste tema. 

Na literatura psicoI6gica, urn dos conceitos de criatividade _ en
quanto originalidade, imagina9ao, eros, novidade, jogo, esponta
neidade, ingenuidade - expressa a crian9a, George Boas reuniu urn 
born numero de cita90es, principalmente de criticos e de pintores, nas 
quais a visao criativa e a visao da crian9a sao identificadas. Quando 
identificamos 0 criativo com est a serie de conota90es suas, nossa pers
pectiva passa a se apoiar no arquetipo da crian9a, Conseqiientemente, 
quando falamos no inconsciente como "inconsciente criativo", 
deixamos implicito que 0 estamos entendendo em sua fei9ao infantil e 
que nossas simplifica90es de seus processos sao infantis .. 0 culto da 
crian9a persiste na reverencia com que nos aproximamos de qualquer 
manifesta9ao de criatividade, na admira9ao que temos pelo "ho
mem criativo" e pelo "impulso criativo", 

Nao e de estranhar que pesquisas psicol6gicas do fator criati
vidade cheguem freqiientemente a concIusoes melanc6licas; principal-
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, , ao ' 'd 'desconsiderado, como se a Imagma9 , 
mente quando 0 fator IUCI to e de fator criativo atribuido as artes, as 
nao pudesse me:ec,er 0 sta us b Iho As propostas mais recentes de 
disciplinas academlcas, ao tra a t'-o Sua teoria do jogo, fruto de 

. l'ficam bern a ques a . 'I' 
Winmcott exemp 1 t' Psiquiatria Infantll, amp la-se em 
urn prolongado d,evotam~n.o. :ade _ cujo substrato arquetipico e a uma metapsicologla da cnatlvl . 

crian9a. da criatividade da crian9a deixa na penum-
O-enfoque exagerado d t' 'dade e agressividade da sombra, 

bra seus ouiros aspectos: a est!u ~Vl '0' dica da mae 0 humor ins-
,. - d ego a recorrenCla pen 'I 

a partlclp
a

9
ao 

0 ,'. _ _ a inevitavel ruina causadas pe 0 sen,ex 
tavel da anima, as hmlt.a9

0es 
e t da descri9ao psicol6gica da cna

- sao todos aspectos mteg~a~ es bra 
tividade, componentes essenClalS de qualquer 0 , 

A FANTASIA DA FUTURIDADE _ 

'f t ' relativa a crian9a. E uma fan-
Existe ainda uma qumta an ~sl~rrateiramente quando banimos 

tasia que tambem ~?m~ conta d~~t~S ~ da crian9a fala tambem e~ I~n
a crian9a da conSClenCla. 0 arq p t essencial desta teleologla e a guagem teleol6gica e urn comp.onen e 

futuridade. fi I no 
. t sicologico e uma causa ma, Urn objetivo, do ponto d~ VIS a p _ do q' ue" Dado que uma 

' 'I' de "aqUIlo em razao , d 
sentido anstote lCO I er complexo como urn e seus 
causa final integra sempre todo e qua qu tambem a c

rian
9a nunea es-

~ damentais temos que , 
quatro aspectos run , as 0 abandono so ocorre ao 
ta ausente; sentin;o-Ia em noss~s eioer:~~nt~sias de objetivos, de es~ 
iniciar-se 0 m~v1mento em dlre9 I xo projeta uma teleoiogia sobr~ Sl 
peran9as literahzadas. ~odo comp ~ 't tern comopode ser resolvldo 
mesmo: como ira evolUIr, que proposl 0 , 
ou levado a urn fim. I' 

. te/os e fala de metas numa 1D-
Tambem a psicoterapla t.emt u~empiricamente" da psique. As-

guagem que pretende provemen e I'd de individua9ao conjun~ao 
f I d 'ntese da persona 1 a , , b d 

sim e que se a a e Sl. 'urn conjunto de imagens ela ora as 
de opostos, Self. P?SSUI tam?em _ por sua vez igualmente resultan~ 
~ lapis, mandala, ~r~ore:,er~a,n~a imagens espontaneas referentes ~ 
tes de "achados chmco~ . _ a as b' etivos _ essas sao tratadas a 
totaliza~ao, e ~ua l.iterahza~a~ ;:::o~i~erente ao interior do co~plexo 
. parte, como COlsa dlferente. E fim da linha. E assim transfenmos 0 

e colocado do lade de for~, no ra uma imagem externa e pas
te/os de urn componente mterno pal ndo a futuridade no futuro. 
samos a considera-Io literalmente, co oca ficiente de modo literal e 
Urn erro tao ingenuo quanto tomar a causa e 
localiza-Ia no passado, 
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Predic;:oes sobre 0 futuro de urn complexo e reduc;:ao a ,seu pas
sado sao duas fantasias ja presentes no interior do mesmo. Causa 
eficiente e causa final sao movimentos no interior de toda comple
xidade psiquica; dao validade a questao frente a cada problema que 
surge: "de onde vern e para onde vai?", refletindo urn mite gene a
logico e urn mito escatologico. Psicologicamente, porem, passado e 
futuro funcionam agora, 0 que'torna necessario considerar os ob
jetivos como dinamismos atuais, operando dentro de urn complexo. 
Dele separar 0 te/os corresponde a separar caminho de meta. Inva
lidamos 0 movimento de urn complexo faIando Iiteralmente dese-us 
objetivos; isto faz abortar seu impulso teleologico, priva-o de sua 
crianc;:a. 

Pensar a totalidade e a individuac;:ao do Self em termos de metas 
leva a suspeita de que provavelmente esses processos nao estao em 
curso. Quanto mais os descrevemos literalmente, mais presos ficamos 
na fantasia de futuridade; quem fala e a crianc;:a, mesmo quando fica 
dificil reconhece-la, abandonada que foi, numa linguagem de grande 
palavra, de sabedoria, de coisas ultimas e supremas. 

SER MAE E SER AMA 

Quando a crianc;:a volta, por mimese, enos retornamos a sua con
dic;:ao, assumindo atitudes e experimentando emoc;:oes infantis, 0 

problema de "como lidar com ela" volta tambem. 

Nesse ponto percebemos uma diferenc;:a essencial entre ser mae e 
ser ama. As psicologias freudiana e junguiana, em suas descobertas 
iniciais, estavam ambas dominadas- pelos arquetipos dos pais, es
pecialmente pelo arquetipo da mae, -a~ ponto de se interpretaro com
portamento e as imagens a partir de uma perspectiva materna: a mae 
edipiana, a- mae positiva e negativa, a mae castradora e devoradora, 0 

conflito com a mae e a regressao incestuosa. Freqtientemente se iden
tificava 0 inconsciente com 0 "reino das Maes" . Figuras femininas e 
objetos passivos, receptivos, tornavam-se, indiscriminadamente, sim
bolos maternos, por obra dessa hermeneutica de urn tinieo arquetipo. 
,Tudo era a mae! Montanhas, arvores, oceanos, animais, 0 corpo e os 
ciclos temporais, receptaculos e continentes, sabedoria e amor, ci
dades e campos, as feiticeiras e a morte. E muitas outras coisas mais 
perderam a especificidade neste periodo da psre~logia de tanta de
voc;:ao a Grande Mae e ao seu filho, 0 Heroi. lung nos levou urn passe 
adiante ao elaborar outras formas femininas arquetipicas, como a 
anima; em outras conferencias aqui ja tentei prosseguir no caminho 
de lung, ao lembrar que seios e leite nao sao exclusividades maternais, 
que outras figuras divinas ao lade de Maria, Demeter e Cibele tern 

so 

coisas muito importantes a dizer a psique, e que as mulhere~ do culto 
de Dionisio nao-se transformavam em maes e sim em am<l:s. A maneira 
da Madona - Igreja, representada assim em tantos afrescos, acolhen
do toda urna congregac;:ao sob seu ondulante manto azul, a Grande Mae 
con tern urn panteao de outras formas femininas que atuam no drama 
da vida. 

Mae e ama figuram separadamente no motivo da crianc;:a. Sao 
figur-as distintas tambem nos mitos. Da mesma forma podemos distin
guir em nossa maneira de reagir a volta da crianc;:a abandon ada -
emoc;:oes e afetos repentioos, fragilidade e saudade, demandas nar
cisistas e lamentac;:oes, disposic;:ao ludica, fantasias de conquista, de 
invencibilidade e de singularidade - se a crianc;:a e recebida pela mae ou 
pelaama. 

A atitude da mae se caracteriza por considerar tudo uma questao 
de vida ou morte; fica-se obcecado pela preocupac;:ao de como as 
coisas van se desenrolar, 0 que ja aconteceu e 0 que vira ainda. A mae 
torna as coisas"grandes", exagera, entusiasma, infunde 0 poder de 
vida e morte em cada detalhe; isto porque a relac;:ao mae-filho e pes
soal; nao pessoal no sentido particular e de parentesco, mas arque
tipicamente pessoal; no sentido de que 0 destine da criam;cr se da a 
partir de uma matriz pessoaI que recebe ent~o a d~nominac;:ao ge?e~ica 
de destin~. 0 arquetipo da mae da ao destmo a dusao personahstlca. 
Tudo 0 que- est a ligado a ela adquire uma irresistivel importanci~ pes
soal, que na verdade e generica e inteiramente impessoal: 0 desejo eo 
odio na relac;:ao mae-filho, tao intimamente pessoais, transformam-se 
em grandezas suprapessoais, da mesma forma que as experiencias de 
desespero, renovac;:ao, continuid~de e misterio mae-filh.o, que ~a
recem tao fatidicamente pessoals, tornam-se eventos Impessoals, 
eternos. 

o crescimento que ela estimula e total e apaixonado, mortaImen
te massacrante; e sempre uma mater dolorosa, sempre tudo em exces
so: bondade e apoio, preocupac;:ao com a fragilidade ou interesse na 

-ambic;:ao. Seus exageros fazem da crianc;:a urn rebelde e urn heroi, prin
cesa e prostituta, porque sua paixao confere as nossas pobres e des
preziveis condic;:oes uma importancia arquetipica. 

A famosa citac;:ao de lung em seu ensaio sobre 0 arquetipo da 
mae (CW 9, I, § 172) lembra: "Mae e 0 amor-de-mae, minha experien
cia e meu segredo". Embora a experiencia da mae seja arquetipica, 
"insondavel como a Natureza", "cruel como 0 destino", ainda assim 
permanece agudamente pessoal, a ponto de, como lung observa, 
pretendermos colocar essa imensa carga de responsabilidade, de sig
nificados, de deveres, de ceu e de inferno, nas costas do fnigil e falivel 
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ser humano ... que foi riossa mae" (ibid.). "Esta figura da mae pessoai 
surge com tamanha importancia nas psicologias personalisticas que, 
como sabemos, elas nunca vao alem disso ... " (§159). Em outras 
palavras, e a proprio arquetipo da mae a responsavel pela psicologia 
personalista e pela coloca'Yao da carga arquetipica sobre figuras pes
soais, rela'Yoes pessoais e solu'Yoes pessoais. E pelo fato de se tamar 
sempre a si proprio, aos problemas e ao destino como "coisas suas" , 
pessoais. Par isso a complexo maternal, em seus exageros para mais 
au para menos, carrega, junto com sua tendencia para a impessoB;, 
fascinio e for'Ya pessoais. 

Nesse ponto pisamos 0 terreno do dominio comum da mae e da 
ama se bern que, como Jung notou, 0 termo complexo materna, por 
ter sido emprestado da psicopatologia, tenha sempre umaconota'Yao 
de ferimento e doen'Ya, evocando muito mais a figura da enfermeira, 
uma enfermeira ae crian'Yas, ama. Maria fez os dais papeis, parece 
(Jesus nao tinha ama junto de si quando era deixado so). 0- que di
ficulta para nossa consciencia acid ental fazer a distin'Yao entre as duas 
atitudes psicologicas; mas e necessaria faze-lao A ama nao tern co
nexao pessoal com a crian'Ya, nao the pertence, nem sua historia tern 
prosseguimento nela; a vida e a morte da crian'Ya nao sao suas; seu 
amor par ela nao e incesto nem tabu. Nao- podemos dizer que a ama 
seja uma mae adotiva, uma substituta au segunda "mae" , justamente 
porque -a-constela'Yao nao e pessoal. Tampouco e licito reduzir essas 
diferen'Yas arquetipicas a nO'Yoes psicodinamicas de seio "born" e seio 
'-'mau", que em ultima instancia transJormam a ama em mae. 

A ama e uma figura independente, com uma maneira propria e 
especifica de se ligar a questao do abandono. -Em primeiro lugar, 
feridas, abandono e rejei'Yao, vern de encontro a tendencia instintiva 
na ama de cuidar, reparar, proteger, sem outras inten'Yoes a nao ser 
atender as necessidades concretas. Seus atos nao contem proje'Yoes do 
destino, nem fantasias sabre a que aconteceu e 0 que acontecera. Ela e 
toda cuidados e nao espera nada. 

Assumir a atitude psicologica da ama seria permitir a crian'Ya per
manecet em seu abandono (a ama aparece quando faltam os pais). Ao 
alimentar a crian'Ya em sua fraqueza, a ama alimenta a fraqueza. Ja a 
atitude psicologica da mae sempre espera alguma coisa: crescimento, 
destino pessoal emergente, qualidades especiais. Os cuidados mater
nais e a esperan'Ya fundem-se e fluem como se fossem uma coisa so. 0 
que nao ocorre com a ama, que tern de aceitar a crian'Ya como e, e isso 
implica em ferimentos e vulnerabilidade como condi'Yoes previas, pois 
pal a constelar a ama au enfermeira e preciso antes que haja negligen
cia e abandono. Sendo assim, a situa'Yao inversa tambem pode ocor-
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rer, isto e, a presen'Ya da ama pode despertar em n6s 0 sentimento de 
termos sido feridQs e abandonados. Ao que tudo indica, ser apenas 
mae au ser apenas ama nao e a suficiente. A crian'Ya precis a das duas, 
da mesma forma que cada urn de nos precisa ter uma forma pessoal de 
relacionar-se com a destino, ao lade de uma forma impessoal. 

Creio que podemos ver a "hipocondria", as lamenta'Yoes e as 
pedidos narcisistas de ajuda, como uma constela'Yao peculiar mediada 
pelo imaginario; nao tanto urn complexo maternal e sim tentativas de 
constelar a ama. Os acessos desesperados de Picasso de manha na 
cama, incapaz de desenhar, incapaz de_pintar; as vidros de pilulas e as 
pacotes de pozinhos de Stravinsky, espalhados pelas mesas e estantes 
mais a mao; Coleridge invalido: .... "lmago de Carlyle, ele e a esposa, 
urn fazendo a ama do outr~ alternadamente; Voltaire "morrendo" 
durante 40 anos; Michelangelo e Di.irer a se lamentarem; Elisabeth 
Barret Browning definhando em urn diva; Emily Dickinson confinada 
em seu quarto; Charlotte Bronte e George Eliot com enxaquecas e es
tomagos "revirados"; Scott-Fitzgerald encontrando-se com Heming
way para falarem sobre saude; Proust em seu leito; Rossini em seu 
leito; Darwin em seu leito ... eis a crian"a e a ama, uma combina'Yao 
ainda nao bern estudada pela Psicologia em suas tentativas de chegar 
as- constela'Yoes da criatividade e da genialidade, de entender a psi
cologia da hipocondria e da neurastenia, e de analisar as lutas in
trafamiliares pela designa'Yao de quem vai ficar doente e quem vai 
cuidar de quem. 

A psicoterapia assimilou todos as fenomenos da ama ao ar
quetipo da mae, confundindo fragilidade com doen"a (primeiro mis
turando ama-seca com enfermeira, depois ambas com a mae). Na ten
tativa heroica de nos libertarmos do complexo materna, voltamo-nos 
equivocadamente contra nossa fraqueza e doen"a. Tudo depende do 
estilo da ama a quem se e entregue, para que urn conteudo infantil 
venha a se transformar num Heroi, num Dionisio ou num Zeus, au 
permane9a como uma area de percep"ao patologizada e de devaneios 
infantis. No entanto e preciso primeiro distinguir bern entre mae e 
ama; s6 entao seremos capazes de perceber a a"ao individual desta ul
tima. 

A CRIAN9A MORTA 

A crian"a morta e urn motivo tangencial ao nosso tema; mas e 
possivel estuda-lo isoladamente. E urn motivo que aparece em sonhos 
as vezes como uma crian9a que nao chegou a nascer, que nunca veio 
ao mundo; a crian"a marta tambem perturb a nossas vidas de muitas 
formas: medo da morte de uma crian'Ya, superprote"ao da crian'Ya e a 
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seu reverso, a crueldade para com ela, e tambem a questao do aborto. 
Quando se discute a questao do aborto em geral a linguagem que se 
emprega fala de conveniencias, controle da popula~ao, pecado moral 
e infra~ao legal de se tirar a vida, direitos da mulher. Mas a recorren
cia do tema do aborto nos sonhos e sua carga emocional atestam sua 
importancia suficiente na economia psiquica para faze-Io merecedor 
de aten~ao psicologica. 

o aborto evoca a antiga pnitica da exposi~ao de crian~as (en
jeitar, apothesis), em que se abandonava a crian~a indesejada a morte. 
A crian~a abortada e urn personagem tragico do drama interior; 
representa 0 malogro de todas as possibilidades que ja mencionamos: 
a esperan~a no futuro, a disposi~ao para a conquista, 0 come~o de urn 
novo cicIo, a plenitude final. A crian~a morta e nossa esperan~a per
dida, nossa chama apagada, frustra~ao de nossa criatividade, ima
gina~ao embotada incapaz de sugerir caminhos novos, fim da espon
taneidade, da ab~rtura, de todo movimento. Nao e de estranhar que, 
apos urn aborto real, a tristeza e a amargura perdurem por rriuitos 
anos: e que 0 tema do aborto expressa a condi~ao psiquica da crian~a 
morta. 

A mae quer ver a crian~a sempre ativa, fazendo coisas, amanda 
- Dem@ter com Persefone e Demofoon e urn born exemplo disto. A 
morte da crian~a traz a tona seus limites. A crian~a tern urn destino a 
parte do seu, 0 que-demonstra que a crian~a e urn elemento destacavel 
da mae. Se mantivermos a perspectiva da mae apenas lamentaremos a 
perda da crian~a, sem nos darmos conta de tudoomais que esse tema 
arquetipico podera estar indicando. 

. Porque a crian~a morta e a crian~a que pertence a morte-e refere
se nao so mente a morte da vida mas tambem a vida da morte (Cf. 
Riklin, 1970). Com a morte significando nao 0 fim como termino da 
vida mas fim como proposito da vida, como passagem para a existen
cia invisivel e apenas psiquica de Hades, que se localiza numa regiao 
"mais abaixo" e "mais alem" da vida, e cujo tempo e "depois" da 
vida, livre das contingencias do visivel, do agir, do fazer e do amar. ~ 
crian~a abortada significa entao a vida que se aborta em tributo'ito 
Hades. . 

A crian~a morta pode ser tambem a imagem do psicopompo, 
conduzindo a alma a reflexoes sobre 0 arquetipo da crian~a inseridQ 
numa configura<;ao total da psique. Tern a for<;a indutora das lapides 
funenirias classicas. Nesse papel a .crian<;a morta possibilita a inte
rioriza<;ao da futuridade e da fantasia de crescimento, e a reversao do 
sentido da independencia, que passa a significar independencia em 
rela<;ao aos valores da vida. A propria morte deixa de ser considerada 
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de urn ponto de vista da vida para, conduzida pela crian~a morta, 
fazer valer seus proprios termos, como condi~ao especificamente 
psiquica, isto e, a condi~ao em que nada mais existe senao apsique. 

Embora seja urn tema adocicadamente sentimentalizado - basta 
andar por urn desses cemiterios vitorianos e atentar para sua esta
tuaria de angelicais crian~as mortas, emissarios do alem - 0 con
tetido psiquico concretizado no marmore e, apesar de tudo, valido. 
Apenas essa imagem funde Eros e Tanatos, conjun~ao que, apesar de 
entendida peloneoplatonismo (Wind, 1967) foi conceitualmente rom
pida pelo racionalismo de Freud. A crian~a morta pode reintegrar 0 
que 0 intelecto dividiu e colocou em oposi<;ao. 

INFANTILIDADE - PUERILIDADE 

o retorno d-a crian<;a coloca-nos face a face a urn profundo dilema 
o enigma inerente a todo arquetipo, seus aspectos supostamente 

bons e maus, suas partes assimilaveis e nao assimilaveis, conforme 0 

modele de integra<;ao que tenhamos escolhido. No caso do arquetipo 
da crian~a,os p610s .opostos sao infantilidade (ser -crian~a) e 
puerilidade (parecer crian~a). A primeir.a condi~ao deseja amadu
recer, livrar-se das preocupa<;oes infantis, emergir da infancia e de sua 
ignodl.ncia. A outra almeja tornar-se crian~a, po is s6 nesta condi<;ao 
se alcan~a 0 reino dos ceus, com a crian<;a conduzindo a psi que e sen
do sua' 'meta final". Como superar as duas tendencias contradit6rias: 
superar a infancia e tornar-se crian~a? 

A mesma polaridade esta presente ja em Platao, pois a crian<;a do 
Meno nao e a mesma crian~a do Lysis, da Republica e_ das Leis. Os 
p6los aparecem tambem em Paulo (1 Cor. 14:20), que apela para a 
puerilidade do cora~ao mas nao deseja a infantilidade da mente. Ou 
como Agostinho colocou a questao: "A infancia e-nos proposta como 
urn modele de humildade que deveriamos imitar, mas e proposta tam
bern como urn tipo de loucura a ser evitada" (Enar. in Ps. XL VI, 2). 
A parti~ao do arquetipo aparece tambem naquilo que Philippe Aries 
·chama de "os do is conceitos da infancia": de urn lade 0 carinho 
tolerante da familia, de outr~ a disciplina racional da sociedade, da 

'igreja, da pedagogia. A divisao finalmente aparece hoje na teoria da 
Educa~ao, na distin~ao que propoe entre intelectos "suaves" e "for
tes"; os primeiros conformando-se a orienta<;ao de Rousseau, Froebe! 
e os Romanticos com sua caracteristica visao da "puerilidade"; os 
segundos obedecendo a urn padrao mais classico, mais medieval, ven
do na crian<;a urn adulto em miniatura, corn uma infantilidade plas
tica, modelave! como a cera, e que requer elabora<;ao por uma for
ma~ao disciplinada. 
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l~n~ sugere que se ponha fim a ambivalencia inerente ao padrao 
arquetlplco escolhendo-se urn termo do par de opostos, 0 que tornaria 
possive! r~caI?turar a infancia, mas sem sua infantilidade. A solu<;:ao 
proposta e cnar uma nova puerilidade atraves do sacrificio da infan
tilidade. Reconquista-se a inocencia, 0 sentido lucido e espontaneidade 
quando se abre mao da ignorancia, do jogo e do desregramento. In
genuidade e inocencia nao transformam 0 santo ou 0 sabio em loucos. 
Parece urna alternativa muito correta esta que sugeri baseado em lung 
(CW, § 742), pois no homem renascido da individua<;ao que cabimento. 
tern a petulanciae aincapacidadeinfantis,.as fraquezas, as ansiedades e 
os desejos magicos, tao subjetivos e tao nao-condicionadus por ex
periencia previa? Que outra coisa pode ser a consciencia senao 0 se
parar-se de tudo 0 que e infantil? 

1~: dificil no entanto manter separadas a crian<;:a de sua infanti
lidade. Seria sequer possivel a separa<;:ao? Seria possive! escolher urn 
~os polos? ~ c~iaiwa ~ao e exatamente esse complexo de opostos.cujo 
Impacto pSlqUlCO denva precisamente da tensao entre seus lados 
"born" e "mau", estatico e mutante? Abstraia-se infantilidade da 
crian<;:a e 0 que resta e nao urn anjo {e os anjos no fundo tambem sao 
dem~nios. poderosos e terriveis) e sim uma imagem idealizada daquilo 
q~e Imagmamos deveriamos ser, a inocencia gerada na repressao, 
cnan<;:a abandonada que, de uma forma ou de outra, ira retornar. 
Qua.nd? destacamo~ e isolamos os elementos patologicos, seja por 
sacnficlO ou como tnbuto escatologico, nao estamos contribuindo nem 
urn pouco para 0 progresso da psicologia ou da psique enredada em 
seus complexos. 

. Talvez 0 que hoje significa psicologicamente tornar-se crianp 
seJa exatamente 0 que os termos dizem: uma condi<;:ao global com sua 
in~antilidade patol6gica, com 0 pensamento e a linguagem d~ crian<;:a; 
cnan<;:a na sabedoria da perfeita ora<;:ao (Sal. 8:2; Mat. 21: 16), e com 
uma memoria que realmente transcende a experiencia. 

.~a verdade, como sera possivel que nos tornemos crian<;:as se nao 
admltlrmos a sombra da infantilidade? Havera outro caminho para se 
alcan<;:ar a inocencia e a humildade a nao ser 0 da ignorancia e da 
humilha<;:ao, no qual nos fazemos simples, pequenos, assustados? Ser 
conduzido por uma criancinha implica, entao, psicologicamente; ser . 
levado pela perplexidade e inocencia diante de situa<;:oes novas e tam
bern por outras contingencias da infantilidade: pelo sentimento de 
solidao, abandono e vulnerabilidade, pelas idealiza<;:oes de grandeza 
atribuidas a autoridades extern as e as for<;:as internas dos complexos 
que estao em nossas origens, pela intoxicante pretensao de invenci
bilidade magica, por urna estranha sexualidade-hermafrodita e de 
concretiza<;:ao impossivel -, por uma crueldade impiedosa e inade-

56 

quada, por memona curta e estupidez, que compoem igualmente a 
substancia da inocencia. 

Mais que outra coisa, as descobertas que Freud fez sobre a crian
<;:a precisam ser recolocadas em fun<;:ao da ideia do renascimento, tao 
representativa do arquetipo da crian<;a. A ressurrei<;:ao do homem 
abrange todo 0 seu corpo, incluindo suas partes fracas, carregadas de 
pecado e de luxuria (Rom. 6:12-13). Neste corpo - que Freud redes
cobriu e reafirmou - nao podemos nos esquivar da crian<;:a. E nele, 
mais do que em qualquer outro lugar, que nos sentimos vitimas da in
fancia, ou em conflito com ela; tratamo-Io como urn inimigo, como urn 
inferior que deve ser disciplinado ou indulgentemente mimado. Mas se 
a crian<;:a - mesmo a crian<;:a freudiana - e, pelo menos em parte, urn 
fator imaginario ativado pela memoria, entao as emo<;:oes corporeas 
que associamos a crian<;:a devem referir-se, pelo menos parcialmente, a 
urn corpo imagimhio. Nesse caso ate nossas perversoes polimorfas e 
nossa nostalgia da infancia podem funcionar como via de acesso a 
condi<;:ao pueril da ressurrei<;:ao, operando-se 0 renascimento a partir 
da sexualidade infantil, da disciplina da perversao. E so ate onde 
podemos chegar na distin<;:ao entre pueril e infantil. 

E licito, porem, atribuir tanta coisa a-este arquetipo, a ponto dele 
personificar nao somente 0 corpo e 0 modo concreto da experiencia 
direta mas tambem quase tudo que e nossa subjetividade? A crian<;:a
teria mesmo de veicular nossos prazeres corporais e nossa memoria 
imaginaria, nossa totalidade e nossa libera<;:ao criativa, nosso senso 
lucido e nosso Eros, nosso passado e nosso futuro? Se entre gam os a 
crian<;:a esses componentes todos da existencia, entao claro esta que 
essas areas da experiencia tornar-se-ao infantis. Eros encher-se-a de 
desejos infantis; 0 corpo, de lamurias infantis; a revolu<;:ao sera vista 
como encena<;:ao infantil; a imagina<;:ao, como fantasia infantil e 0 

jogo como uma atividade inferior. E nunca aceitaremos esses dados 
como eles sao, acharemos sempre que precisam ser "desenvolvidos": 
nossa fantasia, por meio da imagina<;:ao ativa e da arteterapia; nossos 
corpos, nosso Eros, nossa alegria, e a revolu<;ao tambem, por urn 
processo de amplia<;:ao da consciencia, com "amadurecimento" e per
da de "primitividade". 

A propria infancia nao tern de estar necessariamente sob a juris
di<;:ao da crian<;:a. Infancia e apenas uma palavra que empregamos 
para designar certas formas de experiencia e de perCeP9aO, formas 
imaginarias que abandonamos a cad a momento, em nome de urn 
comportamento mais adulto, isto e, mais conceitual e mais regido pela 
vontade. 0 dilema do infantil e do pueril fica resolvido quando se. 
deixa de considerar a infancia como repositorio do que ha de mais 
precioso na vida humana. Nao precisamos de frescor, ingenuidade e 
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simplicidade para nos tornarmos criancas, nao precisamos idealizar 0 

jogo para chegar ao reino imaginario. la. nao temos'que acreditar que 
a inocencia seja pre-requisito da renovacao, nem que a unidade se im
ponha a totalidade. Restaurar a sombra infantil como parte integrante 
do ideal da puerilidade possibilitaria a angustia e a fragilidade rein
tegrarem-se a totalidade, e 0 retorno das distorcoes patol6gicas e da 
ardua tarefa da concretizacao ao reino do imaginario. 

ASSUMINDO A CRIAN9A 

o abandono da crianca e urn tema mitol6gico e como tal re
presenta uma realidade psicol6gica permanente e nao algo que deva 
ser tratado ou dramatizado. Como entao lidar com ela? Deveria ser 

'obedecido 0 padrao mitol6gico do tema; a psicologia profunda, 
porem, na sua pretensao de "alterar alguma coisa" (Freud) deixa 0 

problema a discticao do sujeito. As solucoes-que apresentamos nao 
sao simples, e as reflexoes precedentes acrescentaram compficacoes a 
urn tema que em si nao e complicado-. Thomas Mann escreveu que s6 0 

exaustivo e realmente interessante; em psicologia, 's6 0 complicado e 
realmente representativo. 

o padr.~o que vimos expondo mostra urn circulo vicioso: aban
dono do crianca a fim de se alcancar a maturidade, e entao, abandono 
a crianc;a quando ela retorna. Ou reprimimos ou mimamos esta face 
da nossa subjetividade. Num ou noutro caso, a crianca mostra-se in
tolenivel: no primeiro nao podemos suporta-Ia de jeito nenhum, no 
segundo cedemos a ela por completo. Seguimos 0 padrao contido na 
pr6pria palavra "abandono", alternando entre os significados opos
tos de "perda" e de "entrega". Livramo-nos de uma condicao afas
tando-a de n6s, ou nos libertamos permitindo aproximarmo-nos 
dela. ' 

Uma das maneiras de nos abandonarmos a crianca e darmo-nos a 
fantasias, chamadas ideias, atraves das quais a crianca captura nossa 
cor:sciencia de forma sublimada. E urn axioma psico10gico que quanto 
maJor for a disH1.ncia a nos separar da crianca reprimida, mais facil 
para ela sera tomar posse de n6s (CW 9, I, §277). Quanto mais in
suporfaveis acharmos os emocionalismos infantis em nossa subje
tividade, mais facilmente nos tornaremos presa de simplificacoes 
pueris em nossas ideias, apesar destas pretenderem refletir objetivi
dade, maturidade e senso de responsabilidade e nao envolvimento 
emocional. Quando isso acontece, a crianca impregna nossa formacao 
te6rica de conceitos ingenuos sobre psique e terapia, crescimento e 
totalidade, revolucao e liberdade, amor e genialidade. Aderimos entao 
a movimentos filos6fico-sentimentais que em sua exaltacao emocional 
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negam valor ao intelecto - apenas fazer contato, relacionar-se, 
acreditar, encontrar, - pois a crianca representa 0 coracao born e 
inocente. E esta crianca e 0 anti-intelectual primario que sabe, sem 
aprender, coisas que ocultas aos sabios, mas reveladas aos pequeninos 
(Lucas 10:21-22). 

Examinamos tambem, indiretamente, a maneira como 0 motivo 
mitol6gico constela-se em nossas subjetividades individuais. A rel~cao 
entre psique e mito ocorre segundo duas orientacoes: os mitemas 
presidem a alma, mas s6 adquirem vida a medi~a em que vao se?do 
encenados. Uma destas encenacoes, a que contem 0 modelo herOlC? 
de consciencia, alude sempre a cria~, por forca de suas origens. E 
impossivel desempenhar as tarefas do ego - confrontar-se, lutar, 
avancar em direcao a claridade e ao conhecimento - sem 0 retorno da 
crianca . 0 conceito de ego, tao impregnado de mitemas her6icos, 
tam bern se baseia e tern como pre-condicao a crianca abandonada 
(CW 9,I,§281-84; Neumann, pag. 45). A crianca volta e~condida den
tro das botas do her6i para neutralizar sua concepcao mgenuamente 
literal da realidade. 

Mas nao e sempre que a crianca tern de ret~)fnar como her6i. 
Alias, ela nem precisa voltar, se nao tiver sido nem r.eprimida nem 
abandonada. A consciencia dionisiaca guarda consigo a crianca como 
urn aspecto permanente de sua estrutura arquetipica: no mais a~tigo 
festival dionisiaco de primavera, em homenagem ao deus do vmho 
novo, 0 segundo dia era dedicado a crianca; criancas pequenas to
mavam parte no festival e seus copos traziam gravacoes em que eram 
representadas com brinquedos e coroas. 

Os mitos, por serem verdadeiros, estao continuamente aconte
cendo; todos os dias, em nossas acoes e atitudes, abandonamos a 
crianca . Tudo aquilo a que negamos paternidade, tudo 0 que repu
diamos, as coisas a que recusamos linhagem hist6rica, transformam
se em outros tantos 6rfaos. 0 6rfao nao tern hist6ria; tudo fica no 
tempo vindouro, e futuridade total. A hist6ria e que outorga uma 
linhagem aos eventos psiquicos, fornecendo-Ihes raizes de raca , cul
tura e tradicao . Quando negamos 0 aspecto hist6rico aos nossOs com
plexos, isto e, 0 modo como a hist6ria nos alcanca atr~ves ~os com
plexos - pois e por eles que minha raca, meus ancestralS e mmha cul
tura hist6rica me afetam mais intimamente - estamos gerando qr
faos: abandonamos nossos complexos ao poder do arquetipo da 
crianca. E dai eles VaG para 0 orfanato - terreno fertil onde medram 
as psicopatias renegadas. 

E como psic610go que devo refugar 0 ataque que se faz a hist6ria, 
agora em duas frentes: 0 dos misticos de uma religiao que iria abrir 
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caIIlinho para 0 renascirnento espiritual resguardando 0 historico e 0 
dos arautos da mudan9a politica, que recome9aria tudo do z~ro, ~on
siderando ? pas.sa~o urn mero "balde de cinzas" (Carl Sandburg). Os 

. _ cultos do l~edlatlsmo, da J:'"elevancia, da transcendencia e da revo

. lU9a~ - seJa e~ terrnos de abertura intelectual ou de libera9ao social 
.,- sao expre~soes ~o~a~ do culto da crian9a (e _so ler Marcuse!), que 
negam as ralzes hlstoncas dos complexos deixando-os orfaos sem 
nad.a atn'l.~ de_ si. A ~is~oria enUi.o, como ci f~i para Edipo, nasce de urn 
vazlO. A Il~s~o de EdlPO a respeito de sua historia foi 0 fundamento 
da sua tragedla. 

. Pode, parecer estranh.o que .um psicologo americano, ao falar a 
mtelectuals europeu~, esteJa a pnvilegiar a historia, uma vez que para 
a Europa, como dlsse Joyce, "a historia e urn pesadelo do qual 
procuro. desp~rtar". E ~ais:s?_e.m parte e possivel separar a reali
~a?t':! pSICologlca da realldade ,histoi'ica. 0 tempo todo nossa suoje
tlvldade enreda-se em nossa hlstoria ocidental tornando impossivel 
que desperte~os del~, a nilo ser que a reconhe~amos em nossos com
plex?~. A ~~lcoterap~a, ~o conceber-se aplicada a tarefa de alterar e 
cornglr as extravaganclaS unilaterais da consciencia" (Jung) f 

b' tnt' d ' az-se tam em uma e atlva e rever a historia e sua a9ilo nos complexos. 

M~dan~a, ~a psique significa mudan9a na historia, e e isso-que 
t~r~a tao. ,dlflCIl a mudan9a psiquica: ela significa movimento his
t<:,nco. AlIas, nada se move _em nos mesmos ou no mundo se a hist6ria 
nao for.le,:,a?a,em conta. Uma revolu9ao que hesite em arrastar con
sigo a hl~t?na e uma revolu9ilo que nilo vai mudar nada; a psique per-
manecera mtocada, 0 que equivale a uma nova repressilo. . 

, <? ~r9uetipQ da crian9,a, devido as suas tendencias a-hist6ricas e 
pre-hlstoncas,. ao trans~en,r .a consciencia seu modele caracteristico 
tenta nos deslIgar das hlstona, produzindo uma gera9ao de crian9as 
abandonadas, con: percep9ilo apenas de come90s e fins, movidas por 
uma e?peran~a onIp~t.ente e por urn terror escatol6gico. 0 dominio 
obse~slvo deste ~rquetlpo apresenta ainda um outro aspecto, a inter
v~n~ao do seu polo op~)Sto, 0 ~os pais: um opressivo senso de pater
nId~~e, de responsablhdade unIversal - a infla9ao paternal compen
satona. 

~ hist6ria da sentido a,o que e autentico, limit a 0 possive!. Se nao 
c.ontassemos com este sentldo ttistorico, todo dado teria de ser con
slderado absolutame?te novo e potencialmente ilimitado. Se per
de~os essa perspectlva todos ,?S pretensos caminhos de salva9ao 
proJetan:-se a nossa frente - delxando nossa subjetividade as voltas 
com 0 dll,ema de "c?rno ser" em confronto com as necessidades da al
ma, perdlda em melO a uma profusao de programas de libera9ao, in-
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elusive a tendencia de voltar-se para 0 Oriente, como um caminho 
para fora da hist6ria ocidenta!. A propria psicologia passa a ser vista 
apenas como mais uma "viagem", gra9as a influencia da crian9a . 

Mas a psicologia de Jung e toda uma reflexilo da psique hist6rica 
e nilo um programa para sua transcendencia. A concep9ao junguiana 
de uma totalidade polivalente complexa, prenhe de inumen'l.veis pos
sibilidades e individualmente distinta, e preciosa demais, fertiI demais 
para transformar-se em apenas uma fantasia delirante de onipoten
cia, dirigida para a conquista de uma s6lida independencia atraves de 
um ingenuo crescimento em dire~ao a unidade - situa9ao em que to!'-
nar-se Self e tornar-se Deus sao ideias confluentes e inflacionantes. 

E certo que a psicologia pode ser mais critica e menos pueril em 
seu uso de "totalidade" e "Self"; e certo que pode abandonar, em 
suas teorlas, as fantasias de crescimento, criatividade, independenciae 
futuridade, permitindo deste modo que altera90es seiam vistas sim
plesmente como altera90es, nao sempre como passagem para um es
tado novo ou como urn desenvolvimento, e sim comomodalidades 
sutilmente matizadas; mesmo a ausencia de -altera90es podera, deste 
ponto de vista, ser en car ada menos depressivamente. Com isto a in
dividua9ao podera destacar-se do conceito de desenvolvimento, vindo 
a refletir com mais precisao as realidades da experiencia. Nilo e essa 
exatamente a fun9ao de Psicologia, refletir a psique como ela e e nilo 
apenas estrutura-Ia em um sistema hermeneutico ou inculcar atraves 
da terapia um dogma psicologico? 

Refletir a psique tal como e foi a preocupa9ao do presente ensaio. 
E falo de "ensaio" - uma tentativa de articular e com is so constelar 
esse nivel de subjetividade ar.quetipica que e a crian9a. No entanto, 
para correspondermos a esse tema, nossa tentativa tern, inevitavel
mente, de falhar. Nossa inadequa9ao reflete seu desamparo. Assim 
nao devemos esperar que 0 que a psique diz por intermedin da palavra 
"inf:1ncia" possa ser traduzido na linguagem madura e intelectual da 
ciencia e do academicismo. A Psicologia, parece-me, laborou muito 
tempo neste engano. Nosso ensaio aproxima-se muito mais daquelas 
linhas de T. S. Eliot (East Coker, V) "toda tentativa/ e urn come90 
totalmente novo e uma nova forma de fracasso ... E assim toda (a)ven
tura/ e urn come90 novo e uma incur sao no inarticulado ... " Desta 
forma, 0 fracasso e a (a)ventura implicam-se mutuamente. Ambos 
fazem parte de nossa retomada da crian9a a partir de uma ativa9ao da 
imagina~ao em torno da infancia arquetipica. 

A presen~a dominante do arquetipo da crian9a em nosso pen
samento psicologico, alem de enfraquecer 0 intelecto, privou 0 adulto 
de sua imagina~ao. Esta atividade "inferior" foi relegada a inf:1ncia, 

61 



ao lado do irreal, do auto-er6tico e do primitivo. E preciso que 0 

adulto retorne a infancia para reencontrar a imagina~ao -=conceden
do-se 0 irreal, 0 auto-er6tico e 0 primitivo - porque a infancia ate 
agora s6 significou perda do poder de imaginar, amnesia como me
moria perdida, abandono da capacidade de reminiscencia no sentido 
neoplat6nico. Com 0 que "adulto" e "maduro" vieram a significar 
existencia desmitologizada, sendo que os ·mitemas subjacentes retor
nam e possuem 0 adulto nas formas simplistas e sentimentais que ja 
comentamos. Podemos condensar esse processo psico16gico na f6r
mula: quanto menos a crian~a e assumida como vulnerabilidade 
emocional e realidade imaginal, mais amerce dela ficam nossas fan
tasias racionalizadas. 

Seria preferivel uma psicologia que nao insistisse tanto na distin
~ao entre adulto e crian~a - e conseqtlentemente nos padroes de 
abandono que e6tivemos a esbo~ar - uma psicologia menos aban
donada.8. crian~a, as suas agruras e ao seu romantismo. Vma psi
cologia descritiva do homem, suficientemente abrangente para conter 
o comp.onente da crian~a eterna, com sua incuravel fraqueza e sua 
necessidade de cuida?os, e para permitir a expressao da crian<;a, nao 
atraves de desenvolvlmento ou de abandono, mas sim por assumi-Ia. 
Nessas condi~5es nossa experiencia subjetiva se traduziria numa 
psicoiogia nao somente mais exata como tambem mais sofisticada
mente classica em sua descri<;ao do homem: com a crian<;a dentrode 
si, com a vergonha do infantil estampada no semblante, com sua 
psicopatologia imutavel - nao transcendida, nao alter ada - com in
quebrantaveis esperan<;as e com a vulnerabilidade das mesmas, supor
tando seu abandono com dignidade e encontrando sua liberdade na 
imagina<;:ao finalmente resgatada da amnesia infantil. 
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III - POTHOS: A NOSTALGIA DO PUER AETERNUS 

Esta manha nossas divaga<;6es nos conduzem a Ulna incursao 
peIo dominio psicologico da nostalgia. 

No entanto, antes de nos pormos a caminho, devemos fazer uma 
distin<;ao entre a experiencia mais importante e profunda da nostalgia 
- uma nostalgia arquetipica, que pode ela propria ser uma "nostalgia 
do arquetipo" - e todas as recentes manifesta<;oes de nostalgia: a 
atra<;ao pelos anos 30 e 40 nos filmes, os anseios por uma sexualidaae 
romantica ou por uma natureza pura, nao poluida, a nostalgia da 
liga<;ao com a terra que 0 honesto campones possui, ou nostalgia que 
se revela na preferencia por roupas ciganas e por antiguidades. Isto e 
uma temporaliza<;ao da nostalgia em uma autre jois (outra vez), ou 
uma seculariza<;ao e comercializa<;ao de valores nostrugicos. Assim e a 
nostalgia que interessa it Sociologia, enquanto que nossa aten<;ao vol~ 
ta-se para a nostalgia arquetipica. 

Espero que possamos chegar a uma terceira perspectiva desse 
nosso fenomeno: uma perspectiva que nao seja nem 0 dernier crt de 
urn modismo comercial nem 0 premier cri da terapia do grito primor
dial (Janov), 0 grito pela mae e pelas dores do passado em nossas al
mas, mas urn cri imaginaire, urn grito pelas imagens, 0 C.R.I. de 
Chambery.* 

Para seguir nesta dire<;ao, evitando as explica<;6es tanto pessoais 
como sociais, devemo-nos ater a urn principio fundamental sobre 0 

qual a psicologiaarquetipica se baseia - 0 principio da epistrophe ou 
rever sao . Epistrophe e uma ideia neoplatonica: sua melhor elabora<;ao 
enconlfa-se nos Elementos de Teologia de Procius, especial mente a 

* Jogo de palavras com 0 Centre de Recherches sur I'lmaginaire do Centro 
Universitario de Savoie, Chambery, Fran9a (Nota dos Eds.). 
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proposi~ao 29. Em resumo, esta ideia considera que todo fenomeno 
tern urn modelo arquetipico para 0 qual voltar, reverter, retomar. 
Todos os acontecimentos que se passam no dominio da alma, isto e, 
todos os eventos e comportamentos psicologicos, tern uma simila
ridade, uma correspondencia, uma semelhan~a com urn padrao ar
quetipico. Nossas vidas seguem as figuras mitologicas: agimos, pen
sam~s, sentimos, apenas na medida em que is so e permitido por 
padr6es estabelecidos no mundo das imagens. Nossas vidas psico
logicas mimetizam os mitos. Como Proclus nota, fenomenos secuu
darios (nossas experiencias pessoais) podem reverter a urn contexte 
primario ou primordial, onde tern ressonancia e ao qual pertencem. A 
tarefa da psicologia arquetipica, e da sua terapia, e descobrir 0 padrao 
arquetipico das formas de comportamento. Pressup5e-se sempre que 
"alguma coisa se encaixa em a/gum /ugar": todas as formas da psi
copatologia tern seu substrato mitico e pertencem ou tern guarida nos 
mitos. AU:m disso, a psicopatologia e em si urn meio -de reverter ao 
mito, urn meio de ·ser-se afetado pelo mite e de entrar-s:e no mito.·Ou, 
como disse lung: "Os deuses tornaram-se doen~as" (CW 13,§54), de 
modo que, hoje em dia, quando quisermos eneontrar os deuses e para 
nossas patologias que devemos olhar. 

Os eventos psicopatologicos particulares que prendem nossa 
aten~ao esta manha sao os da inquieta~ao e da divaga~ao, da ausen
cia do lar, da nostalgia; 0 sofrimento causado pel a nostalgia, que ao 
mesmo tempo e uma motiva~ao para a investiga~ao e a pesquisa. 

Nosso metoda foi em parte deserito por Henry Corbin ao es
crever sobre 0 ta'wil, que diz significar: "reconduire, ramener une 
chose a son origine et principe, a son archetype". Como diz adiante: 
"Em ta'wil deve-se levar as formas sensiveis de volta para as formas 
imaginativas, e dai al~ar-se para significados ainda mais elevados; 
proceder na dire~ao oposta (Ievar as formas imaginativas de volta 
para as formas sensiveis das quais se originaram) e destruir as vir
tualidades da imagina~ao". Para nos, 0 trabalho principal da terapia, 
mais do que a analise do inconsciente, consis.te na conserva~ao, ex
plorac;:ao, e vivificac;:ao da imaginac;:ao e nos insights dai derivados. 

I 

Partindo agora diretamente para nosso tema, deparamos com a 
seguinte descric;:ao, feita por lung, da fenomenologia da divagac;:ao e 
do anseio: "Os her6is em geral sao andarilhos (Gilgamesh, Dionisio, 
Hercules, Mitra etc.) e 0 caminhar errante e urn simbolo do anseio, da 
busca incessante que nunca encontra seu objeto, da nostalgia da mae 
que se perdeu". (CW 5, §299). 0 objetivo secreto da caminhada, dizia 
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lung em 1~1~, e a mae que se perdeu. Ha uma parte da libido, a qual 
~hama de hbldo renegada, que se retira das tarefas her6icas e deseja 
~ncestuosaI?~nte voltar e mergulhar na mae. Bloqueada pelo tabu do 
mcesto, a hbldo nao consegue chegar ao seu objetivo e fica para sem
pre caminhando errante e ansiando. Esta explica~ao dinamica e a 
primeira e classica elabora~ao junguiana da figura arquetipica do puer 
aeternus: 0 componente etemamente jovem de cada psique humana, 
homem ou .mulher, jovem ou velho, que esta sempre caminhando, 
sempre anslando, e que, em ultima analise, esta ligado a mae ar
quetipica. 

Niio sera essa linha de raciocinio, insisto, que iremos desenvolver. 
E urn dos nossos principais desvios da escola junguiana ch'issica da-se 
justamente aqui. Pois colocar toda a fenomenologia espiritual do 
tema do puer aeternus em conexao com 0 arquetipo da mae e urn 
materialismo psicol6gico: uma posi~ao que considera 0 espirito como 
apendice da materia materna. Segundo nossa perspectiva arquetipica, 
a psicologia do puer aeternus - maos e pes feridos, sangrando, altos 
voos e verticalidade, esteticismo e amoralidade, 0 relacionamento 
peculiar com mulheres do tipo Artemis ou Amazonas, a intempo
ralidade sem envelhecimento, a tendencia ao fr.acasso, a destrui~ao e 
ao colapso (Ia chute) - todos esses dados perteneem a uma serie de 
figuras miticas de jovens semideuses humanos ou de jovens divinos e 
nao podem ser imaginados apenas atraves da linguagem psieologistica 
do complexo matemo. E preferivel, como' estamos fazendo, consi
derar esses -clados referentes ao puer como pertencentes a fen ome
nologia do espirito. Se nao nos dermos conta deste fato, da maneira 
como ele se manifesta hoje em dia em homens e mulheres jovens, e nas 
figuras do puer aeternus de nossos sonhos e fantasias, estaremos per
dendo as epifanias do arquetipo do espirito, julgando-ascomo coisas 
"muito juvenis", fracas demars, doentias ou feridas, ou ainda nao 
crescidas. Assim a perspectiva do arquetipo da mae bloqueia as pos
sibilidades do espirito quando este emerge em nossas vidas. Por isso e 
que devemos ser especialmente cautelosos ao consignar 0 caminhar 
errante e a nostalgia ao arquetipo da mae. 

No entanto, prossigamos com a posic;:ao classica. Norman O. 
Brown elabora 0 mesmo ponto de vista a partir da perspectiva 
freudiana: "Os her6is andarilhos sao her6is falicos ... Todo passeio, 
toda caminhada, da-se a partir da mae, para a mae e na mae; nao nos 
leva a parte alguma. 0 movimento ocorre no espa~o; e 0 espa~o, como 
diz Platao no Timeu, e urn receptaculo ... como se fosse uma mae ... " . 
o espac;:o eventualmente transforma-se nos genitais femininos, na 
"concavidade aberta", ou noturna, da mae, que foi como Hegel 
chamou a imaginac;:ao. Essa posi~ao sustenta que, em ultima analise, 0 
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anseio e pela mae, e a caminhada comec;a quando a mae e perdida ou 
interdita por tabus, por exemplo Orestes e Alcmeao que mataram suas 
maes, apos 0 que caminharam errantes, incapazes de voltar as suas 
terras natais. E Apolo, que apos matar Piton, sofreu nove anos no 
exilio. 

Se adotarmos essa posiC;ao classica, entao teremos de considerar 
as viagens dos marinheiros, dos andarilhos, dos aventureiros, nao 
como urn comportamento no estilo de Hermes, como uma missao es
piritual oculta, nem como uma atividade' de busca espiritual, mas 
como urn prolongado coito com a mae; urn movimento duplo, de 
unir-se com a mae e de fugir dela. As possibilidades arquetipicas 
politeistas do caminhar errante sao reduzidas a urn unico significad<? 
A ansiedade inquieta da psicologia do puer e transformada em PSl
copatologia da relac;ao incestuosa mae-filho. 

Vamos comec;ar de novo. Podemos aceitar a primeira parte da 
proposta junguiana de considerar 0 caminhar errante como simbo~o 
do anseio, mas a s'egunda parte devemos deixar em suspenso. 0 anselo 
nostalgico pode nao ter nada a ver com incesto. 

Reiniciamos seguindo a trilha de Ulisses. Este e urn andarilho 
primordial - e detesta isso. Sentado na beira do mar, na ilha onde 
mora Calipso, 0 olhar desconsolado, enche-se de nostalgia. "Nao 
existe nada pi~r para 0 mortal do que caminhar errante". Ulisses an
seia por voltar a-casa. E ha outros que anseiam por Ulisses: Anticleia 
(Lv. 11, 202), Telemaco (Lv. 4-,596), Eumeu (Lv. 14, 144). Eles de
finham, suspiram, envelhecem e consomem-se em profundo pothos, 
ou saudade, de Ulisses, 0 andarilho amado que esta ausente. 

Ulisses nao anseia por sua mae mas por seu lar e pela ilha onde 
nasceu. Calipso e Ogigia, afinal, poderiam preencher todas as neces
sidades libidinais incestuosas e renegadas que urn marinheiro err ante 
pudesse urn dia imaginar! Mas Ulisses ainda sofre e ,anseia por seu la!, 
pela enorme cama redonda onde dormia com Penelope. A n~stal~la 
nasce de uma separac;ao das duas metades, de uma falta de conjun<;ao. 
o caminhar errante conduziu-nos a questao de Eros. 

IT 

A palavra grega para este sentimento erotico especifico de desejo 
nostalgico e pothos. Plattio da a sua definiC;ao em eratito (420 a) como 
urn desejo ansioso por urn objeto distante. Suas associac;oes, nas obras 
classicas, sao como os anseios por aquilo que ntio pode ser obtido: 
saudade de urn filho perdido ou urn ente querido (0 guardador de por
cos, 0 filho ou a mae suspirando por Ulisses), saudade do descanso e 
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da morte. Pothos aplica-se tambem a uma especie de flor que nasce 
nas sepulturas (delfim azul ou espora), a urn asfodelo branco ou flor 
semelhante ao jacinto, e tambem a urna plant a trepadeira que nunca 
para e esta sempre procurando novos pontos a que se agarrar. la. urn 
dos velhos Patriarcas da Igreja, Gregorio Nanziazeno, descrevia 
pothos como uma forc;a de luta nas plantas. E 0 "amor vegetal", uma 
vis naturalis sobre a qual Andrew Marvell escreveu, ou "a forc;a que 
atraves do rastilho verde vai empurrando as flores, vai empurrando a 
mim", de Dylan Thomas. 

A melhor ilustrac;ao do pothos na antiguidade foi dada por 
Alexandre, 0 Grande. Diz-se que ele proprio inventou a frase: "to
rnado por pothos" para referir-se a seu indescritivel anseio por algo 
que se encontrava alem, urn anseio que 0 transportou para alem de 
todas as fronteiras numa conquista horizontal de espac;o, fazendo dele 
urn exemplo do verdadeiro "homem do espac;o" dos tempos antigos. 
Bastava Alexandre sentar-se num barranco sobre urn rio ou diante de 
sua tenda e oHr'ar para 0 horizonte distante, para ser atingido pelo 
pothos e sentir necessidade de seguir adiante. 0 espac;o e a distancia 
eram as imagens visuais que deflagravam 0 seu anseio. (Nao posso, no 
momento, deter-me nas outras caracteristicas do puer aeternus de 
Alexandre, 0 Grande: morte precoce, paL divino mitico, pes feridos, 
intoxicac;ao etc.). 

Pothos nao era apenas urn conceito, era tambem urn sentimento; 
era tambem uma personificac;ao divina, urna figura real, como por 
exemplo a que Skopas (395-350 a.C.) esculpiu, e que tern sido descrita 
como "urn corpo de menino precocemente amadurecido". 1a se as
sociou essa figura a Dionisio, a Apolo, Atis, Hipolito, e ao Hermes-
falico. Segundo Plinio, as figuras principais do culto na Samotnlcia 
eram Afrotide e Pothos. 

Examinemos por urn momenta essa relac;ao Afrodite-Pothos, 
antes de passarmos a Samotracia. Ha tres aspectos ou pessoas de Eros 
que sao classicamente diferenciados: himeros ou desejo fisico pelo 
imediatamente presente, a ser alcanc;ado ainda no calor do momen
to; anteros ou amor correspondido; e pothos, 0 anseio pelo inatin
givel, inacessivel, incompreensivel, aquela idealizac;ao que e conse
qtiencia de todo amor e que esta sempre fora de alcance. Se himeros e 
o desejo material e fisico de Eros, se anteros e a mutualidade e 0 inter
cambio relacionais, pothos e a parte espiritual do amor. Nesse caso 
pothos poderia referir-se ao componente espiritual do amor ou ao 
componente erotica do espirito. Ao vermos pothos representado na 
pintura de urn vase (seculo V, Museu Britanico) conduzindo a car
ruagem de Afrodite, compreendemos como pothos pode ser a forc;a 
motivadora que impulsion a 0 desejo para adiante, como a parte do 
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amor que nunca e satisfeita pelo amor concreto e pela possessao con
creta do objeto. E 0 fator da fantasia que conduz a carruagem para 
muito alem das proximidades, como os arrebatamentos que tomavam 
conta de Alexandre e como 0 desejo de Ulisses por seu "lar" . 

Nessas circunstancias, pothos e a romantica flor azul do amor, 
que idealiza e dirige nosso vagar; ou como os romantic os colocam a 
questao: somos definidos nao pelo que somos ou fazemos, mas por 
nossa Sehnsucht*: dize-me pelo que anseias e dir-te-ei quem es. Somos 
aquilo que procuramos obter, a imagem idealizada que dirige nosso 
caminhar. Pothos, como urn fator mais amplo de Eros, conduz 0 

marinheiro errante a procura do que nao pode ser alcanc;ado e que 
deve ser impossivel. 13 a fonte do "amor impossivel", produzindo 0 

complexo de Tristao, que recusa 0 himeros eo anteros a fim de manter 
a transcendencia de pothos. Este lade de Eros torna possive! viver no 
mundo como se estivessemos presentes a cena de uma impossivel a~ao 
mitica, mitologizando a vida. Este componente de Eros e 0 fator, ou 
figura divina, presente no interior de todas as aventuras inconscientes 
de nossa individuac;ao, a loucura falica que nos faz sair a ca~a, as 
divaga<;6es erraticas da mente em torna de impossibilidades, nossa 
maneira de sempre fazer-se ao mar, e as metas ficticias que estabe
recemos para nos mesmos - tudo para que possamos continuar sendo 
capazes de amar. 

lIT 

Chegamos a uma outra ilha - e nossa topologia grega e uma 
topologia de ilhas, de marinheiros e viandantes, de nostalgia por itaca, 
e pelos ventos e deuses dos ventos que sopram afastarrdo os navios de 
seus cursos, uma topologia que e semelhante a da aventura da indi
vidua<;ao atraves das aguas do inconsciente - Samotracia (Samo
thraki). 0 culto dos cabiros na Samotracia era talvez 0 mais importante 
apos os de Eleusis, dentre todos os misterios iniciat0rios do mundo 
antigo. Uma serie de rituais tinha Iugar ai. Os atos e 0 £onteudo mitico 
sao ainda menos entendidos do que os de Eleusis. Temos apenas conjec
turas, lan<;adas por Bengt Hemberg, Karl Lehmann e Karl Kerenyi. 
Dizem.as lendas que os her6is viajantes faziam uma parada nessa ilha 
para a iniciac;ao: lasao e os argonautas, Hercules, Ulisses. Prometeu
tambem urn andarilho - estil associ ado ao culto dos cabiros; e tam
bern, indiretamente, Alexandre, pois as lendas contam que seus pais, 
Felipe e Olimpia, apaixonaram-se la, na ocasiao em que se submetiam a 
iniciac;ao - e como se Alexandre tivesse sido concebido na terra de 

,. Termo alemao que corresponde a nossa "saudade" (N. dos Eds.). 
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pothos, tornando-sea sua encarna~ao e uma demonstra~ao do seu 
poder. A Samotracia era consagrada aos di6scuros por causa dos 
naufnigios e para a protec;ao dos marinheiros. Era, em outras palavras, 
urn porto seguro para os viajantes; se alguem pudesse entrar, de algu
rna forma, em rela~ao com pothos, haveria protec;ao contra 0 "nau
fragio" . 

Examinemos alguns outros fen6menos relevantes conjecturados 
pelas autoridades em estudos classicos e por arque610gos a respeito da 
Samotracia, dos di6scuros e dos misterios dos cabiros, a fim de enten
dermos urn pouco melhor a viagem errante em sua rela~ao com a nos
talgia, e 0 pothos em sua rela~ao com 0 arquetipo do puer aeternus. 
Ao mesmo tempo, porem, nao esquec;amos 0 quanto a erudic;ao pede 
ser especulativa e fantasiosa nessa area. Como escreveu Farnell a res
peito dos di6scuros: "0 estudo dessas personalidades gemeas do culto 
apresenta problemas desconcertantes mais talvez do que qualquer 
outr~ capitulo da religiao grega". 

Em primeiro lugar, temos 0 surpreendente misterio dos Pode
rosos ou Megerlo Theoi. Os cabiros eram chamados de Os Poderosos. 
A iniciac;ao, parece, envolvia uma atividade ritual relacionada com 
urn par de figuras masculinas desiguais, talvez urn paralelo masculino 
daquele par mae-filha de Eleusis. Quem era este par de-deuses? Talvez 
urn par de irmaos: Prometeu-Hefestos? Talvez os gemeos di6scuros? 
Ou eram, como Kerenyi parece acreditar, uma imagem de urn deus 
com barba, acompanhado de urn paisou figura mais jovem de me
nino: Pothos, talvez? 

o par de figuras masculinas desiguais e umdos temas arqueti
picos que propiciam especulac;6es extraordinarias. Foram imaginados 
como sendo mortal e imortal, ou divino e humano, ou velho e jovem, 
ou iniciado e nao-iniciado, ou cultural e natural. Esse--par desigual 
aparece ate nas cartas recentemente publicadas de Freud e lung; 
quando Freud (Carta 274 F) considera que 0 tema refere-se a recor
dac;6es primordiais: 0 irmao mortal do par de dioscuros e, na carta de 
Freud, nada menos que a placenta, de breve aparic;ao por ocasiao do 
nascimento, 0 companheiro gemeo com quem cada ser humane vern 
aomundo. 

o par da Samotracia - onde nosso interesse centraliza-se porque 
Iil a estatua de Skopas representando 0 pothos adquiriu tanta proe
minencia e porque la era 0 lugar do culto dos viajantes, dos marujos e 
dos aventureiros - ficou ainda mais complicado pe!a descoberta de 
uma estatua representando urn ve!ho cego. Sugeriu-se que esse velho 
seria Tiresias, 0 que se adapta a teoria de Lehmann, de que parte do 
culto dos cabiros era uma viagem pelo mundo inferior. Qutros 
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imaginaram que essa estatua seria de Homero; outros, de Aristoteles. 
Da mesma forma que Tiresias foi 0 mestre de Ulisses, Aristoteles as
sumia 0 papel de velho mestre do pais Alexandre. Kerenyi acredita que 
a figura masculina do velho era central para todo 0 misterio e que essa 
figura mais ve1ha seria Dionisio-Hades. Tudo isso foi dito sobre as 
figuras masculinas desiguais e sobre quem eles poderiam ter sido: urn 
velho e urn menino, senexe puer. 

Ern segundo lugar, existe urn aspecto erotico e falico do mundo 
dos cabiros. Na Samotnicia urn Hermes faIico era identificado como 
Pathos; os proprios cabiros eram figuras falicas, como e bern co
nhecido a partir das pinturas de vasos. Alem do mais, Plinio diz que a 
escultura de Skopas representando Pothos na companhia de Afrodite 
eram as principais figuras do culto na Samotnicia. Existe tambem a 
associa<;ao posterior de Priapo (filho de Afrodite) com viajantes, 
marinheiros e pescadores. Ainda Afrodite, sob a forma de Helena, 
tern uma rela<;ao especial com os gemeos dioscuros. 

Este conjunto de temas eroticos e fhlicos parece conferir profun
didade mitologica a opinlao de Jung e de Norman Brown, que con
sideram a viagem err ante como uma atividade falica renegada, na 
procura nostalgica da mae. Pathos poderia entao ser a figura da an
siedade infanti! de voltar para casa e por-se a salvo no porto segura 
de Afrodite. Afrodite seria a imagem daquilo pelo que 0 puer dentro 
nos anseia, a conjun<;ao Helena-Paris arranjada por Afrodite, 0 ros
to que mobiliza milhares de navios diariamente em nossas fantasias 
eroticas. Kerenyi interpreta os misterios dos cabiros de forma pare
cida: de acordo com a sua fantasia a for<;a falica primordial ou re
negada seria domesticada por mulheres-passaros e colocada a servi<;o 
da gerac;:ao civilizada. 

A imagina<;ao erudita nao consegue penetrar mais nada alt!m des
sas duas fantasias principais da Samotnicia (que resumi e condensei): 
uma sobre as figuras masculinas desiguais eo mundo inferior, a outra 
sobre a inicia<;ao e Afrodite. 0 segredo do misterio ainda nao foi des
velado. 

IV 

Se sabemos tao pouco a respeito do lugar ocupado por Pathos 
nos misterios dos cabiros, talvez nossa ignodincia se deva a uma 
deficiencia psicologica e nao apenas a lacunas historiograficas. As es
cavac;:oes arqueologicas nao nos podem ajudar se nosso conhecimento 
psicol6gico nao pode penetrar com a mesma profundidade. As vezes 
podemos refinar esse conhecimento atraves da reflexao sobre eventos 
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psicologicos compadi.veis. 0 que os textos nao nos dizem, temos de ser 
capazes de reconstruir com 0 contexto da experiencia arquetipica. Ao 
nivel do mito e do arquetipo 0 tempo nao importa. A Samotnicia e 
tambem uma ilha eterna da psique imaginadora, da geografia psi
cologica. 

Por isso, neste ponto da nossa discussao, devemos voltar ao as
pecto psicologico, ate mesmo psicopatologico, do arquetipo. Da mes
rna forma que iluminamos a psicologia com a mitologia, podemos 
evidenciar a mitologia por mdo da psicopatologia. 0 movimento 
duplo que se processa entre a mitologia e a patologia e a base de nosso 
trabalho arquetipico. Da mesma forma que os mitos colocam nossas 
patologias em urn campo mais abrangente e em urn contexto mais 
profundo, diferentes das redw;oes personalistas e literais, as pato
logias sao os meios atraves dos quais os mitos penetram em nossas 
vidas e tornam-se corporeos. A partir dai ja nao sao mais estorias nurn 
livro de figuras; a historia se desenrola em nossas vidas enos somos-as 
suas il ustra<;oes. 

o raciocinio que seguimos ate aqui e de que cada arquetipo tern 0 

seu estilo de patologia. a pathos do arquetipo, que move 0 nosso ser, 
e tao essencial como 0 seu logos, seu significado. 0 mito nao nos fala 
apenas da psicodinamica arquetipica, mas tambem da psicopatologia 
arquetipica. Em nossas patologias, penetramos em mitos e mitos 
penetram em nos; as patologias sao sempre maneiras de imitarmos,
sao mimeticas - os padroes dos deuses. 

o arquetipo particular que nos interessa aqui -e 0 do puer aeter
nus. Esta figura aparece desde 0 inicio nas obras de Jung (1912) e al
guns dos seus detalhes for am elaborados desde en tao por membros da 
escola de Zurique, especialmente por Marie-Louise von Franz. 0 ter
mo provem de epitetos latinos de figuras heroicas e divinas. Algumas 
figuras miticas tern tra<;os tipicos do puer: Atis, Adonis, Hipolito, 
Belerofonte, Icaro, Jasao. Mas esses aspectos do puer aparecem tam
bern em Horus, Dionisio, Hermes e Jesus. Os estudiosos da literatura 
irao talvez encontrar 0 puer em St. Exupery, Shelley, Rimbaud, Rous
seau; Hotspur, de Shakespeare, e urn exemplo; Herman Melville tern 
pelo menos cinco destes magnificos marinheiros errantes. 

Em nossas vidas patologicas 0 puer aeternus aparece como uma 
forma especifica de adolescencia prolongada, chegando as vezes ate 
aos quarenta anos - e as vezes terminando com uma morte violenta. 
o puer seria a figura a respeito da qual Sartre observa: "La jeunesse? 
C'est une maladie bourgeoise" - nao, nao se trata de urn reflexo 
social, mas de seu contexto arquetipico, urn reflexo arquetipico: une 
rna/adie archetypique, como 0 sao todas as patologias. 
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"outr~" em quem nossa existencia se reflete, e devido a quem somos 
sempre "mais", "diferentes" e "alem" do que se e aqui-e-agora. 

A presen<;a da alteridade em nossas vidas e sentida como autodes
c~nhecimento, auto-aliena<;ao. Sou sempre urn pouco estranho para 
mlmmesmo e nunca posso conhecer-me a mim proprio exceto atraves 
?a des~ob~rta do outr~ que fantasio estar em algum outro lugar - por 
IS so salO a procura dele ou dela. Isto e sentido em minha vida como 
ambivalencia, insatisfa<;ao, inquieta<;ao. A divisao de si mesmo ou 0 

eu dividido da moderna psiquiatria e a condif;iio primaria e ni.o urn 
resultado, urn engano ou urn acidente. A divisao de si mesmo nao e al
guma. coisa que deva ser emendada ou curada, mas algo que deve 
refletlr-~e num arqu~tipo que inicia a consciencia no significado da 
patologll~. ~ ~ar deslgual e assimetrico da Samotracia estabelece que 
nenhum mdlvlduo pode ser integro e univoco, uno em si mesmo e em 
uniao com os deuse.s. A inicia<;ao nao faz de nos seres integrais; antes 
faz-nos sabedores de estarmos sempre em sizigio* com outra figu.ra, 
sempre em uma dan<;a, sempre 0 reflexo de urn outro invisivel. Seja 0 

o.utro 0 senex para 0 puer, 0 homem para a mulher, a mae para 0 

fllho, a morte para a vida - nao importa a forma em que 0 outro seja 
constelado a cada momento - sempre esta fora de alcance mesmo se 
partirmos para Ogygia, ou, com Alexandre, formos para ~em da In
dia. 0 outro e uma imaRem inatingivel, nao se refere nem a himeros 
nem a anteros mas a pothos. Ou melhor, 0 outr~ e uma imagem so 
atingivel atraves da imagina<;ao. 

Ah~m do mais a integridade, ou a unilateralidade da unidade da 
personalidade e a condi<;ao anterior a inicia<;ao. 0 objetivo nao e a 
unicidade; esta e uma pre-condi<;ao. lung considerava a "unilate~ 
ralidade" como a defini<;ao mais ampia de neurose, isto e, pathossem 
(o,!~s. A inicia<;ao pelos Poderosos (Megalo Theol) e feita por dois 
InlCladores. E estes sao assimetricos! A poderosa imagem da neces
saria ~uplici~ade e assimetria esclarece-nos a respeito das compuls6es 
da .um.l~terahdade (condi<;ao nao-iniciada da mente literalista) e sobre 
o slgmflCado de nossa eterna sensa<;ao de desequilibrio. Os Poderosos 
silo uma epifania da desigualdade ontol6gica que fornece uma 
ima~em .arquetipica para as desarmonias que experimentamos como 
anselOS. 0 homem metaforico, diferente do homem literal que se 
ag~rra a certezas, esta sempre em alto mar, sempre em transito entre 
dOlS lugares, sempre em dois lug ares ao mesmo tempo. 0 misterio de 
Samotracia, como foi imaginariamente reconstruido por nos na alma, 

* Termo astrol6gico que significa conjun~ao ou oposi~ao de urn planeta com 0 Sol 
(N. dos Eds.). 
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nao resolve a tensao nem aplaca os anseios; mas fornece urn contexte 
arquetipico. 

Assim ficamos, ao final, com outra origem para a nostalgia, que 
nao e nem a mae nem Eros. A tmica resposta que e tao ilimitada quan
to a ausencia de limites do pothos sao as proprias imagens. Nossas 
caminhadas e nossos anseios tern por alvo a propria figura imagimiria 
arquetipica que instiga 0 anseio, 0 puer aeternus em sua personifi
ca<;ao como Pothos. Nosso desejo e pela imagem que inicia 0 desejo; e 
uma epistrophe, urn desejo que reconduziria 0 desejo a sua origem no 
arquetipo. E esse arquetipo do puer aeternus e, como Henry Corbin 0 

disse tantas vezes, a figura do anjo, a reflexao imaginaria total de nos 
mesmos - urna imagem que nos faz pensar que somos metMoras 
dele. Nao foi a placenta, como sugeriu Freud, que perdemos ao nas
cer, mas a semelhan<;a gemea insinuada por Corbin, nosso senso de 
duplicidade. Nao a libido renegada que lung afirmou procurava vol
tar para a casa da mae - a nao ser que esta casa seja 0 utero como 
metafora (0 Receptaculo do Timeu), para 0 lugar onde nossa du
plicidade original estaria, imagina-se, "originalmente" situada e con
tida. Em ultima analise, pois, nosso pothos refere-se a nossa natureza 
angelical, e nossos anseios e viagens errantes pelo mar sao os efeitos, 
em nossas vidas pessoais, das imagens transpessoais que nos solicitam, 
nes impelem enos for<;am a imitar os destin os miticos. 
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IV - TRAI<;Ao 

E corrente entre os judeus uma historia, uma dessas anedotas 
comuns de judeus, que diz 0 seguinte: urn pai estava ensinando seu 
filho a ser menos medroso, a ter mais coragem, fazendo-o pular de 
uma escadaria. Colocou 0 menino no segundo degrau e disse: "Pule 
que eu seguro voce". E 0 menino pulou. 0 pai entao colocou 0 

garoto no terceiro degrau, dizendo: "Pule que eu segura voce". 
Apesar _de estar com medo, 0 menino confiou no pai, fez 0 que ele 
mandou e pulou em seus bra<;os. Dai entao 0 pai colocou-o no degrau 
seguinte, depois no seguinte, cada vez dizendo: "Pule que eu seguro 
voce", e todas as vezes 0 menino pulou e 0 pai segurou. E assim foram 
indo. Ai entao 0 garoto pulou de urn degrau bern alto, da mesma for
ma que antes; mas des-ta vez 0 pai recuou e 0 menino foi direto com a 
cara no chao. Quando conseguiu levantar-se, machucado e chorando, 
o pai falou: "Isto vai the ensinar: nunca confie num judeu, mesmo 
que ele seja seu pai". 

Essa historia- com to do seu questiomivel anti-semitismo -
sugere outras conota<;oes mais, principal mente porque muito pro
vavelmente foi inventada pelos proprios judeus. Acredito que tenha 
alguma coisa referente ao nosso tema - trai<;ao. Por exemplo: por que 
se deveria ensinar urn menino a nao confiar? E a nao confiar num 
judeu? E a nlio confiar em seu proprio pai? Que significa ser traido 
pelo proprio pai, ou por alguem muito chegado? Que significa para 
urn pai, para um homem, trair alguem que confia nele? Qual a fi
nalidade da trai<;ao na vida psicologica? Estas sao as questoes que 
levantamos. 

J 

Devemos tentar come<;ar por algum lugar. Prefiro neste caso 
come<;ar "no come<;o", como a Biblia, mesmo que, como psicologo, 
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possa estar invadindo 0 terreno da teologia. Apesar de sef psicologo, 
nao desejo no entanto come<;ar como os psicologos em geral come
<;am, com aquela outra teologia, aquele outr~ jardim do Eden: a 
crian~a e sua mae. 

Quando, pela tarde, Adao saia a passear com Deus, confian<;a e 
deslealdade nao surgiam como temas de suas conversas. A imagem do 
jardim do paraiso com estadio inicial da condi<;ao humana apresenta 
aquilo que poderiamos chamar de "confian<;a primordial", ou como 
chamou Santayana, "fe animal"; uma certeza fundamental- a des
peito da angustia, do medo, da duvida - de que 0 chao encontra-se 
ali mesmo, embaixo dos pes, e que nao vai-sumir quando dermos 0 

proximo passo, de que amanha 0 sol vai nascer outra vez, de que 0 ceu 
nao vai cair sabre nossas cabe<;as e de que Deus de fato fez 0 mundo 
para 0 homem. Esta situa<;ao de "confian<;a primordial", apresentada 
comO a imagem arquetipica do Eden, repete-se nas vidas individuais 
de filhos e pais. Assim como Adao, com fe animal, no come<;o confia 
em Deus, da mesma forma 0 menino no come<;o confia em seu pai. 
Em ambos, Deus e Pai, encontra-se a imagem paternal: confiavel, 'fir
me,estavel, justa, aquela Rocha Eterna cuja palavra firma a alian<;a. 
Essa imagem paterna pode ser expressa tambem pelo conceito do 
Logos, pelo poder imutavel e pela sacralidade da palavra masculina. 

Mas ja nao estamos mais naquele Jardim. Eva colocou urn ponto 
final naquela dignidade nua. Desde a expulsao, a Biblia registra uma 
historia de trai~oes de to do tipo: Cairn e Abel,-Jaco e Esau, Labao, 
Jose vendido por seus irmao's e seu pai enganado, as promessas nao 
cumpridas do Farao, a adora~ao do bezerro pelas costas de Moises, 
Saul, Sansao, Jo, a ira de Deus e a quase anula~ao da cria<;ao - mais 
e mais, culminando no mite central da nossa cultura: a trai<;ao de 
Jesus. 

Embora nao estejamos mais naquele Jardim, podemos a ele 
retornar cada vez que nos colocamos numa situa<;ao de relacionamen
to profundo, por exemplo, 0 amor, a amizade, a analise, em que se 
reconstitui a situa<;ao de confian<;a primordial. Uma outra forma 
diferente de designa-Ia e chama-Ia de temenos, 0 vasa analitico, a sim
biose mae-filho. Aqui se tem de novo a seguran~a do Eden. Mas essa 
seguran~a - ou pelo menos 0 tipo de /emenos a que estou me referin
do - eo masculina, dada pelo Logos, atraves de uma promessa, um 
pacto, uma palavra. Nao se trata de uma confian<;a primordial envol
venda seios, alimento e calor epidermico; e similar, mas diferente e 
acredito ser importante assumir que nao temos de recorrer sempre a 
mae para nossos modelos de tudo quanto e basico na vida humana. 

Nesta seguran~a, baseada nao na carne mas no verbo, a confian<;a 
primordial e restabelecida e assim 0 mundo primordial pode emergir 
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em seguran<;a - a fraqueza e a sombra, 0 desamparo nu de Adao, 0 

mais primitivo dos homens em nosso interior mesmo. Nele, de alguma 
maneira ficamos entregues a nossa natureza mais simples, que contem 
a melhor e a menor por<;ao de nos mesmos, 0 passado de mil hoes de 
anos e as ideias germinais do futuro. 

A necessidade de seguran<;a, em que 0 mundo primordial da pes
soa pode emergir, onde e possivel expressar-se sem ser destruido, e 
basica e evidente na analise. Essa necessidade de seguran<;a pode 
refletir carencia de cuidados maternos, mas a partir do padrao pater
no de que estamos falando, a necessidade e de uma aproxima<;ao a 
Deus, como a que Adao, Abraao, Moises e os patriarcas conheceram. 

o que se aspira e ser contido perfeitamente por urn outro que ja
mais possa trair . Isso transcende a confian<;a e a deslealdade do outro nu
rna rela<;ao. 0 que se almeja e uma situa<;ao na qual a pessoa esteja 
proiegida das PRDPRlAS trair;6es e ambivalencias, de sua propria 
Eva. Em outras palavras, confian<;a primordial na palavra paterna 
significa estar no Paraiso com Deus e com todas as coisas, exceto Eva. 
o mundo primevo e previo ao surgimento de Eva e do mal. Estar 
unido a Deus por uma confian<;a primordial oferece prote<;ao contra 
as proprias ambivalencias. Nao se pode estragar coisas, desejar, en
ganar, seduzir, tentar, fraudar, culpar, confundir, ocultar, fugir, 
roubar, mentir, expropriar a cria<;ao usando a propria natureza fe
minina, trair pur sua propria ma-fe na trai~ao da anima, que e a fonte 
do mal no Eden e da ambivalencia em todo Adao dai por diante. 
Queremos a seguran<;a do Logos, onde apalavra e Verdade e- nao 
sofre abalos. 

E claro que a aspira<;ao de uma fe primordial, de ser urn so com 0 

Velho Sabio, situa~ao em que Eu e 0 Pai somos uma so pessoa, sem 
interferencia da anima, e facilmente reconhecivel como tipica do puer 
aeternus que esta por tras de toda puerilidade. Ele nunca aceitaser ex
pulso do paraiso, pois ai sabe 0 nome de todas as coisas da cria<;ao, ai 
os frutos crescem nas arvores e podem ser colhidos, nao existe fadiga e 
pode-se manter discussoes interessantes no frescor da tarde. 

E nao apenas compreender: espera ser compreendido, totalmen
te, como se toda a onisciencia de Deus se concentrasse nele. Esse 
conhecimento perfeito, este sentimento de estar sendo totalmente 
compreendido, confirmado, reconhecido, aben~oado pelo que se e, 
patente a si mesmo e conhecido a Deus, por Deus e em Deus, repete-se 
toda vez que ocorre uma situa<;ao de confianc;:a primordial, quando a 
pessoa sente que apenas 0 melhor amigo, a esposa, 0 analista, real
mente a entende completamente. Se nilo 0 fazem, se nao captam 
direito ou deixam de reconhecer a essencia da pessoa (que deve sempre 

81 



revelar-se na vida e nao ocultar-se e fechar-se em si mesma), isto e 
consider ado alta trai<;ao. 

Poderia parecer, pelo relato bibIico, que Deus reconheceu nao ser 
Ele urn amparo suficiente para 0 homem, que seria necessario encon
trar para 0 homem algo mais que 0 proprio Deus. Eva tinha de ser 
criada chamada a vida, extraida do proprio homem, 0 que conduziu a 
quebr~ da confian<;a primordial pela trai<;8.o. Era 0 fim do Eden; a 
vida come<;ava. 

Essa maneira de interpretar 0 conto implica que a situa<;ao de 
con fian<;a nao e viavel para toda a vida. Deus e a cria<;8.o nao bas
tavam para' Adao; era precise Eva, 0 que vale dizer, a trai<;ao era 
necessaria. Poderia parecer que a (mica forma de sair desse Paraiso 
era sendo traindo e expulso, como se 0 vasa que contem a fe nao 
pudesse de forma alguma ser alterado a nao ser com uma trai<;ao. 
Chegamos a uma-verdade essencial sobre a fe e a trai<;ao; elas se con
tern uma a outra. Nao se pode ter confian<;a sem a possibilidade- da 
t·rai9aO. E a mulher quem trai seu marido-e 0 marido quem engana sua 
mulher; parceiros e amigos mentem, a amante usa seu arnor para ob
ter poder, 0 analista desvenda os segredos de seu paciente, 0 pai deixa 
seu filho cair. Nao se mantem as promessas, quebra-se a palavra dada, 
a confian<;a vira trai<;ao. 

Somos atraif;oados nas mesmas situa{:oes de relacionamento 
profundo -em que a conjianf;a primordial e possivel. So podemos ser 
real mente traidos quando realmente confiamos: em irmaos, amantes, 
esposas, m-aridos; nao em inimigos, nao em estrarinos. Quanto maior 0 
amor e a lealdade, 0 envolvimento eo compromisso, maior a trai<;ao. A 
confian<;a contem em si a semente da trai<;ao; a serpente estava no 
Paraiso desde 0 come<;o, da mesma forma que Eva ja se encontrava pre
formada na estrutura que envolvia 0 cora<;ao de Adao. A confian<;a e a 
possibilidade de trai-Ia vieram ao mundo no mesmo momento. Onde 
quer que exista confian<;a em uma uniao 0 risco de trai<;ao torna-se uma 
possibilidade real. E a trai~ao, como uma possibilidade com que se deve 
sempre contar, e parte integrante da confian9a, da mesma-forma que a 
duvida integra uma fe viva. 

Se'tomarmos essa narrativa como modelo de progresso na vida 
desde "0 come90 de tudo", entao pode-se esperar que a confian<;a 
primordial deva ser quebrada se se quiser que haja progresso nos re
lacionamentos; e, mais que isso, que nunca havera amadurecimento 
para essa confian<;a primordial. A crise sobrevira, uma quebra carac
terizada por trai9ao, que, de acordo com a lenda, eosine qua non para 
a expulsao do Eden para 0 mundo "real" da conscil!ncia e responsa
bilidade h umanas. 
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Pois devemos estar convencidos de que viver ou amar apenas em 
situa90es em que se pode confiar, onde ha seguran<;a e conten<;ao, on
de nao se pode ser ferido ou atrai<;oado, em que toda palavra em
penhada esta para sempre comprometida, significa estar realmente a 
salvo, mas por outro lade tambem alienado da vida real. E nao im
porta qual seja 0 continente da confian<;a - analise, casamento 
Igreja ou lei, ou qualquer rela<;ao humana. Sim, poderia dizer at~ 
m~smo ? relacio~amento com 0 divino. Mesmo nesse caso confian<;a 
I2nmordlal podena parecer nao ser 0 que Deus quer. Lembremos do 
Eden, de Jo, da proibi<;ao de Moises entrar na Terra Prometida, lem
brem~s do recente destro<;amento do Seu "Povo Escolhido", que 
deposltou Nele sua fe total e exclusiva. 

Estou afirmando, implicitamente, que a confian<;a primordial do 
judeu em Deus foi traida pela experiencia nazista, sendo necessaria 
uma reorienta<;ao radical da atitude judaica, da teologia judaica, em 
termos de anima, urn reconhecimento do ambivalente componente 
feminino existente tanto em Deus como no homem. 

Se alguem pode sempre dar-se com a certeza de que no fim saira 
ileso, ou talvez. ate me~hor, 0 que enuro e de fato dado? Se alguem 
salta apenas quando eXIstem bra<;os para segura-Io, entao nao se pode 
real mente falar de saito. Todo 0 risco de escalada fica anulado - no 
e~tanto, para sentir a emo<;ao de estar voando pel os ares, nao ha 
dlferen<;a entre segundo degrau, setimo, decimo, ou dez mil metros de 
altura. A confian<;aprimordialleva 0 puer a voar Hio alto. Pai e filho 
sao uma s6 pessoa. E todas as virtudes masculinas de habilidade de 
risco calculado, de coragem, perdem a imporHincia: Deus ou e~tao 
Papi, vai segura-Io ao pe da escala. Mas nao se pode saber isto de an
temao. Nao e possivel ser avisado antecipadamente: "Desta vez nao 
YOU seguni-Io". Urn homem prevenido vale por dois e entao ou nao se 
pula ou se pula sem emo<;ao, urn pseudo-risco. Acontece que chega 0 
momento em que, apesar da promessa, a vida simplesmente intervem 
acontece 0 acidente e da-se com a cara no chao. A promessa quebrad~ 
e uma intromissao da vida no mundo seguro de Logos, em que a or
dem de todas as coisas fica sob sua dependencia, e 0 passado garante 0 

futuro. A promessa nao mantida ou a confian<;a abalada sao ao mes
mo tempo uma intromissao em outro nivel de consciencia, 0 que 
veremos logo a seguir. 

Voltemos porem antes a nossa hist6ria e a nossas questoes. 0 pai 
despertou a consciencia, jogou 0 meninopara fora do jardim, brutal
mente, com sofrimento. Fez a inicia<;ao de seu filho. Esta inicia<;:ao em 
uma nova consciencia da realidade ocorre atraves da trai<;ao, pela 
omissao do pai, pela promessa quebrada. 0 pai intencionalmente 
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afasta-se do compromisso essencial do ego de manter sua palavra, de 
nao dar falso testemunho e nao mentir para seu filho, de ser respon
savel e digno de confian<;a, aconte<;a 0 que acontecer. Abandona sua 
posi<;ao deliberadamente, permitindo manifestar-se 0 lado sombrio 
nele e atraves dele. De forma que e uma trai<;ao com moral. Pois nossa 
historia e uma fabula moral, como 0 sao' tod.as as boas hist6rias dos 
judeus. Nao e uma fabula existencialista descrevendo urn acte grqtuit; 
nem uma lenda Zen que leva a urn esclarecimento libertador. E urn 
sermao, uma li<;ao, uma parte importante da vida. 0 pai demonstra 
existir em sua propria pessoa a possibilidade de trai<;ao, mesmo nurna 
situa<;ao de maxima confian<;a. Revela sua propria deslealdade, posta
se diante do filho em sua nua humanidade, revelando uma verdade a 
respeito da paternidade e da humanidade: eu, urn pai, urn homem, 
nao mere<;o confian.;:a. 0 homem e trai-.;:oeiro. A palavra nao e mais 
forte que a vida. 

E diz tambem: "Nao confie nunca num judeu" de modo que a 
li<;ao diz mais coisas ainda. Torna implicito que sua paternidade segue 
o padrao de paternidade de Jave, que uma inicia<;ao judaica significa 
igualmente uma inicia<;ao ao conhecimento da natureza de Deus, este
Senhor tao pouco digno de confian<;a que precisa ser continuamente 
louvado com salmos e ora<;Oes como sendo paciente, confiavel, justo, e 
propiciado com epitetos de estabilidade - p~r ser tao arbitnlrio, 
emocional e imprevisivel. 0 pai diz, em resumo, eu trai voce da mes
rna forma como sao todos na trai<;ao da vida criada por Deus. A 
inicia<;ao do garoto na vida e a inicia<;ao :Hragedia adulta. 

II 

A experiencia da trai<;ao e, para algumas pessoas, tao humilhante 
quanto a do ciume e a do fracasso. Para Gabriel Marcel, trai<;ao e a 
essencia da maldade (1). Para Jean Genet, segundo Sartre, trai<;ao e a 
maldade maior, como "a maldade que causa mal a si mesma" (2). 
Quando as experiencias adquirem esse aspecto, assumimos urn con
texto arquetipico, algo humane demais. Admitimos que provavel
mente encontraremos urn mito fundamental e urn padrao de compor
tamento 'com que a experiencia possa ser amplificada. Creio que esse 
contexto arquetipico e a trai<;ao de Jesus, 0 que pode nos dar maior 
compreensao da experiencia do ponto de vista do traido. 

Estou hesitando em falar da trai<;ao de Jesus. Sao tantas as 
ila<;:oes que se podem fazer. Mas e nisso justamente que consiste 0 

valor de urn simbolo vivo: pode-se extrair dele urn fluxo continuo de 
significados. E e como urn psicologo em busca de significados psi
cologicos que outra vez atravesso as fronteiras teologicas. 
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Na historia de Jesus 0 tema da trai<;ao logo nos impressiona. 0 
fato de oconer por tres vezes (Judas, os discipulos que dormiram, 
Pedro) - repetido pela tripla trai<;ao de Pedro - indica uma fata
lidade, a trai<;ao como essencial para a dinamica do climax da historia 
de Jesus, 0 que coloca a trai<;ao em posi<;ao central no misterio cristao. 
A tristeza na Ultima ceia, a agonia no horto e 0 grito na cruz pare cern 
repetir urn mesmo padrao; reafirma<;oes de urn mesmo tema, num tom 
cada vez mais alto, de que~um destino esta sendo realizado, de que 
uma transforma<;ao esta se impondo a Jesus. Em cada uma dessas 
trai<;oes ele ve-se for<;ado ao terrivel reconhecimento de ter sido 
traido, abandonado e deixado s6. Seu amor foi recusado, sua men
sagem mal entendida, seu chamado negligenciado e seu destino 
proclamado. 

Acho que ha pontos em comum entre nossa anedota banal de 
judeus e esse grande simbolo. 0 primeiro ato da trai<;ao de Judasjaera 
conhecido antecipadamente. Sabedor disto, Jesus podia aceitar sub
meter-se a esse tipo de sacrificio para a glorifica<;ao de Deus. 0 impac
to assim nao deve ter sido tao devastador, para Jesus, mas Judas 
acabou se enforcando. Tambem a nega<;ao de Pedro foi conhecida 
previamente, e da mesma forma Pedro e que acabou chorando amar
gamente. Durante a ultima semana a confian<;a de Jesus estava de
positada no Senhor. "Homem da afli<;ao", sim, mas sua confian<;a 
primordial nao se abalara. Como 0 garoto na escadaria, Jesus podia 
contar com seu Pai - e ate mesmo pedir-lhe 0 perdao-para seus car
rascos - ate 0 ultimo instante era urn so com 0 Pai, ate aquele 
momento da verdade em que foi traido, neg ado e abandon ado por 
seus seguidores, entregue nas maos de seus inimigos, perdida a con
fian<;a em Deus, atrelado a circunsHincias irreversiveis; nesse momen
to, sentindo na sua carne humana a realidade da trai<;ao e a brutali
dade de Jave e de sua cria<;ao, bradou 0 salmo 22, .aquela longa la
menta<;:ao em torno da confian<;a em Deus-Pai: 

Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? 
Por que deixastes de me SOcorrer e vos 
afastastes de minhas sup/icas? Oh, meu Deus, 
clamo por vas de dia e vas nao me ouvis; 
e d noite ... E no en tanto so is justo ... 
Nossos pais confiaram em vas. Confiaram 
e vas os salvastes ... Confiaram em vas 
e nao foram confundidos ... Vas sois 
aquele que me tirastes do berro: flzestes-me 
confiar quando ainda estava no seio da 
minha mae. Estou diante de vas desde 0 

meu nascimento: Vas sois meu Deus desde 0 
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ventre da minha mae. Nao vos afasteis de 
mim, pois 0 tormento esta proximo, pois 
nao ha ningzu?m para me socorrer ... 

E eis que surgem as imagens de uma brutaliza<;lio por for<;as bes
tiais: 

Estou cercado pe/os touros, fortes touros 
que me sWam. Mostram-me suas imensas 
fauces como sefo'tsem /e6es ... os caes 
me rodearam. Estou preso no meio de 
malfeitores: furam-me.as maos e os pes . .. 

Esta passagem extraordinaria afirma que a confian<;a primor~ial 
esta depositada no poder paterno, que 0 pedido de resgate nao e pedl~o 
de prote<;:lio materna, mas que a experiencia da trai<;:ao integra 0 mlS
terio masculino. " 

E impossivel deixar de notar 0 acumuh? de si'!'bolismo da anima 
constelado junto com 0 tema da trai<;ao. A medlda ~':le 0 d~ama da 
trai<;ao vai-se desenrolando e intensificando, 0 femmmo v~l-se tor
nando mais e mais evidente. Resumidamente posso refeFlr-me ao 
lavapes na ultima ceia e ao mandamento do amor; ao beijo e as 
moedas de prata, a agonia no Getsemani - urn horto, ~ noi!e .. 0 suor 
salgado porejando como gotas de sangue; a orelha fend a.' a Imagem 
das mulheres estereis no caminho do G6lgota; a advertencla do sonho 
da mulher de Pilatos, Ldegrada<;:ao e ao sofrimento, a esponja de 
vinagre e fel, a nuoez e a fragilidade,. a escuridao da n~na, hor~ e ao 
grande numero de Marias - e referir-me de modo e,speclal a ~enda no 
£lanc~ no instante irremediavel da morte, lembrando a maneua como 
Eva foi arrancada do fIanco de Adao. E finalmente ao encontro do 
Cristo ressuscitado, vestido de branco, por mulheres. 

Poderia parecer que a mensagem de amor, a ~~ssliO de E.ros _de 
Jesus, ganha sua for<;:a final s6 quando ocorre a tra19ao e a cruclfixao. 
P-oi-s no momento em que Deus 0 abandona, Jesus se torna :ealmente 
homano, sofrendo a tragedia humana, com seu fIanco fendo e per
furado, de onde corre sangue e agua, a fonte nao represa~a da v~da, 
do sen'timento, da emo<;:ao. (0 simbolismo do sangue fOl extenslVa
mente amplificado no trabalho de Emma Jung e M.- L. von Franz 
sobre 0 Graal) (3). A marca do puer, a condi<;ao de seguran<;:a des
temerosa do pregador miraculoso, terminou. 0 Deus puer morre 
quando se perde a confian<;a primordial, e nasce 0 homem. E 0 ~o
mem s6 nasce quando nele nasce ~ feminino. Deus e .homem, pal e 
filho, nao sao mais uma s6 pessoa. E uma mudan<;a radIcal no cosmos 
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masculino. Depois que Eva nasceu do fIanco adormecido de Adao, 0 
mal tornou-se possivel; depois que 0 fIanco de Jesus, traido e mori
bundo, foi perfurado, 0 amor tornou-se possive!. 

III 

o momento critico da "grande trai <;13.0 " , quando se e crucificado 
pela pr6pria fe, e urn momento perigosissimo daquilo que Frances 
Wickes chamaria "escolht," (4). Ao levantar-se do chao 0 garoto, a 
questao pode encaminhar-se para qualquer dire<;ao; sua ressurrei<;ao 
fica pendente na balan<;a. Pode mostrar-se incapaz de perdoar e-assim 
manter uma fixa<;ao no trauma, tornar-se vingativo, ressentido, cego a 
toda compreenslio e afastado do amor. Ou pode voltar-se para a 
dire<;ao que tentarei descrever no restante destas minhas considera
<,:6es. 

Mas antes de dirigirmos nossa aten<;ao para as possiveis conse
qtlencias aproveitaveis da trai<;ao, vamo-nos deter urn pouco nas op
<;:6es estereis, nos perigos que sucedem a trai<;ao. 

o primeiro desses perigos e 0 espirito de vinganra. Olho por olho; 
mal por mal; dor por dor. Para alguns vingan<;a e algo natural, 
imediato, sem contesta<;ao. Se executada diretamente como um-ato de 
verdade emocional, pode ser purificadora. Deve acertar as contas 
sem, e claro, produzir mais conseqtlencias. Vingan<;a nao leva a nada 
a nao ser contravingan<;a e inamistosidade. Psicologicamente nao e 
produtiva porque permite apenas a abrea<;ao da tensao. Quando a 
vingan<;a e adiada e vai-se transformando em intriga, dissimula<;ao e 
espera do dia da ca<;a, come<;a a cheirar a perversidade, a alimentar 
fantasias de cruel dade e rancor. Vingan<;a adiada, vingan<;a refinada 
p~r metodos indiretos pode tornar-se obsessiva, reduzindo 0 foco 
que abarcava to do 0 evento da trai<;ao e seu significado, para a pessoa 
do traidor e para sua sombra. Por isso S. Tomas de Aquino justifica 
a vingan<;:a apenas quando e1a se dirige de forma abrangente contra 0 
mal e nlio contra 0 perpetrador do mal. 0 pi~r da vingan<;ae, psi
cologicamente, sua perspectiva mediocre e mesquinha, seu efeito 
redutor sobre a consciencia. 

Esses perigos, desvios err6neos se bern que naturais, continuam 
no mecanismo de defesa da negariio. Se uma pessoa e traida ern urn 
relacionamento, sente-se tent ada a negar 0 valor da outra pessoa; a 
ver, instantaneamente, a sombra do outr~, uma vasta coura<;:a de 
dem6nios viciosos que, e claro, simplesmente nao estavam presentes 
quando ainda existia a confian<;:a primordial. Esses aspectos hedion
dos do outro subitamente revel ados sao todos compensa<;:6es, uma 
enantiodromia, de idealiza<;:6es pn!vias. 0 choque da revela<;:lio subita 
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indica 0 quanto era grosseira a inconsciencia previa da anima. Pois 
devemos admitir que sempre que ha urn lamento amargo por uma 
traic;ao, e porque existiu urn contexte de confianc;a primordial, de in
consciente inocencia infantil, em que se reprimiu a ambivah~ncia. Eva 
ainda nao tinha entrado em cena, ainda nao fora reconhecida como 
parte da situac;ao, estava reprimida. 

Quero dizer com isto que os aspectos einocionais do envolvimen
to, especialmente os julgamentos de valor, essa corrente continua de 
avaliac;5es que fiui no inte!'ior de toda conexao - nao eram admi
tidos. Antes da traic;ao 0 relacionamento negava 0 componente da 
anima. Urn' envolvimento que e inconsciente da anima ou e preci
puamente uma projec;ao, como num caso amoroso, ou precipuamente 
uma repressao, como na muitissimo masculina amizade de ideias e de 
"trabalho em comum". Nessas circunsHincias a anima so pode 
chamar a atenc;aa sobre sl criando problemas. A inconsciencia gros
seira da anima con-siste em considerar a parte emocional de urn re
lacionamento como urn dado de certeza, com fe animal, uma confian
c;a primordial de que nao ha problemas, de que e suficiente a que se 
diz, 0 que se cre, 0 que se "tern em mente", de que as coisas cami
nham, ra va tout sell!. Se a pessoa falha ao tentar honestamente trazer 
para 0 interior de urn relacionamento a esperanc;a, a necessidade de 
crescer junto e com reciprocidade - 0 que se constela como ·possi
bilidade ultima em qualquer relacionamento intimo - ai entao se 
muda de rumo e se neg a por completo as esperanc;aseas expectativas. 

Mas a passagem subita do estado·de inconsciencia grosseira para 
um. estado de consciencia tambem grosseira integra todo momenta de 
fe e e ate evidente. De modo que nao e esse 0 perigo maior. 

Mais perigoso e 0 cinismo. DecepC;ao amorosa, desapontamento 
com uma causa politica, com uma organizaC;ao, com urn amigo, urn 
superior ou urn analista, conduz a uma mudanc;a de atitude na pessoa 
traida, que nao so passa a negar 0 valor daquela pessoa particular e do 
relacionamento, como tambem todo amor passa a ser cansiderado 
Falsidade; as causas sao para os Ingenuos; as organizac;5es, Arma
dilhas;. as hierarquias, Mal e a analise nada menos que prostituic;ao, 
lavagem cerebral e fraude. Seja inteligente, fique alerta. Apanhe 0 

outro antes que e!e 0 apanhe. Melhor sozinho. Tudo bern comigo, 
Jose - 0 verniz para esconder as cicatrizes de uma confianc;a.perdida. 
Com os restos desfeitos de idealismo improvisa-se a filosofia agressiva 
do cinismo. 

E bern possivel que encontremos este cinismo - especialmente 
entre os jovens - por nao ter side dada atenc;ao·suficiente ao signi-
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ficado da traic;ao, principalmente na transformac;ao do puer aeternus. 
Como analistas nao e!aboramos a sua significatividade no desenvol
vimento da vida sentimental; como urn dado final em si, de onde fenix 
alguma poderia renascer. Assim, a pessoa traida jura nunca mais subir 
tao alto na escada. Vai ficar grudada no chao, no mesmo nive! do cao 
kynis, cinico. Essa postura cinica, como dispensa 0 trabalho d~ 
elaboraC;ao de urn significado positivo da traiC;ao, forma urn circulo 
vicioso, 0 cao perseguindo a propria cauda. 0 cini·smo, esse zombar 
do proprio destino, e uma traiC;ao dos proprios ideais, uma traic;ao das 
mais elevadas ambic;6es pessoais encerradas no arquetipo do puer. 
Quando este entra em colapso, tudo que tern a ver com e!e e rejeitado. 
o que leva ao quarto e, acredito, maior perigo: a autotraic;ao. 

A trairao de si mesmo e talvez 0 que mais realmente nos angustia. 
E uma das maneiras disto acontecer e como conseqtiencia de alguem 
nos ter traido. Na situac;ao de confianc;a, na ligac;ao amorosa, ou com 
urn amigo, urn parente, urn parceiro, urn analista, alguma coisa sem
pre fica em aberto. Alguma coisa que tinha estado la dentro vern para 
fora: "Nunca contei isto antes em toda a minha vida". Uma confis
sao, urn pO.erna, uma carta·de arnor, uma invenc;ao ou esquema fan
tastico, urn segredo, urn sonho de terror infantil- algo que cantem os 
valores mais profundos da pessoa. No instante da traic;ao, essas pe
quenas perolas, tao delicadas e sensiveis, transformam-se em nada 
mais que po, graos de areia. A carta de amor torna-se urn amon
toado de asneiras sentimentais, e 0 poema, 0 terror, 0 sonho, a am
bic;ao, tudo fica reduzido ao ridiculo, exposto a zombaria grosseira, 
tratado em linguagem grossa como merde, uma bosta. Reverte-se 0 

processo alquimico: 0 DurO volta a ser excremento, a perola lanc;ada 
aos porcos. Porque os porcos nao sao os outros, de quem se deve es
conder os valores sagrados, e sim as explicac;6es materialistas gros
seiras, as redu<;:6es as simplicidades obtusas do instinto sexual e da 
sofreguidao, que devora tudo indiscriminadamente; a propria insis
tencia obstinada em achar que 0 melhor era realmente 0 pior, 0 refugo 
onde se arrojam os mais preciosos valores. 

E uma experiencia estranha perceber alguem traindo a si mesmo, 
voltando-se contra as proprias experiencias ao atribuir-lhes os valores 
negativos da sombra e ao agir contrariamente as proprias intenc;6es e 
sistema de valores. No colapso de uma amizade, de urria parceira, ·de 
urn casamento, de uma ligac;ao amorosa, de repente 0 que ha de pi~r e 
de mais sujo vern a tona e a pessoa se surpreende agindo da mesma 
maneira cega e sordida que atribui ao outro, e justificando as proprias 
ac;6es com urn sistema de valores que nao e seu. A pessoa e realmente 
traida, entregue ao inimigo interior. E os porcos avanc;am e despe~ 
dac;am. 
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o distanciamento de si mesmo apos a trai<;ao e em grande parte 
para se proteger. Nao se quer ser ferido de novo, e ja que a ferida 
resultou justamente da revela<;ao daquilo que se e, come<;a-se a evitar 
viver de novo experiencias assim. De modo que se evita, trai-se a si 
mesmo, deixando-se de viver uma etapa da vida (urn divorciado de 
meia-idade sem ninguem para amar) ou a propria sexualidade (nao 
quero mais saber de homens e YOU passar a ser tao cruel quanto eles) 
ou 0 proprio tipo psicologico (meu sentimento, minha intui<;ao ou 
fosse la 0 que fosse, estava errado), ou a propria voca<;ao (a psico
terapia e mesmo urn negocio sujo). Porque foi justamente pela con
fian<;a nesses marcos fundamentais da propria natureza que se foi 
atrai<;oado. Assim, recusamos ser 0 que somos, come<;amos a ludi
briar a nOs mesmos com desculpas e evasivas, transformando-se a 
autotrai<;ao em nada menos que a defini<;ao de Jung para neurose 
como unei~entlich leiden, sofrimento inautentico. Deixa-se de viver a 
experiencia pessoal de sofrimento para, p~r mauvaisejoi, por falta de 
coragem de ser, trair-se a si mesmo. 

Isto e, em ultima analise, suponho, urn problema religioso, e mais 
parecemos Judas ou Pedro ao trair 0 essencial, a exigencia essencial de 
que se assuma e se carregue 0 proprio sofrimento e de que se seja 0 que 
se e nao importa quanto isso possa-doer. 

Ao lade da vingan<;a, nega<;ao, cinismo e autotrai<;ao, existe ain
da urn outr~ perigo, urn outro desvio negativo, que chamaremos de 
paranoide. E, mais uma vez, uma medida de prote<;ao contra novas 
trail;:6es, por meio da elabora<;ao de urn -relacionamento perfeito. 
Relacionamentos desse tipo exigem urn juramento de fidelidade, nao 
toleram riscos-a seguran<;a. "Voce nao deve me trair jamais" - e 0 

lema. A trai<;ao deve ser exorcizada por votos de confian<;a, decla
ra<;:6es de fidelidade eterna-; provas de dedica<;:ao, juras secretas. Nao 
pode haver nem urn arranhao; a trai<;ao tern de ser excluida. 

Mas se a trai<;:ao esta con tid a no interior da confian<;:a, como a 
semente antinomica encerrada nela, entao essa exigencia paranoide de 
urn relacionamento sem possibilidade de trai~ao nao pode na verdade 
estar baseada na confian<;:a. E mais uma conven<;ao arquitetada para 
excluir r.iscos. Como tal tern aver menos com 0 amor do que com 0 

poder. E urn recuo para urn relacionamento baseado no logos, im
posto pela palavra e nao sustentado pelo amor. 

E im1?ossivel restabelecer-se a confian<;a primordial depois que se 
deixou 0 Eden. Agora se sabe que as promessas mantem-se apenas ate 
certo ponto. A vida e que toma a seu cargo os juramentos, cumprin
do-os ou quebrando-os. E os novos relacionamentos ap6s a experien
cia da trai<;:ao tern de come<;:ar por algum outro ponto totalmente 
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diferente. A distor<;ao paran6ide dos assuntos humanos e algo muito 
serio. Quando urn analista (ou marido, amante, disdpulo ou amigo) 
tenta preencher os requisitos de urn relacionamento paranoide, for
necendo garantias de lealdade, exconjurando a trai<;ao, certamente es
tara afastando-se do amor. Pois como ja vimos e tornaremos aver, 
amor e trai<;ao procedern de urn mesmo lade: 0 esquerdo. 

IV 

Gostaria agora de encerrar a questao do que significa a trai<;ao 
para 0 filho, 0 traido, a fim de voltar-me para a outra das nossas 
questOesiniciais: Que pode a trai<;ao significar para 0 pai? 0 que sig
nifica para' Deus deixar Seu filho morrer na cr~z e algo . que nao nos \ 
foi dito. 0 que significou para Abraao levar seu filho para 0 sacrificio, 
tam bern isso nao nos foi dito. Mas des fizeram essas coisas. Eram 
capazes de trair, da mesma forma que Jaco, 0 patriarca, que adquiriu 0 

se,u status traindo 0 irmaa. Sera que a capacidade de trair e inerente it 
-paternidade? Vamos examinar melhor esta quesHio. 

o pai naquela hist6ria nao mostra -apenas sua imperfei<;ao hu
mana, quer dizer, nao e que apenas nao segura 0 filho. Nao e ap-enas 
fraqueza e erro. Conscientemente de resolveu deixa-Io cair e causar
lhe dor e humilha~~o:Mostra como e brutal. A mesma brutalidade 

"que aparece no tratamento que Jesus recebe desde a captura ate a 
crucifixao, enos preparativos feitos por Abraao. 0 que acontece com 
Esau e com 10 e nada menos que brutalidade. A brutalidade aparece 
de novo na pele de animal que Jaco veste para trair Esau, e nas gran
des best as que Deus revela a J6 como justificativas de seus tormentos. 
Da mesma forma, nas imagens do Salmo 22, como vimos acima. 

A imagem paterna - esta figura justa, sabia e tolerante - recusa 
de qualquer maneira inter vir para minorar 0 sofrimento que ele 
proprio ocasionou. Recusa tambem justificar sua conduta. A recusa 
de explica<;:6es significa que a explica<;ao, se afinal de contas houver 
uma, deve pro ceder da parte of end ida. Depois de uma trai<;ao nao se 
esta em posi<;:ao de ouvir de forma alguma explica<;:oes do outro! Isto 
e, creio eu, urn estimulo criativo na trai<;:ao. ~_~traido quem de al
guma forma deve cuidar da propria ressurrei<;:lo, dai-6 passe adiante, 
-por ineio de sua propria interpreta<;:ao do que aconteceu. Mas isso s6 
sera criativo se a pessoa nao sucumbir aos perigos que mencionamos 
acima. 

. Naquela nossa historia 0 pai explica. Nossa historia e mais que 
tudo uma li<;ao e a propria a<;ao e educativa enquanto inicia<;ao, ao 
passe que nas lendas arquetipicas e em muitas situa<;:oes da vida diaria, 
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o traidor nao explica a trai<;:ao ao traido, pois a trai<;:ao procede do 
lado autonomo, esquerdo, inconsciente. Apesar das explica<;:oes, nos
sa historia ainda exibe brutalidade. 0 uso consciente da brutafidade 
{Joderia parecer lim traro comum dasj/guras paternas. 0 pai injusfo 
reflete a injusti<;:a da vida. Quando se mostra inacessivel ao gritode 
socorro e as necessidades do outro, ou admite que sua promessa e 
falivel, esta reconhecendo que 0 poder da palavra pode ser transcen
lido pelas for<;:as da vida. Este conhecimento das suas limita<;:oes mas
culinas e esta insensibilidade implicam em urn alto grau de- diferen-

. cia<;:ao do lade fraco, esquerdo. Diferencia9aO do lade esquerd6 
poderia significar a capacidade de suportar tensao sem a<;:ao, de pros
seguir noerro sem tentar corrigir as coisas, deixando os fatos deter
minarem os principios. Significa tambem que a pessoa deve, em al
guma medida, superar este desconfortavel sentimento de culpa que 
impede a realiza<;:ao plenamente consciente de atos necessarios, ainda 
que brutais. (Com brutalidade consciente nao me refiro nem a bru-' 
talidade deliberadamente perversa destinada a a-rruinar 0 outr~ nem a 
brutalidade sentimental, tal como as vezes a encontramos na'litera
tura, nos filmes enos codigos dos soldados). 

A culpa incomoda e a pusilanimidade conferem aos atos urn 
carater ambiguo ...:...- 0 que nao e tarefa muito adequada para a anima. 
M:asa a~pereza do pai nao da margem a ambigtiidade alguma. Nao e 
qu~ ele seja cr~el de urn lade e compassivo de outro. Nao e que ele 
trata e em segUlda levante a filho do chao dizendo "pobre garota, isto 
me feriu mais que a voce" . 

Na analise, como em todas as situa<;:oes de confian<;:a, somos as 
vezes levados a situa<;:6es em que alguma coisa ocorre que requer uma 
a<;:ao conscientemente brutal, uma trai<;:ao da confian<;:a do outro. 
Quebramos uma promessa, omitimo-nos~quando nossa presen<;:a seria 
necessaria, atrai<;:oamos 0 outro, alienamos uma afei<;:ao, traimos urn 
segredo. Nao damos explica<;:6es de nossas a<;:oes, nao aliviamos 0 

outro de sua cruz, nem sequer 0 erguemos do chao ao pe-da-escada. 
Sao brutalidades - e nos as fazemos com rnais ou menos consciencia. 
E temos de permiti-las e assumi-las, caso contrario a anima faz nossos 
atos inconsistentes, indiferentes e crueis. 

·~ssa insensibilidade aponta para uma integra<;:ao da brutalidade, 
com ISS0 aproximando 0 individuo da natureza - que nao da ex
plica<;:6es de si mesma. As explica<;:6es tern de ser arrancadas dela. Essa 
disposi<;:ao para ser urn traidor aproxima-nos da condi<;:ao primitiva 
em que somos nao tanto as protegidos de urn Deus supostamente 
moral e de urn Demonio imoral, e sim de uma natureza amoral. E as
sim somos reconduzidos ao nosso tema da integra<;:ao da anima, que 
tern na insensibilidade enos labios selados semelhan<;:a com Eva e a 
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serpente, cuja sabedoria esta tam bern proxima da trai9aO da natureza. 
Isto me leva a perguntar se a integra<;:ao da anima mio pode mostrar-se 
de maneira distinta da usual - vitalidade, relacionamento, amor, 
imagina<;:ao, sutileza e assim por diante - ou seja, assemelhando-se a 
natureza: menos confiavel, como agua que corre pelo caminho que 
oferecer menor resistencia, mudando as respostas com 0 vento, falan
do uma linguagem dubia - ambigtiidade consciente, mais que am
bivalencia inconsciente. Supostamente, 0 sabio au mestre, a fim de ser 
o psicopompo que guia as aim as atraves da confusao.da cria<;:ao, onde 
existe uma falha ern cada pedra e os caminhos nao sao diretos, exibe 
uma sagacidade hermetica e uma frieza que e tao impessoal quanto a 
propria natureza. (5). 

Em outras palavras, nossa conclusao para a questao: "0 que sig
nifica a trai<;:fl:O para 0 pai?" result a nisto - a capacidade de trair 
outros esta refacionada com a capacidade de conduzir outros. A 
paternidade integral possui ambas. Na- medida em que a orienta<;:ao 
psicologica tern por objetivo a auto-aju-da e a autoconfian<;:a, 0 outro 
tera, de alguma forma, em algum ponto, que ser abandonado ou cair 
em seu proprio nive!, isto e, -afastado do auxilio humano, (a)traido 
para 0 interior de si mesmo, onde e deixado so. 

Como diz lung em Psicolo/<ia e A hillimia (pags. 27-8): 

Sei por experiencia que toda coer9iio - seja ela sugestiio, insi
nua9iio, ou qualquer outro metodo de persuasiio - no final das 
contas acaba sendo apenas um obstaculo para a mais ele\'ada I:? 

decisiva experiencia de lodas, que e eslar sozinho com 0 proprio 
Serf, au com 0 que quer que se chame a objelividade da psique. 0 
pacienle deve ficar sozinho se for para encontrar aquilo qIle 0 

sustem quando nilo pode mais suporlar a si mesmo. 56 essa e.\'
periencia pode lhe dar uma base indestrutivel. 

v 

o que entao e digno de corrfian<;:a no born pai ou no psicopompo? 
Com rela<;:ao a isso, qual a diferen<;:a entre 0 mago da magia branca e 0 

da magia negra? 0 que separa 0 sabio do selvagem? Nao poderiamos, 
atraves daquilo que venho apresentando, justificar toda brutalidade e 
trai<;:ao que urn homem possa cometer como um sinal de sua "inte
gra<;:ao da anima", como um sinal de sua chegada a "plena pater
nidade"? 

Nao sei como responder a essa questao a nao ser referindo-me as 
mesmas hist6rias ja mencionadas. Em todas elas encontramos duas 
coisas: 0 tema do amor e/ou do senti do da necessidade. A interpre-
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tac;ao crista diz que Deus abandonou Jesus na cruz porque amou tanto 
o mundo que deu Seu proprio Filho pela sua redenc;ao. Sua traic;ao era 
necessaria, per~azia 0 seu destin~. Abraao amava tanto a Deus que s'e 
preparou para Imolar Isaac em oferenda. A traic;ao de Esau por Jacob. 
era uma necessidade ja anunciada no momenta do nascimento. 0 pai 
naquela nossa historia deve ter amado tanto seu filho que podia arris
car quebrar-Ihe os ossos, desfazer sua confianc;a e denegrir a propria 
imagem aos olhos do filho. 

Esse contexto mais amplo de necessidade ou arnor leva-me a 
acreditar que a J.rai£iio - voltar atras de urna prornessa, recusar 
ajuda, revelar urn segredo, enganar no amor - e uma experieneia por 
demais tragica para ser justificada em term os pessoais de mecanismos 
e motivac;oes psicologicas. Nao basta psicologia pessoal; an.Uises e ex
plicac;oes nao resolvem. Deve-se procurar 0 contexto maior do amor e 
do destin~. Mas quem pode ter certeza da presenc;a do arnor? E quem 
pode dizer que a traic;ao foi uma necessidade, foi 0 destino, foi urn 
chamamento do Self? 

De certo, uma parte do am or e necessidade; e igualmente interes
se, envolvimento, identificac;oes - mas talvez uma maneira ainda 
mais eerta de se dizer se a pessoa esta mais proxima do selvagem ou 
do sabio e examinando 0 oposto do amor: 0 podeL Se a trai<,>ao e per
petrada principalrnente para obter-se vantagem pessoal (sair de uma 
situac;ao dificil, ferir ou usar, salvar a propria pele, aplacar urn desejo 
ou satisfazer umanecessidade, defender os proprios interesses) entao 
pode-se estar seguro de que 0 predominio nao e tanto do amorle siin 
da brutalidade, do poder. .. 

o contexto mais amplo do amor e da necessidade e dado. pelos ar
quetipos miticos. Quando se coloca o· evento sob esta perspectiva, a 
padrao pode tornar-se outra vez significante. 0 atomesmo de tentar 
compreende-Io rresse contexto mais amplo e terapeutfc6. Infelizrnente 
o evento pode nao revelar seu significado por muito, muito tempo, 
enquanto jaz sob 0 selo do absurdo ou apodrece no ressentimento. 
Mas a luta para coloca-Io dentro do contexto mais amplo, as lides com 
interpretac;ao e integrac;ao, esse eo caminho para fazer andar. Parece
me que apenas isto pode conduzir atraves dos estagios da diferen
ciac;ao da anima, ha tanto ja delineado, e mesmo levar a urn passo 
adiante; na direc;ao do mais elevado dos sentimentos religiosos: 0 per
dao. 

Devemos deixar bern claro que perdao' nao e assunto faeiI. Se 0 

ego errou, 0 ego nao pode perdoar, so porque "deveria", sem con
siderac;ao pelo contexto mais arnplo de arnor e destin~. 0 ego con
segue rnanter-se vital devido a seu amor-proprio, seu orgulho e sua 
honra. Mesmo quando se quer perdoar, ve-se que simplesmente nao se 
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pode, porque 0 perdao nao provem do ego. Nao posso perdoar di
retamente, posso apenas pedir, ou rezar, para que esses pecados sejam 
·perdoados. Desejar que 0 perdao venha e esperar por ele talvez seja 
tudo 0 que se po de fazer. 

o perdao, como a humildade, e apenas urn termo ate que pes
soa tenha sidorealmente humilhada ou realmenteenganada.l>eraao 
56 temsentido quand9Ila9. se pode nem perdoar nem esquecer. E nos
sossonhos nao nos perrnitem perdoar (esquecer). Qualquerum pode 
perdoar urn insulto banal, uma afronta pessoaI. Mas se alguem e 
levado, passe a passo, a urn envolvimento cuja subsHincia e a propria 
confianc;a, desnuda a propria alma, e enUlo e profundamente traido, 
no sentido de ser entregue as maos de seus inimigos, exteriores ou in
teriores (aqueles valores da sombra descritos acima, situac;oes em que 
as chances de uma nova confianC;a amorosa ficam permanentemente 
comprometidas por defesas paranoicas, pela autotraic;ao, pelo cinis
mo), entao ai 0 perdao assume grande-significado. Pode bern ser que a 
traic;ao nao tenha nenhum outr~ produto positivo :alem do perdao, e 
que a experiencia do perdao seja possivel apenas se alguem tiver sido 
traido. Tal perdao e urn perdoar que nao eum esquecer, mas a lembran
fa do erra,' que se lransforma, quando inserido em um contexto mats 
amplo, ou nos termos-em que Jung coloca, 0 sal da amargura transfor-
mado no sal da sabedoria. --'. ........... ".. 

A sabedoria, como Sofia, e de novo uma contribuic;ao feminina a 
masculinidade, e poderia fornecer 0 contexto mais amplo que a von
tade nao pode.provideneiar por si mesma. Gostaria de considerar aqui 
a Sabedoria como a uniao do amor com a necessidade, da qual final
mente brota 0 fluxo livre do sentimento para 0 interior do proprio 
destin~, reconciliando-nos com urn acontecimento. 

Da mesma forma que a confianc;a contem em si a semente da 
traic;ao, a traic;ao contem em si a semente do perdao. Esta poderia ser 
a resposta a ultima de nossas questoes iniciais: "Que posic;ao ocupa a 
traic;ao na vida psicologica em geral?" Nem a confianfa nem 0 percia.o 
podem ser corretamente imaginados sem-a traifiio. A traic;ao e 0 lade 
-sombrio de ambos, a ambos dando sentido, tornando ambos possi
veis. Talvez isso nos explique urn pouco por que a traic;ao e urn tem'a 
tao forte em nossas religioes. 13, talvez a passagem humana para as ex
periencias religiosas tao elevadas do perdao e da reconciliac;ao com es
te labirin to silencioso, a criaC;ao. 

.Mas 0 perdao e tao difieil que provavelmente necessita da ajuda. 
de outra pessoa. Quero dizer com isto que a falta, se nao for lembrada 
por ambas as partes - e lembrar como falta - recai inteiramente 
sabre a traido. 0 contexto mais amplo no interior do qual ocorreu a 

95 



tragedia poderia parecer recIamar sentimentos paralelos de parte a 
parte. Ambos encontram-se ainda em uma rela<;ao, agora como 
traidor e traido. Se so 0 traido percebe 0 crime, enquanto 0 Dutro 0 

contorna com racionaliza¢5es, entao a trai<;ao prossegue - e ate mes
mo aumentada. Esta ilusao com respeito ao que realmente aconteceu 

-e,para 0 traido, a mais aberta de todas as chagas. 0 perdao vern com 
mais dificuldade; os ressentimentos crescem porque 0 traidor nao esta 
carregando sua culpa e 0 ate nao e honestamente consciente. lung dis
se que 0 sentido de nossos pecados e que nos os carreguemos, 0 que 
significa nao lan<;a-Ios sobre os ombros de outrem, esperando que este 
os carregue para nos. Para carregar os proprios pecados e preciso 
primeiro reconhece-Ios e reconhecer sua brutalidade. 

Psicologicamente, carregar urn pecado significa simplesmente 
reconhece-Io, lembrar-se dele. Todas as emo<;5es Iigadas a experiencia 
da trai<;ao em ambas as partes - remorso e arrependimento no 
traidor, ressentimento e rancor no traido - insistem no mesmo' pon
to: a lembran<;a. 0 ressentimento, em especial, e uma afli<;ao emb
donal da memoria que 0 esquecimento nao pode jamais reprimir 
completamente. Sendo assim, nao e melhor lembrar de urn erro do 
que oscilar entre 0 esquecimento e 0 ressentimento? Estas emo<;5es 
pederiam parecer ter como objetivo evitar que uma experiencia se dis
solvesse no inconsciente. Sao 0 sal que preserva 0 evento da decom
posi<;ao. Amargamente, for<;am-nos a manter a fe ao l-ado do pecado. 
Em outras palavras, 0 paradoxo da trai<;ao e afidelidade que ambos, 
traidor e traido, guardam, apos 0 evento, ao seu amargor. 

E essa fidelidade e guardada da mesma forma pelo traidor. Por
que se sou incapaz de admitir que trai alguem, ou se tento esquece-Io, 
permane<;o encIausurado numa brutalidade inconsciente. Nesse caso 
perde-se 0 contexto mais amplo do amor e 0 contexto mais amplo do 
destino, da minha a<;ao e de todo 0 evento. Nao somente continuo en
ganando 0 outro, como me engano a mim mesmo, pois cortei a pos
sibilidade de me autoperdoar. Nao posso tomar-me mais sabio nem 
tenho nada com que reconciliar. 

Por essas razoes creio que 0 perdao de urn requer a repara<;aO-do 
outro.· A expia<;ao consiste na ado<;ao do comportamento silencioso 
do pai, conforme 0 descrevemos anteriormente. 0 pai carrega sua cul
pa e seu sofrimento. Embora tenha perfeita no<;ao do seu ato, nao da 
explica~oes dele ao outro, 0 que irnplica em expia-Io, isto e, em auto
relacionar-se. Repara<;ao implica tam bern numa submissao it trai<;ao 
como tal, it sua realidade fatal transpessoal. Ao curvar-me a vergonha 
da minha incapacidade de manter a palavra, sou for<;ado a admitir 
humildemente tanto a minha fraqueza pessoal como a realidade de 
'poderes impessoais. 
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No entanto e preciso verificar bern se essa repara<;ao nao e apenas 
para apaziguar a mente ou so circunstancial. Niio deve ela reconhecer 
a outra pessoa? Creio que este ponto nao pode ser exagerado pois 
vivemos em urn mundo humano, mesmo quando somos as vitimas de 
temas cosmicos, como a tragedia, a trai<;ao, 0 destino. Trai<;ao pode 
integrar urn contexto mais amplo e ser urn tema cosmico, mas e sem
pre no interior de relacionamentos individuais, atraves de outra pes
soa muito proxima, de uma intimamente imediata, que estas co is as 
nos atingem. Se os outros sao instrumentos dos deuses para nos trazer 
tragedias, sao tam bern 0 caminho pelo qual a nossa expia<;ao chega 
aos deuses. As condi<;5es se transformam no interior do mesmo tipo 
de situa<;ao pessoal em que ocorreram. E suficiente oferecer repara<;ao 
apenas aos deuses? Da-se com isso por encerrada a questao? A tra
di<;:ao nao conjuga a sabedoria it humildade? A expia<;ao, como 0 

arrependimento, nao precisa ser expressis verbis, mas e provavelmente 
mais efetiva se ocorre em alguma forma de contato com 0 outro, com 
o reconhecimento integral do outro. E, afinal, 0 que e esse reco
nhecimento pleno do outro senao 0 amor? 

VI 

Tentarei resumir. Os desdobramentos, por sucessivos estagios, da 
confian<;a, atraves da trai<;:ao, ate 0 perdao, representam uma mo
difica<;ao da consciencia. A condi<;ao inicial de confian<;a primordial e 
em boa parte inconsciente'-e -pre-anima. Segue-se a trai<;ao, em que a 
palavra dada e quebrada pela vida. Apesar de toda sua negatividade, a 
trai~ao representa ainda urn avan<;o em rela<;ao a confian<;a primordiCiI 
'porque conduz it "morte" do puer atraves da experiencia de anima, do 
sofrimento. Isto pode entao levar, se -nao for bloqueado pelas -vicis
situdes negativas da vingan<;:a, da nega<;ao, cinismo, autotrai<;:ao e 
defesas paranoides, a uma paternidade mais firme, em que 0 traido 
pode, por seu turno, trair outros de forma menos inconsciente, im
plicando isto na integra<;ao de uma natureza human a pouco digna de 
confian<;a. A integra<;:ao final da experiencia pode resultar no perdao 
pelo traido, expia<;ao pelo traidor e uma reconcilia<;ao - nao neces
sariamente de urn com 0 outr~ - mas a. reconciIia<;ao de cada urn 

_ com 0 fato ocorrido. Cada uma destas fases de amargos conflitos e de 
experiencias sofridas que podem consumir longos anos de fidelidade 
ao lado sombrio da psique, e tam bern uma fase do desenvolvimento 
da anima e foi, apesa.r de minha enfase sobre 0 masculino, 0 tema 
principal deste trabalho. 
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NOTAS 

I. BeinR and HavinR, (ed. Fontana), Londres, 1965, pag. 47. 

2. Saint Genet: A ctor and Martyr, (ed. Mentor), New York, 1964, pag. 19l. 

3. The Grail LeRend, New York, 1971. 

4. The Inner World o/Choice, Ne;:w York, 1963. 

5. "0 Ceu e a Terra nilo sao humanos 
Pois encaram todas as coisas como caes 
o sabio nilo e humane 
Pois encara todas as pessoas como caes" . 

-Tao-TeKing, n? 5. 

Do Gremio de Psicologia Pastoral:conferencia 
. n.o 128, 1964, 1966, 1971, Londres, e tambem 
Spring 1965, pags. 57-76. 
Conferencia proferida em 2 de outubro de 1964 , 
em Londres. 
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v - 0 CISMA COMO POSI(:OES DISCORDANTES 

Os senhores deverao lembrar, como eu, dos tempos de escola, 
daquelas passagens docemente tristes ao fim de 0 Mercador de Ve
neza (v.1), quando Lorenzo e Jessica trocam cita~Oes de amores 
miticos encontrados nos Classicos. Diz Lorenzo: 

"Numa noite como aque/a, 
Dida, um ramo de sa/gueiro na mao, 
postou-se sobre 0 mar se/vagem 
e sussurrou ao seu amor 
que voltasse a Cartago ". 

"A despedida na praia", diz Gaston Bachelard, "e ao mesmo 
tempo a mais dolorosa e a mais literaria das despedidas". E uma 
imagem perene - que pode ser encontrada tambem no inicio de' A 
Mulher do Tenente Frances, de John Fowles, a heroina perambulando 
melancolicamente numa encosta sobre 0 mar - porque se trata de 
uma experiencia tambem perene. Entre n6s dois estende-se agora 0 

oceano, abismos de sal, frio e escuridao. Apesar de hoje em dia ser fkil 
cruza-lo, por telefone ou aviao, mesmo assim sao agora dois mundos 
em vez de urn s6, continentes distanciados, como se cada urn fosse uma 
ilha,iso lado. 

Assim e partir; nao se trata porem de cisma, que e urn tipo es
pecial de partida, talvez a pior: a separa~ao. Feia palavra esta, algo 
que devemos evitar: separar ou -separar~se, excluir coisas e pessoas. 
Cis rna significa ferida, corte de machado, foice, ruptura. Conseqlien
temente, nao e boa coisa para a integra~ao, pois difiCilmente pode ser 
considerado como fator totalizador, que favore~a 0 crescimento, a 
sintese e os demais fatores com que operamos. De modo que cisrna~. 
urn daqueles fen6menos que requerem uma reavalia~ao a fim de se ter 
uma ideia sobre 0 que sao de fato e 0 que deles merece ser reabilitado; 
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e outr~ daqueles fenomenos que precisam ser resgatados pela discus
slio psicol6gica, que e diferente da discusslio moral - e vamos obser. 
var bern esta distin~ao . .9 moralista pergunta 0 que podemos faze, 
com ~ disposi~ao para 0 cisma, enqllanto que 0 psic610go p-ergurli::a., 
~~flexlvamente: qual 0 seu /ugar na vida psiquica, qual asuaneces
sldade? 

REFLEXOES 

Quando pensamos em cis rna - especial mente aqueles com in
teresse teol6gico - em nossas mentes ressoam os grandes cismas da 
cristandade. 0 primeiro pensamento que nos ocorre a respeito do cis
rna e em terinos de religiao, e foi assim que esta palavra entrou para 0 
uso corrente. "Esquiz6ide" e "esquizofrenia" sao termos cognatos 
~1Ui~o posteriores e muito menos expressivas. A palavra cisma tern urn 
slgm ficado que nao se afasta muito da no~ao que dela tern 0 senso 
CQmum, generico. Podemos lan~ar mao da imagem, tao apreciada 
pelos conferencistas britanicos, do "homem comum" de "senso 
comum" que acha que cisma tern a ver com separar6es doutrinais; e 
pelo menos destavez 0 "homem comum" acertou em cheio. Pois se 
prosseguirmos nossa discussao da necessidade psicol6gica, vireinos a 
reconhecer que de fato a metafora e 0 esquema teol6gicos sao psi
cologicamente fundamentais. 

Mas examinemos antes urn pouco das emo~oes. Os senhores 
foram informados de que 0 titulo desta conferencia-e "Relacionar-sel 
Partir" e desde l'ogo fiquei sabendo que 0 t6pico que me cabia era 0 
rnais pesado: a partida - radical e univoca, irrevogavel, a mais pe
nosa e a mais litenlria, isto e, apaixonadamente intelectual; uma 
posi~ao a beira-mar; as "lugubres e desert as praias do mundo" (Mat
thew Arnold); sem possibilidade de gritar por socorro;' excomunhao. 
A partida cismatica e cheia de rancor e amargura: odeio voce e a sua 
posic;:ao, seus pensamentos e sobretudo sua cegueira. 0 que nos separa 
agora na~ e uma determina~ao superior nem a necessidade e sim 0 
mal; as trevas recaem sobre voce pois nao partilha mais a minha visao 
e nao ?ode en~ergar ~o.nde errou. Ao afastar-se de minha posi~ao in
troduzIU ~n: mlm a duvlda, Zwe(fel, 0 demonio. Nao e de admirar que 
certa tradlc;:ao sustente que todas as divisoes sao obra do diabo e que 0 
veneno diab6lico penetra na religiao principalmente atraves do cisma 
e da heresia. 

Urn cisma pode referir-se a questOes tais como a unicidade ou a 
tri~dade de Deus, protestantismo ou papismo, Cristo-Homem ou 
CrIsto-Deus, comunismo em urn s6 pais ou comunismo internacional 

, epocas e tipos de batismo, teorias da libido, da arte, cosmologia: 
educac;:ao, economia ... seja qual for 0 conteudo, 0 substrato sobre 0 
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qual a divisao ocorre nao e em si, do ponto de vista psicol6gico, a 
causa da ruptura. Como psic610gos nao nos deixamos enganar pelo 
valor relative dos argumentos que querem mostrar de que lado esta a 
verdade e de que lado esta 0 desvio, 0 mal; nem nos deixamos enganar 
pela for~a ou pela fraqueza dos individuos, por seus meritos, por suas 
personalidades. Nosso interesse volta-se, como psic6logos, para 0 

fenomeno em si - 0 cisma - para a sua carga extraordinaria de 
paixao e para a qualidade especifica dessa paixao, tao dilacerante e 
tao intelectuaL Manifesta~oes assim exageradas - como Freud e seu 
circulo com 0 anel de sinete que todos eles usam - as trovejantes mal
di~oes megalomaniacas, os anatemas, as torturas dos herejes, as jus
tifica~oes doutrinais detalhistas, as vingan~as arquitetadas, 0 erro 
alheio: a intensidade desses elementos indica que algo mais esta em 
a~ao, aH:m do mero choque de personalidades e do em bate de ideias. 

Na tentativa de posicionar 0 cisma e os afetos que suscita, de
vemos evitar a rubrica crescimento. De fato seria comodo coloca-Io ai: 
crescimento e urn conceito tao generoso, tao calido, abarca tudo como 
"natural", como fazendo parte do desenvolvimento da personali
dade. Assim e que a Psicologia deveria apreciar este novo esquema 
conceitual da Grande Mae e Seu Filho, que ve toda mudan~a psiquica 
como desenvolvimento e todo processo como urn sinal de crescimento. 
Essa filosofia nos transforma a todos em crian~as outra vez, e embora 
seja esta uma condic;:ao supostamente adequada para cristaos e para 
romanticos, a filosofia ou fantasia do crescimento torna a psicologia 
maternalmente materialista e infantiL Crescimento- e mesmo urn pon
to de vista apropriado e uma metafora necessaria para crianc;:as; mas 
num adulto, crescimento significa engrandecimento, sobrecarga, 
superpopulac;:ao, assassinato em massa, cancer, escalada, prolife
rac;:ao. De modo que crescimento transformou-se na metapsicologia 
ensandecida de cidadaos adiposos em uma cultura decadente. Ora, 
sejamos francos e lembremos que n6s aqui nesta sala nao estamos 
crescendo como plantas ou como crianc;:as, mas, como disse Buda, es
tamos decaindo, e nossos cerebros, como uma floresta decidua de 
celulas descamativas, correspondem, no processo psiquico, a urn es
treitamento de-horizontes e a uma redw;ao de possibilidades, mesmo 
quando mudamos; 0 imperio de Saturno expande-se na psique a cada 
dia que passa, trazendo limitac;:oes constrangedoras em muitos sen
tidos, inclusive os sintomas inevitaveis e os sinais irreversiveis da 
decadencia fisica e psicol6gica. 0 cisma provoca alterac;:oes sim, mas 
alterac;:ao nao e necessariamente crescimento. 19norar as limitac;:oes e 
insistir no crescimento (a maneira de Teilhard de Chardin, por exem
plo) para falar de expansao da consciencia, de crescimento em direc;:ao 
a individuac;:ao, de desenvolvimento para maior sintese da totalidade, 
isto e, enganarmo-nos a n6s mesmos, colocando fat os que tern aver 
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com a alma de homens e mulheres amadurecidos, e com suas mortes, 
em confronto com uma base arquetipica inadequada de crescimento e 
de vida. . 

Assim, entender 0 cisma como urn processo biologico - 0 es
quizocarpo, rompendo-se para libertar as sementes, 0 solo rachando 
para relva brotar, as celulas dividindo-se para 0 surgimento de uma 
gerac;:ao nova - na verdade colocaria as emoc;:oes desa,gregadoras do 
cisma contra urn pano de fundo otimisticamente inadequado. A 
Grande Mae, que privilegia as metaforas biologicas, encarando as 
coisas como "apenas naturais", 0 que vale dizer "~confortaveis", 
remove a atlic;:ao, suaviza 0 corte da faca, docemente nos persuade que 
o odio e apenas uma reflexao de urn processo necessariaIhente impes
soal da natureza sobre 0 nivel pessoal. Assim, os psicologos do cres
cimento nos enganam quando dizem: as coisas devem se dividir a fim 
de crescer, as dores que se sente sao dores de parto, a destruic;:ao e na 
verdade criac;:ao disfarc;:ada. Nao olhem tanto para a divisao, dizem 
eles, n:as, ~ara 0 que esta sendo produzido com a divisao - a crianc;:a 
sem hlstona, sem passado, sem nenhum interesse por aquilo que se 
dividiu a fim de que ela nascesse. Em frente, para a frente e para 0 alto. 

. Semelha,nte ao esquema ilusorio do crescimento e igualmente 
madequado e 0 esquema da separariio. Estamos acostumados _ de 
modo .espec.ial na I?glate.rra, devido a influencia de John Bowlby, 
Melame KleIn e dos JungUlanos menores - com a ideia psicodinamica 
de que inicialmente os seres humanos encontram-se num estadb de 
fus.ao com a mae, com 0 inconsciente coletivo, ou com 0 Self, pos
tenormente ocorrendo a separac;:ao; 0 ser humano separa-se daquilo a 
que estava preso. Fusao inicial seguida de separac;:ao a fim de se en
contrar identidade e individualidade. 0 cisma seria entao uma ten
tativa radical_de identidade individual atraves das emoc;:oes da partida 
e ~a separ.ac;:ao .. Devemos abandonar 0 territorio original, seja ele a 
mae e 0 seIO reals ou a mae e 0 seio internos, simbolicos, ou 0 dragao 
a escuridao, 0 inconsciente coletivo, ou 0 Self. 0 cisma e considerad~ 
como s.e fos.se ~f!1 estagio necessario do desenvolvimento do ego no 
processo de mdlvlduac;:ao. 

Detenhamo-nos urn pouco nessa ultima ideia; raciocinemos e sin
ta~os 0 que ess~ fa.nt.asia ?e individualidade significa - po is nao im
plIca em ser a mdlvlduahdade, em suas origens, uma condic;:ao de 
separac;:ao, isolamento, ruptura? Nao tende tambem a caracterizar 0 
ego em seu desenvolvimento como esquizoide, como se sua forc;:a em 
par~e ,dependesse de seu is~lam~nto, e como se 0 seu principio de 
reahdade fosse 0 da competlc;:ao lsolada, cada urn por si, responsavel 
por si mesmo, uma visao hobbesiana de tudo contra tudo, de indepen-
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dencia radical, fim da independencia. Afinal 0 heroi, portando sua 
faca como metafora para urn ego "forte" que enfrenta problemas 
"dificeis" em urn mundo "violent'O", funciona tambem como me
tMora de urn ego que corta e divide, cuja verdadeira essencia e se
parac;:ao e partida - 0 tema desta conferencia. 

E pois de admirar que estejamos tao obcecados pelo "relacio
namento" e por fantasias de fusao ao nos entregarmos ao amor, a 
depressao, a doenc;:a, ao Self. E e mesmo surpreendente que exista 
hoje urn movimento por urna aproximac;:ao comunitilria, grupal, e 
uma anulac;:ao da linha demarcat6ria da consciencia, que a analise 
classica ainda insiste em diagnosticar como" ego fraco" . Se 0 novo ego 
e censurado por sua tendencia a fusao, isto sugere que 0 velho ego era 
cismiltico, sua metMora era ada independencia isolad~, 0 opus contra 
naturam de Prometeu e de Hercules, de S. Jorge e de Cnsto - que tam
bern trouxe uma espada. 

Nao, 0 que devemos fazer enos afastar desses esquemas inter
pretativos das questoes suscitadas pelo cisma. Nem crescimento nem 
separac;:ao mostram-se satisfat6rios. 0 pri~eiro torna o. cisma por 
demais agradilvel; 0 segundo, por demals comprometldo com a 
metafora her6ica - e cruelmente esquiz6ide - da individualidade. 
Essas duas formas de entender-o-cisma tentam neutralizar 0 sofrimen
to sUbjetivo que ele provoca. 

o psic6logo e obrigado a ser urn fenomen610go, a considerar as 
coisas da maneira como elas se manifestam, como autenticas e reais, e 
nao afastar-se delas. Nao vamos fazer associac;:oes que nos distanciem 
do sofrimento do cisma, nem amplificac;:oes que 0 desfigurem, mas 
permanec;:amos, se os senhores concordarem, em sua presenc;:a. Nada 
ha de mais objetivo que a sua pr6pria e intensa subjetividade; quando 
fere, fere; e n6s estaremos repudiando 0 sofrimento se nos esquivar
mos dele. Tudo 0 que podemos fazer e permitir que 0 substrato ar
quetipico da brutalidade, da amargura e do despedac;:amento se 
apresente. 

Comec;:amos ja a per.ceber que 0 cisma pode se apresentar de 
acordo com d~ferentes visoes: vis to do interior do cosmos da Grande 
Mae e uma necessidade biol6gica, uma alternativa de crescimento. No 
entanto, se e uma questao precipuamente doutrinal, intelectual, entao 
talvez 0 cisma pouco tenha a ver com metaforas maternais, boHinicas 
e vegetais, e devemos sair em busca de outras representac;:oes para 0 
agente da ruptura, por exemplo 0 Her6i com a adaga, ou 0 Grande 
lnimigo divisionista, ou ainda Dionisio mutilado, 0 dividido/indiviso, 
como era chamado. Urn fenomeno - no caso, 0 cisma - tera, numa 
psicologia arquetipica, varias perspectivas miticas possiveis. 
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Voltando a quesUio inicial - como se posiciona 0 cisma na vida 
psicologica, qual a sua necessidade -'- podemos notar uma simila
ridade entre as varias metaforas do cisma, sejam elas vegetativas~ 
psiquiatricas, obstetricas ou mesmo geologic as (nest as a palavra cog
nata xisto refere-se a urn cristal de pedra que se rompe facilmente em 
camadas). 0 denominador comum dessas metaforas e a unidadequese 
rransforma em multiplicidade; a divisao forma dois, uma diade, uma 
polaridade ou urn campo policentrico. Da mesma forma podem ser 
vistas as divisoes doutrinais: a posi<;ao unica, monoteista, unitaria, 
decompoe-se em varias. Urn outro Deus nasceu, 0 Deus da Multi
plicidade. 

Se prosseguimos no interior de nossa fantasia teologica, entao a 
palavra "cisma", como diz 0 dicionario, aparece principalmente em 
contextos do pensamento cristao-e sabemos por que. 0 cisma reflete 
a capacidade inerente de qualquer doutrina unificada, refor<;ada por 
uma visao monoteista, de fragmentar-se, de revelar a multiplicictade 
que se encontrava em potencial na unidade. Empregando uma fan
tasia psiquiatrica, 0 cisma significa uma psicose latente (esquizofrenia) , 
que reflete 0 putencial que a psique possui para dividir-se em com
ponentes basicos, renunciando a sua coerencia e as normas de co
munica<;ao entre as partes, liquidando 0 imperio do ego poderosamente 
ordenado. Numa fantasia mitologica,o cisma refere-se a ausencia de 
Hermes-Mercurio ou a sua concretiza<;ao. A interpenetra<;ao das pers
pectivas arquetipicas cessa ou fica concretizada em unidades que se 
auto-isolam, cad a uma promulgando sua propria doutrina. A vincu
la<;ao mutua dos Deuses se r~mpe, e se eles nao conseguem mais falar 
uns com os outros, como poderiamos nos? 

Os principais escritosda Igreja primitiva sobre 0 cis rna sao os de 
Cipriano e, posteriormente, os de Agostinho. Cada umdeles escreveu 
sobre 0 fen6meno em tratados intitulados "Sobre a Unidade da 
Igreja" (de Ecclesiae unitate). A ideia do cisma so jazia sentido quan
do c%cada numa perspectiva de unidade previa. Nas palavras de 
Agostinho (contra epist. Parmeniani, II, 8) os cismaticos sao aqueles 
que "separam-sea si mesmos da Unidade". Enquanto a heresia tern a 
ver com ensinamentos sacrilegos, "sois cismaticos devido a vossa 
sacrilegaseparapio" (Ephes. v. 27, italico meu). 

De modo que no cristianismo a palavra cisma adquiriu urn valor 
que nao era 0 habitual entre os primeiros filosofos gregos, cuja psi
cologia politeista permitia-lhes talvez encara-Io com urn fato da vida 
natural, por ex. em Platao (Fedon, 97 A, !OIC) como bifurca<;oes de 
caminhos, e em Aristoteles (Historia dos Animais, 4, 7, 8) como a fen
da de urn casco. 0 cisma nao e uma amea<;a nem uma anormalidade 
quando as estradas se dividem ou quando oscascos apresentam fen-
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das mas no interior de urn cosmos unitario 0 cisma representa na ver
dad~ uma irrup<;ao apaixonada, perigosa, a pi~r que pode acont~cer. 
E notamos que na hist6ria da Igreja. primitiva as cont,roverslas a 
proposito do cisma eram. todas rela~l<:>nadas com os szmbolos da 
unidade: autoridade do BlSPO, Eucanstla e sacramentos: 0 papel de 
Roma. Nao eram apenas disputas teologicas, ou apenas mteressadas 
no valor relativo de certos dogmas; atingiam de imediato a quest~o da 
unidade, a unidade da Igreja e de Deus, porque dentro desta umdade 
jaz ainda 0 fantasma do politeismo pagao, a amea<;a dos Deuses da 
multiplicidade, a "psicose latente" do monoteismo. 

Assim a recusa de Henrique VIII de submeter-se a lei de Roma, 
simbolo da unidade, tinha de levar a uma rea<;ao cismatica do ~apa 
("schisma pa tim us, non jecimus", preferiam os ingleses dlzer). 
Apesar de haver motiva<;oes econ6micas e p~liticas p~r~ as a<;oes ?e 
Henrique VIII, seu "caso" forneceu urn paradlgma notono par~ a mlS
tura de psicologia pessoal da anima com cis rna doutrinaz:io,: 1\ dou
trina unificada da Igreja nao podia acomodar todas as eXlgenclas da 
alma de Henrique VIII. Nem tampouco Ana Bolena 0 conseguiu: nao 
se tomou uma amante para 0 trono, mas do trono. Alguma coisa 
tinha de ceder tinha de haver uma ruptura. Henrique VIII nao cedeu, 
de modo que ~ que cedeu foi a unidade d<;>--casamento e a unidad~ da 
19reja. A causa efficiens, o. impeto iI?:dlato .que colo.cou Hennque 
VIII em seu perigoso cammho teologlco fOl sua palXaO por Ana 
Bolena. 

Suspeitamos que a anima tern muito 0 que ver c~~ 0 cism~. 
Como emissaria da vida, sempre que a situa<;ao toma-se nglda-demals 
- monolitica, monoteista, monogama - em outras palavras, es
piritualmente Unilateral, esse fator arquetipico surge para.promover a 
corre<;ao despertando paixoes pertutbadoras. E estas palx.oes devem 
surgir tam bern no dominio espiritual, doutrinal, pois e partIcular_men
te ai que ela se encontra encerrada. Se fosse apenas uIl!a questao de 
emo<;ao contra a razao, de amor versus dever,'ou de amma. versus es
pirito, nao nos envolveriam.os com cisma, p~rque urn ~lsma deve 
dividir principios' intelectuals, cren<;as e COdlgOS, consld~rando a 
doutrina de uma forma diferente, confrontando doutnna com 
doutrina em sua propria area do espirito. Henrique VIII nao com
bateu Roma apenas em nome do cora<;ao, por causa do amor, mas na 
linguagem doutrinaria da disputa teologica, envolvendo as melhores 
inteligencias da cultura ocidental; dai 0 cisma. 

Por isso quando eu ou os senhores nos envolvemos em tais con
flitos dolorosos da ideia e somos entao julgados, por colegas .bem 
avisados em termos da anima: ele esta sujeito aos humores da amma; 
sua ani~a domina todo 0 seu pensamento; e por causa das mulheres 
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em sua vida; ele gosta da vaidade do escandalo - essas interpreta<;oes 
nao adiantam. Certamente a anima colocou emoc;:ao nas ideias, _en
chendo-as de vida; mas seguramente tambem a paixao foi trans posta 
para urn reino intelectual onde 0 conflito entre pessoas transformou-
se em urn cis rna de ideias, de significado historico, transpessoal. 

Ao reconhecer esse fator arquetipico da anima nessas rupturas, 
prestamos a ela urn servil;o, aumentando 0 conhecimento que dela 
temos. Alem das noc;:oes da anima como mediadora entre aquilo que 
entendemos e aquilo que nao entendemos, como I"epresentante da 
vida, como portadora da natureza, da beleza, da tr-adic;:ao e da psi
que, devemos acrescentar a funl;ao essencial da anima como agente 
perturhador; como causa de dissenc;:ao entre homem e homem, entre 
homem e mulher, e do homem consigo mesmo. Alem do mais, como 
esta e a principal maneira da anima manifestar-se - nos apuros em 
que nos envolvemos, nas flutual;oes do humor, nos argument os e nas 
sandices - mais uma vez wmos obrigados, como psicologos, antes de 
condenar e prescrever correc;:oes terapeuticas, a verificar primeiro qual 
o sentido dessa-perturba<;ao, a que serve essa ruptura. Se a anima e urn 
fator arquetipico, entao a pe-rturbac;:ao que estiver causando nao e 
apenas emocional, mas tam bern teologica, ou seja, arquetipica. 

No conflito de Henrique VIII 0 foco foi centrado no divorcio e 
divorcio e realmente uma das formas pelas quais 0 cisma nos atinge 
hoje em dia como experiencia vivid a e ameal;adora. On de havia urn 
so, unido em matrimonio, preso pelo anel de ouro, com exclusao de 
tados os demais (desprezados, abandonados), havera divisao pelo 
divorcio. 0 casamento sofre uma divisao, e urn casamento com di
visao, como uma Igreja com divisao, e-uma impossibiIidade. A visao 
mon6gama do casamento corresponde a uma visao monoteista de 
Deus; por isso nao surpreende que boa parte dos escritos teologicos 
que tanto insistem na unidade refiram-se ao tema do casamento. 0 
divorcio na vida humana alude it possibilidade de cisma em De~s. As 
metaforas do Velho Testamento para 0 politeismo sao metMoras de 
poligamia e de promiscuidade. 

o matrimonio - mesmo quando secular, feito por juiz de paz -
tern urn fundo teologico. E formulado tambem dentro de uma lei e 
afian<;ado por palavras, e psicologicamente inerente a esta formu
la<;ao encontra-se 0 divorcio. Pois, se minha tese e correta, quanto 
mais rigidamente se insistir na unidade, mais se constelara a diver
sidade. 0 "outro" repudiado deve inevitavelmente aparecer: e a volta 
do que fora reprimido. 

A situal;ao que ocorre entao e chamada de triongulo, mas 0 trian
gulo e posterior ao evento. Primeiro a unidade do casamento cons-
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telou 0 "outro" e so depois que 0 outr~ produziu seu efeito nele ou 
nela e que 0 triangulo se forma. Ate entao a conjun<;ao matrimonial 
funcionou como mandala protetora ou transformadora, mantendo 
todos os demais ao largo, estabelecendo uma serie de habitos, urn sis
tema ilusorio ou transformativo dentro do qual a forl;a do amor 
poderia ser contida. 0 terceiro elemento liberta 0 amor dessa estrutura 
psiquica. Quebra-se a mandala. Por algum tempo par~ce que to~os 
ficaram loucos e bus cam tambem loucamente novos sIstemas e JUS
tificativas capazes de conter a energia. Para construir novas defesas, 
novas estruturas, lan<;amo-nos ao estudo teorico do amor, us amos 
novel as e filmes como modelos, pomos toda a culpa no complexo de 
dinheiro, falamos com amigos, analistas, ministros religiosos, ape-
lamos ate para a Biblia. 

o triangulo necessariamente liberta urn exercito de demonios, 
pois rompe a unidade da estrutura psiquica e os pares de opostos que 
se equilibram e se compensam. 0 "outro'.' represent~ "todos ?S 
outros", relembrando-nos da natureza da pSlque poteuclalmente dlS-
sociavel em multiplos. 

A psicologia tern dito muitas coisas a respeito da individua<;ao 
processada isoladamente - 0- urn que cami~h~ para 0 U~ - e a res
peito da individuac;:ao na dfade (ou quatermo) - re1a€lonan:e~to, 
pares, conjunc;:ao - mas 0 tri~ngul.o e ~it.uado ao lade dos de~oOlos: 
imensa quanti dade de energla pSlcologlca encerrada .na ralva, no 
ciume na ansiedade, nas ilusoes. Deveriamos reexammar todos os 
relaci~namentos triangulares - casal e crianc;:a, casal e amante, casal.e 
analista, mae-filha-genro etc. - usando urn model~ que fac;:a malS 
justic;:a as paixoes desencadeadas. Por que a mae- e. pal comportam-se 
com tanta desenvoltura ate 0 momenta em que 0 fIlho entra no qu~r
to, ou par que urn paciente em a?aiise precisa gast~r tanta e~er~la, 
fantasiando-sobre a esposa do anahsta ou sobre 0 paclente antenor. A 
metafora original de Freud (Edipo) era triangular. E ficou sendo a 
unica metafara de que a psicologia dispunha para questoes de extraor
dinaria importancia. Alguma coisa que e arquetipica est~ ocorrend? e 
tern urn efeito intensamente dissociador sobre uma uOldade prevla
mente dada embora parec;:a aumentar 0 fluxo ere energia entre as 
partes. J a n'ao e passivel a unidade com u~a visao ur~it~~ia, se bern 
que exista uma uniao com intensa diferenclac;:ao posSlblhtada pelos 
afetos assim chamados negativos. 

A quesHio levantada pelo cisma do divorcio exige que a reflexao 
encaminhe-se por novos rumos. 0 triangulo oferece urn desses rumos, 
mas tam bern ele precisa de uma perspectiva liberta de nossos m?~elos 
anteriores de unidades, modelos que nao deixam espac;:o suflclente 
para a compreensao de multiplicidades polivalentes. 
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,. Yoltando a Dido e Eneias, e dessa vez refiro-me a obra de Vir-
o g~ho, encontram~s urn episodio - realmente arrasador e litenirio _ 
dlretamente relaclOnado com 0 nosso tema Os senho d I 
b . . . res evem em-

rar-se que Dido era a ramha de Cartago que . 0 E '" E" ,. ,se apalXonou por 
nel~s. nelas porem era. fIlho de Venus, e era atormentado e per-

s~gUldo por Juno. c: conflIto em Eneias e entre ele e Dido, come9a no 
ceu como urn confhto entre Juno e Venus. 0 amor de DI'd . 
cendo en t E '" 0 val cres
d~' quan 0 nelas e seus soldados, batidos na guerra, fatigados 

a vlagem~ desc,ansam em Cartago. Venus teme que ele possa nao ser 
b~~ recebldo ai, ou que se distraia e perca de vista seu objetivo a 
ltaha, e a funda9ao de Roma. Juno entretanto esta bern contente-c~m 
o desenroIa.r dos acontecimentos - a paixao de Dido obra d VA 
para garantlr para Eneias urn porto seguro. ,e enus 

Juno pretende t!raryroveito politico disso, dizendo a Venus: "A 
que nos leva nos&a nvahdade? Nao seria muito melhor, atraves de urn 
~as~m~nt<d selar uma_paz duradoura? Voce ja conseguiu realizar os 

eSlgmos e se~ cora9ao. Bern, entao unamos duas na90es e reinemos 
sobr: elas .com Igual autoridade". Agindo em conformidade com isso 
provldencla para que, durante uma tempestade, os amantes encon~ 
trem-se numa caverna onde Juno os unira em matrim A' d 
douro "VA "d' V' ,. orno ura-

.:. . enus, lZ lrglho,' 'nao colocou nenhuma obje9ao a 
sugestao de Juno, embora tenha sorrido da sua ingenuidade". 

Tudo acontece conforme Juno pIanejara. Os amantes encontram
~D~~ cav:rna, ca?a urn trazendo dentro de si as-posi90es de sua deusa 

1 0 na<? dava Importancia algurna as aparencias ou a reputa9ao' ~ 
arnor que mcubara dentro de si mesma, deixava, a partir de entao de 
ser urn amor secret?; Casamento foi 0 nome que Ihe deu, cunhando 0 
~erm? para encobnr 0 seu pecado". Os senhores sabem como tudo 
ermma, como vern recontado em 0 Mercador de Veneza' Eneias 
nunc~ encarou 0 seu amor e uniao com Dido como casame~to ois 
e.ra fl~hO de Venus, e Jupiter e Mercurio relembravam-Ihe 0 se~ ~es 
tmo, e modo. que 0 quediz para Dido quando se separam e' "Sa; 
suas ordens: ~I 0 deus, claro como 0 dia, com meus proprios 'oIhos 
entrando ~a cldade, e meus ouvidos ouviram atentamente as paIavra~ 
q~e pr.ofenu. Chega de censuras, entao - elas apenas nos torturam a 
~os ambos. ~ vontade de Deus, nao a minha, diz 'Italia'." (Passa n 
cltadas do LIVro IV da Eneida de Virgilio tradu ao de C g~ s 
Londres [Hogarth Press l, 1961). Dido, tendo tido ~ visao d~ ~~rr;;~I!, 
preparada por urn peus diferente, enfurece-se, com toda a razao' 
desespera-se, arnaldl90a, e finalmente se mata "Esc lh ' 
destinos quand lh . 0 emos nossos 
rt ' . .0 esco emos nossos deuses" (Virgilio). Este cisma tao J e~~.lO, tft? di.lacerante e tao a beira-mar, representa todo 0 com~lexo 

e 0 10 e nvahdade entre Roma e Cartago, entre Europa e Africa. A 
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legendaria Dido, com a efigie impressa nas moedas cartagin,esas, tor
nou-se a imagem arquetipica da anima perturbadora, inspiradota da 
guerra. 

Deste modo, quando as pessoas apaixonam-se, nao sao apenas os 
olhos, os Iabios e os cora90es que se encontram, mas tambem as 
teologias. Vamos ao encontro nao apenas do amor mas de uma ideia 
do am or . Juno e,Venus representam duas formas de amor e tambem 

-duas filosofias do arnor derivadas de diferentes perspectivas arque
tipicas discordantes - em parte porque, a proposito, Eneias nao deu a 
Juno pleno reconhecimento (Lv. III, 11,430). Colocamos numa si
tua9ao urn fator subjetivo "vindo dos ceus", isto e, carregamos 
conosco uma perspectiva regida arquetipicamente por urn dominante 
suprapessoal, que plasma nossas ideias de acordo com 0 logos de deter
minado theos. Carregamos conosco uma teologia. 

Na teologia Classica (que chamamos mitologia), uma das divin
dades que mais causam perturba90es, do tipo que hoje design amos por 
"anima", e Afrodite (Venus). E responsivel, a seu modo, por numero
sos cismas. Devido a ela Paris faz uma escolha que contrar-ia a Atenas 
e a Hera, uma escolha entre perspectivas arquetipicas, que result a nes

-se relato epico de separa90es; que e lliada, em que se fundamenta 
tanto de nossa cultura. E tambem Afrodite quem atormenta Hip6lito 
(por meio de Fedra), afastando-o de seus companheiros e de sua busca 
unilateral de Artemis; atormenta tambem as mulheres de Lemnos, in
fligindo-Ihes urn mau cheiro, separando-as de seus homens e trans
formando-as em amazonas. Em cada urn desses casos, Afrodite insiste 
em receber sua quota de aten9ao humana de que uma deusa e me
recedora. Helena, encarna9ao humana de Afrodite, e urn instrumento 
que mobiliza milhares de navios, e, atraves dos afetos que constela -
como as indisposi90es provocadas pela anima (como diriam os psic6-
logos se tivessem Henrique Tudor em analise) entre Rama e In-glaterra 
- prepara-se urn cisma, for9ando uma cisao entre os deuses. Afrodite 
e Ares (Venus e Marte) sao amantes secretos, isto e, confundem-se, de 
modo que a d09ura do amor e 0 amargor da guerra nlo sao Uio distin
tos quanto se supOe. 

Quando Jung escreve que a anima e 0 velho sabio tern uma 
rela9ao intima, por vezes indiscernivel, refere-se aquilo que podemos 
entrever em cur so nas disputas teologicas. Estas come9am com ri
validades e altera90es da anima, com intrigas, ressentimentos, insul
tos, vingan<;as. (0 cisma donatista, tao import ante no seculo IV, 
come90u em parte devido as intrigas de Lucila, uma mulher enig
matica, historicamente obscura, amiga dos bispos rebeldes). Pro
blemas de vaidade pessoal e desejo transformam-se finalmente em 
posi90es doutrinarias a respeito da natureza do homem, de Deus, e do 
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universo, pe~a~ 9-uais homens matam e morrem. Mas as ideias estao 
presentes no mlClO, do mesmo modo que as paixoes no final. 

d ~a busca de uma afirI?a 4Yao fundamental a respeito das inten<;oes 
a aJnIma ado promover tals perturba<;oes, recorremos aos temos em 

que ung a escreveu-(ao lado do animus); 

7,~::sa~~i~;:/z,::n!ehopai ~ a mae d: todas as c~mplica96es desas
todo d J' a mUlto que sao reconhec1dos como tais por 

o mun o. ,:,ntosjormam um divino par ... a anima assume os 
~a90~ de Ajrod1.te, de r:elena (Selene), Persejone e Hecate. Am

os sao poderes mconSC1entes "deuses" na verdade 
do antigo tilo acertadament; os concebeu Cham ~ clomo 0 mun-

, d lh . a- os por esses 
nom;t ~ ar- es. u"!a posi9ilo central na escala de valores que sem-

(p~~ 01 sua, seJa lSSO conscientemente reconhecido ou _ 
9, II, § 41). nao ... 

Na .m~sma obra (Aion, §427), lung correlaciona anima/animus 
com pohtelsmo e Self com monoteismo (cf. Spring 1971- pa d' 

- d t t "P . . , ra uma IS-cussao es e ema; slcologla: Monoteista ou Politeista"). 

Em outr~s J?~lavras, 0 conflito trazido pela anima tern como subs
~rato a mUI!'l!lzc,dade da psique. Multiplicidade e urn dado abso-
p~~~~ee~t;o~~s~~~r~~ d~scri<;ao que lungfa~ da ps~que. A estrutura da 
olhos' sua energ' . d~m c~mpo que abnga mUltas luzes, centelhas, 

.~ . _ la se lssemma por constela<;oes, como urn ceu es-
trel~ao. lung nao toma essa descri4Yao como ponto de artid 
de as vezes se ocupar da pluralidade (CW 34 § 105 PI56).a,-apesar 
temperamento introvertido h f' ' , , mas seu 
(CW 6 §536) C . ' s~pon 0,. pre ena a tendencia monistica 
d · 'd '1 . omo a anrma e a medladora entre a personalidade in-

IVI ua e seu contexto coletivo l' . 
da mUltipl" 'd d . ,arque IPICO, torna-se a representante 
lembrandol~u:o ~~~~~e~~se ~~~t:l~~~~~vendo divisoes, coni isso nos 

com ~~;~~~~~=d~e nossa.~o~lidade nao deve por isso ser confundida 
totalidade, po is co~~ ~~~ ~ e, .o~,~om u.ma descri4Y~o monoteista da 
f r 'd d d '" ung. reahdade conslste de uma mul-
lp ICI a e e COisas ,enquanto que a unidade do unus mundus deve 
f~~~~ec~r 6~~~g "uma :spec~l~4Yao metafisica", uma "hipotese" 
t I -' -). ~ pohcentncldade da psique, suas muitas cons
e a<;oes c~m se~s ?IUltOS focos, foram no passado representadas por 

urn . ~an t~ao pO~ltelsta e I?~la anima<;ao da natureza atraves da er
sOnIflca4Yao de nmfas, herols, espiritos, demonios e semelhantes. p 

Se adotassemos urn ponto d' . . ,. d . e vista a partir excluslvamente de urn 
umca essas conflgura4YOes enos comportassemos mimeticamente e~ 

110 

• i 

rela4Yao a apenas urn padrao arquetipico, ou seja, se agissemos mo
noteisticamente, ja teriamos ganho uma excomunhao por nos se
pararmos da comunhao com a multiplicidade das formas. Assim e que 
as deus as em sua variedade, epitomisada pela promiscuidade de 
Afrodite, insistindo na pluralidade, enredam-nos em situa<;Oes em que 
outros pontos de vista tern de ser reconhecidos, criando essas divisoes 
doutrinarias a que nos referimos como cisma. A possibilidade do cis
rna e muito remota em urn universe policentrico. As brigas entre os 
deuses nao sao cisma. Mas-em todo sistema cuja enfase recai sobre a 
unidade, como a 19reja com seu credo fulico e seu Deus tinico (apesar 
de que em tres pessoas), 0 cisma e inevitavel, como se 0 monolito, 
Petrus, sobre 0 qual esta edificada, fosse potencialmente urn xisto 
geologico. 

Quando falo em "for4Yar uma cisao entre os deuses" refiro-me a 
uma falha humana. lnsistindo na claridade das linhas demarcatorias, 
na propriedade das defini4Yoes, promovemos divisoes. Em urn certo 
sentido assumimos a disputa dos de uses com nossa unilateralidade, 
que enobrecemos chamando-a de op<;ao e de livre-arbitrio. Quando 
insistimos na encena<;ao concreta e literal do mito que nos for mais 
afim, entao, ao escolher urn padrao para nossos desempenhos, tor
namo-nos unilaterais. Tomamo-nos psicologicamente monoteistas. 
Esta op<;ao unilateral po de ocorrer ate mesmo numa religiao politeis
ta, quando e entao chamada de henoteismo. 

Ha uma diferen4Ya entre religiilo monoteista e psicologia mo
noteista. A primeira e uma cren<;a e-a segunda uma atitude. Podemos 
ter uma sem a outra. 0 judaismo, por exemplo, parece ser mais 
monoteista na religiao do que na psicologia. No judaismo Deus nao e 
definido e a Tora pode ter 600.000 faces, uma para cada judeu no 
exilio. 0 conteudo da cren<;a e deixado em suspenso, nao codificado, 
ficando a psique livre para a fantasia. Os volumes de comentarios 
judaicos trazem fantasias interminaveis. De modo algum sao here
ticas. Embora a religiao continue sendo monoteista, a atitude psi
cologica que the e inerente exibe toda a variedade da multiplicidade. 0 
cisma e raro (exce<;ao feita ao maior de todos eles, 0 cristianismo). 

Com monoteismo psicologico estou me referindo a atitude literal 
em rela<;:ao a eventos psiquicos que tende a excluir seu jogo especu
lativo, mitico, suas 600.000 faces. Uma visao predomina, tenta esten
der seu sistema para formar uma "unidade"; a unidade converte, in
tegra e engole a multiplicidade. Como Dido, vemos apenas a cons
tela<;:ao no interior da qual estamos, a postura que ao mesmo tempo 
nos faz ver e que nos cega. Em contraste, a atitude politeista reee
nhece desde 0 inicio a polivalencia da estrutura psiquica. As fronteiras 
sao mal definidas, de modo a permaneeerem abertas para 0 fluxo e a 
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interconexao entre os arquetipos e as imagens. "0 fato e que os ar
quetipos nao estao isolados urn do outro no inconsciente, mas se en
contram nurn estado de contaminac;:ao, da mais completa e mutua in
terpenetrac;:ao e interfusao". (C.G.Jung, "Arquetipos do Inconsciente. 
Coletivo", [Trad. S. Dell)., A IntegrarQO da Personalidade, Londres, 
1940, pag. 91). Nao se pode dizer que esta atividade ou esta imagem 
pertenc;:a sempre a este ou aquele Deus, pois os deuses nao sao tao 
claramente definidos. Nao podemos estar muito certos se se trata de 
urn "humor de anima" ou de urn "ataque 'de animus". Nao se pode 
mesmo estar certo de que 0 amor e 0 odio estejam separados porque 
Marte e Venus se entrelac;:am. A imaginac;:ao mais especula do que fixa 
em conceitos; as linhas demarcatorias se dissolvem. Os de uses im
plicam-se uns aos outros. Por isso encontramos tanta dificuldade com 
a religiao grega: os deuses misturam-se uns aos outros, nao se manten
do em esferas distintas como gostaria nossa consciencia literal e 
monoteista. Queremos que opostos irreconciliaveis, que requerem 
func;:6es transcendentes, grac;:a e magica sincronistica, unam-se em sin
tese. Forc;:arnos a cisao entre os deuses. 

Os deuses sao levados it cisao devido as fortes resistencias do ego. 
Estas criam entre os deuses uma terra-de-ninguem demarcada por 
nossos diagnosticos psiquiatricos. Adotar uma posic;:ao entre os deuses 
e no meio dos deuses, quando eles se interpenetram e se -funciem, e 
ficar num "estado fronteiric;:o", cujas possibilidades sao negadas pela 
insistencia do ego heroico em posic;:oes bern definidas. 

CONCLUSAO 

o significado psicologico da estrutura policentrica da psique, e 
sua reflexao no politeismo pagao, vaG talvez mais alem do que somos 
capazes de irnaginar. Se existem posic;:oes realmente discordantes em 
retac;:ao a urn unico e mesmo evento, e se essas posic;:6es sao deter
minadas por diferentes perspectivas arquetipicas, temos de nos recon
ciliar a nos rnesmos com diferenc;:as mais profundas e com separac;:6es 
ainda mais desagregadoras do que as de sexo, idade, nacionalidade, 
cultura, classe, atitude e tipo psicologico - todas essas sao dados 
SOGi-ais, historicos ou biologicos, mas nao sao vindos do ceu. Tanto 
quanto 0 hornern foi criado a imagem de Deus, nos fomos criados it 
imagemdesta ou daquela face de Deus, ou it imagem deste ou daquele 
Deus, e nossa criac;:ao nao e urn acontecimento historico unico mas urn 
evento metaforico continuo que oferece possibilidades de interpre
tac;:ao e de encenac;:ao. 

Ja que fomos criados it imagem divina, nossas imagens sao tam
bern divinas. Em nossa imaginac;:ao refletimos as diferentes divindades 
do reino das irnagens. Em nossa subjetividade somos governados por 
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uma multiplicidade de fatores, cad a urn dos quais irradia-se atraves de 
nos. E, como os deuses exigem nao serem desprezados nem esque
cidos insistem obstinadamente em serem considerados segundo seus 
prop;ios pontos de vista, cada urn sob sua propria luz. Considerar 
Afrodite apenas do ponto de vista de Artemis pode ser desastroso para 
nos como 0 foi para Hipolito. Na opiniao de seu irmao, Hermes nao 
passa de urn ladrao de gado, e na perspectiva apolinea 0 dionisiaco nao 
passa de histeria, sem distancia, forma ou propon;:ao. Nao posso 
analisar 0 comportamento da anima apenas do ponto de vista do ego 
heroico em busca de seus objetivos, nem posso considerar a joviali
dade do espirito apenas da perspectiva da mae, que a condenara como 
sendo uma inflac;:ao do puer a fim de escapar das complicac;:oes que ela 
mesma chama de "complexo materno". 

Cada urn dos arquetipos devera ser considerado - mesmo se eles, 
a maneira dos deuses, nos conduzam a ruptura, a loucura e ao suicidio 
- a fim de que lhes seja dado 0 devido valor. Verno-los, no entanto, 
por demais sombriamente, no espelho de nossa subjetividade limitada 

'a apenas esta ou aquela face, com um conhecimento apenas parcial, 
restrito ao mitema no qual nos encontramos e ao Deus que escolhemos 
ou que nos escolheu. 

Nao posso mudar minha posic;:ao como se fosse apenas uma ques
tao de opiniao, nem ser convencido de estar enganado, nem ser dis
suadido. Posso no maximo nao excomungar, dando reconhecimento a 
uma realidade que consiste em uma multiplicidade de coisas. Posso no 
maximo reconhecer que nossas posic;:oes, como as de Dido e Eneias, 
sao arquetipicamente dadas, e que nossa tragedia pessoal em parte 
deve-se ao fato de nao termos considerado 0 Deus do outro, uma vez 
que adoramos em altares diferentes. Se houver mudanc;:a de posic;:ao de 
urn mito para urn outro e eu me reconhecer na visao de urn outro 
Deus, na imagem desse Deus, poderei entao entender os fenomenos de 
maneira diferente, agora atraves do logos de urn outro theos. 

Apesar das posic;:oes poderem ser incompativeis, elas niio deter
minam a animosidade do cisma. Podemos, afinal, ficar juntos no 
odio, da mesma forma que podemos ficar separados no arnor. Em 
geral a psicologia coloca 0 odio na partida e 0 amor na uniao, mas isso 
nao seria faci! demais? E faci! me afastar de voce no odio e ficar com 
voce no amor. Mas 0 reverse dessas antinomias e aquela arte psico
logica que chamamos de "consciencia". E uma consciencia que habita 
fronteiras, que se posta a beira-mar. 

Assim voce e eu podemos concordar e nenhum de n6s dois es
tara certo ;u errado, uma vez que cada perspectiva arquetipica tern 
sua dose de razao. Podemos apenas brigar uns com os outros, se
parados, concordando em discordar, sem 0 luxe de saber qual dos 
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dois est a mais perto da verdade. Ha muitas moradas e uma casa di
vidida assim mesmo fica em pe, ate mesmo no odio. Por que 0 cisma e 
necessario? Para terminar com a ilusao da unidade de qualquer sis
tema ilusorio que nao de lugar a multiplicidade distintiva dos poderes 
arquetipicos que afetam nossas vidas. 

Por fim, entao, para resolver a questao do cisma colocando-o no 
interior do cosmos da multiplicidade, permitam-me os senhores citar 
uma passagem do "Quarto Sermao", de Sete Sermoes aos Mortos de 
Jung: 
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Para mim, a quem foi dado 0 conhecimento da multiplicidade e da 
diversidade dos deuses, esta bem. Mas ai de v6s, que substitufs es
tes incompatfveis muitos por um unico deus. Pois assim fazendo 
tornai-vos merecedores do [ormento que nasce do nao entendi
mento e mutilais a criatura cuja natureza e finalidade e a diver
sidade. Como podeis ser fieis d vossa natureza se tentais transfor
mar 0 multiplo no uno? 0 que fazeis com os deuses e feito igual-. 
mente convosco. V6s vos tornais iguais, aleijando a natureza ... 
A multiplicidade dos de uses corresponde d multiplicidade do 
homem. 

Do Gremio de Psicologia Pastoral: Conferencia 
n.o 162, Londres, 1-972. Palestra proferida em 24 
de setembro de 1971 na Conferencia Anual do 
Gremio, ero~Oxford. 

VI - TRES TIPOS DE FRACASSO E ANALISE 

1 FRACASSONAA-NALISE 

o insucesso no tratamento analitico de certos tipos de caso e fato 
bern conhecido de todos nos. E particularmente dificil obter-se "boa 
resposta terapeutica" de pessoas cUJos "problemas;' envolvem 
homossexualidade, alcoolismo ou depressoes cr6nicas. Podem-se 
acrescentar a estes as obsessoes parana ides , as· assim chamadas 
neuroses de carater graves, e os individuos diagnosticados como 
sociopatas. Uma quantidade assim tao grande e variada de cases que, 
inicialmente indicados como eletivos para analise, redundaram em 
fracassos, faz-nos crer necessaria uma reavalia<;ao da analise a luz 
desses mesmos insucessos. 

Conhecemos tam bern casos em que a analise maiogra pela inter
veniencia de urn tumor maligno, ou interrompe-se por suicidio, ou 
tern de ser abandonada ou transferida devido a emergencia, no anal is
ta, de uma rea<;ao contratransferencial que constela fantasias por 
demais descabidas, transbordamentos afetivos ou lacunas psicopa
tologicas. Fracassos menores talvez possam passar desapercebidos -
analises que tern como .subprodutos estremecimentos no interior da 
familia, perda de adapta<;ao extrovertida, rompimento de amizades. 

E possivel examinar as inumeras variantes de fracas so na analise 
submetendo-as a reflexao clfnica nao somente nossa, mas tambem de 
outros analistas, com a finalidade de se' corrigirem os fracassos 
presentes e minimizar os futuros. Este modelo de reflexao clinica e 
fun<;ao do padrao empirico e moral dominante de nossa cultura: 
aprendizado atraves do erro, ensaio e erro, aprender fazendo - se 
nao tern exito da primeira vez, tente, tente de novo - em que 0 

modele perseguido e 0 de urn constante aperfei<;oamento, capaz de 
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nos par a salvo de enganos, erros e fracassos, na trajet6ria rumo a 
competencia. 

Numa metafora assim, fracasso e sucesso comparecem como dois 
termos de uma antinomia, 0 que nos leva a propensao de avaliar-o 
fracasso normativamente, quer dizer, como uma priva~ao do sucesso. 
o fracasso fica situado no p610 oposto ao do tratamento bern suce
dido; sucesso corresponde ao minima de falhas. 0 exito de uma 
analise estaria na dependencia dela ser bern sucedida na remo~ao 
daquelas forma~oes que representam areas de fracasso do caso -
como as prevalentes forma~oes de homossexualidade, do alcoolismo e 
do pensamento delirante - passando 0 fracasso a significar a sua per
manencia a despeito do desenvolvimento da personalidade e do discer
nimento ganho com a analise. 

Apesar de tao simplista, essa esquematiza~ao de fracasso e suces
so tern dado ensejo a sofisticadas discus-soes no terreno psicanalitico. 
A analise existencial descarta completamente os criterios normativos 
de sucesso e fracasso. Ja a terapia behaviorista, p~r seu turno, con
sidera 0 fracasso apenas nos termos dos criterios normativos do fun-

.cionamento positivo, desacreditando a analise como metoda de cres
cimento da personalidade e de amplia~ao da consciencia se nao houver 
evidencia positiva de e1imina~ao do-sintoma e alivio da tensao. 

Conforme definirmos a analise, estaremos igualmente definindo 
seu sucesso e seu fracasso: uma analise que visa a-mpliar 0 ambito da. 
consciencia, que tern como objetivo a individua~ao, nao pode ser con
sider ada urn fracasso se nao cura sintomas, e vice-versa, uma analise 
que se propoe a remover uma fobia paralisante nae pode ser consi
derada como mal sucedida se naoj.nterpretar os sonhos do paciente ou 
se nao integr:ar a fobia num complexo de dados significativos. 

E claro que este modelo simples e normative de sucesso (saude 
6tima, ordem psiquica, integridade) nao leva em conta que sucesso e 
fracasso podem ser concebidos nao como p610s opostos de urn con
tinuum, mas como uma identidade, onde toda analise e fracasso e 
sucesso ao mesmo tempo, cada elemento da analise e certo e e err ado, 
e condw;:ao e desorienta~ao, crescimento construtivo e elimina~ao 
destrutiva - 0 que significa implicitamente que para uma analise ter 
exito ela precisa fracassar. 

2 -FRACASSO DA ANALISE 

A inexorabilidade do primeiro tipo de fracaso abre uma perspec
tiva maior, que permite extrapolar a questao dos fracassos especificos 
na analise para 0 fracasso da analise em geral. Algum tipo de fracasso 
ocorre sempre na analise, e isto nos leva' a perguntar se nao existiria 
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algum componente generico na analise, responsavel pelo fracasso, a 
ponto da pr6pria analise poder ser considerada urn fracasso. 

A literatura mostra que assim como existem estudos sobre 0 in
sucesso na analise de certos casos, tambem existem estudos sobre 0 
fracasso da analise como urn todo. As reflexoes de Freud sobre a 
"Analise Terminavel ou Interminavel" sao 0 locus classicus desse tipo 
pessimista de considera~ao. 

Sera que a analise chega ao fim>- em termos de tempo ou de es
gotamento dos elementos analisaveis? Sera que a transferencia e urn dia 
resolvida e a individua~ao alcan~ada? Mesmo se nao chega a curar, sera 
que a analise proporciona amplia~o da consciencia, aprofundamento 
da personalidade, maior capacidade de amor, adapta~ao melhor, sen
tido para a vida? Trazendo a questao para mais perto de n6s mesmos, 
tomando-nos como paradigmas do pracesso de que participamos ha 
tantos anos, que efeito tern tido a analise sobre nossa adapta~ao, nossa 
consciencia, nosso amor? 

Pondo as coisas em outros termos, onde estao as estatisticas dos 
casos e dos resultados em cad a grupo de casos capazes de conferir 
validade as afirma~Oes feitas? E como formular sequer essas estatis
ticas se hoje se contesta os criterios de classifica~ao nosol6gica para 
nossos casos? "Paran6ico" e urn termo valido como referente real? 
Que aconteceu com os "maniacos" e "histericos" de algum tempo 
atr<is? Como podemos avaliar 0 sucesso ou fracasso de urn tratamento 
se nao temos criterios consensualmente aceitos a respeito do que es
tamos tratando, se nao estabelecemos 0 que seja saude e doen~a 
.psiquica de modo a orientar 0 sentido geral do conceito de "trata
mento"? 

De todo lade partem criticas indicando que a analise em geral 
fracassou. Os empiricistas exigem evidencias publicas de resultados; 
os clinicos querem provas de que houve melhora com tratamento 
-analitico; criticos sociais verberam a analise como instrumento do es
tablishment para perpetuar nosso conceito de doen~a, de individualis
mo exclusivo e de privilegios profissionais, coonestando urn sistema 
capitalista burgues. Te610gos e fil6sofos tern uma percep~ao mais 
profunda do fracasso da analise, considerando inadequada sua critica 
educacional e suspeito seu metodo terapeutico, que mais se assemelha 
a lavagem cerebral ou a inicia~ao numa seita religiosa, do que ao de 
uma ciencia empirica de explora~ao da personalidade, como proclama 
ser. Ela falha porque suas premissas diferem de suas inten~oes pu
blicas. Por fim, os historiadores (das ideias, dos movimentos sociais e 
da Medicina) situam a analise dentro do panorama geral do seculo XX 
como uma resposta ao fracasso especifico da civiliza~ao neste seculo,e 
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consideram que 0 que era correto para 0 homem do come~o deste se
culo, ja nao e suficiente para nos hoje. 

Essas reflexoes de ordem hist6rica sobre 0 fracas so da analise 
fazem-nos recordar a origem da analise no fracasso, isto e, seu 
aparecimento como metoda destinado a aplicar-se aqueles tipos par~ 
ticulares de cas os que nao puderam ser compreendidos, ou sequer 
ouvidos, pelo sistema oficial vigente, p~r exemplo os histericos de 
Freud e Breuer e os esquizofrenicos de lung e Bleuler. Estes eram os 
fracassados medica e socialmente; a psicoterapia foi invent ada como 
resposta especifica para esses fracassos especificos. A origem da 
analise nos desajustados, nos descontentes neurotic os peculiares de 
nossa civiliza~ao - que ate 0 seu surgimento nao se haviam posi
cion ado significativamente - nos fracassados, p~r assim dizer, per
mite que se abra uma terceira perspectiva para 0 enfoque da rela~ao 
entre a analise eo fracasso. 

3 - FRACASSOCOMOANALISE 

Os meritos da analise classica sao tao obvios - pelo menos e 0 

que penso, e acho que todos nos concordamos - que apesar das 
critic as que the sao dirigidas (no primeiro caso, de que a analise 
fracassa em muitos casos especificos, no segundo caso, de que a 
analise como tal e urn fracasso), nao creio ser necessario que nos 
demorernss mais tempo em seu exame. Urn panegirico ou mesmo 
uma apologia nao tern muito cabimento aqui; ao inves disso, convem 
mais observar os defeitos dos meritos. Tomemos a reflexao clinica e 
historica s0bre 0 fracasso da analise e prossigamos urn passe adiante 
em dire<;:ao a uma reflexiio arquetfpica. 

Entendo por analise classica 0 desenrolar de urn tratamento em 
uma atmosfera de simpatia e confian<;:a de uma pessoa em rela<;:ao a 
outra, mediante remunera<;:ao; esse tratamento, que pode ser con
cebido como educativo (em varios sentidos) ou terapeutico (em,f'arios 
sentidos), procede principalmente atraves da explora<;:ao interpretativa 
do comportamento habitual em fun<;:ao de eventosmentais tradicional
mente chamados de fantasias, sentimentos, recorda~6es, sonhas e 
ideias, fazendo-se a explora<;:ao de acordo com urn conjunto coerente de 
metodos, conceitos e pressupostos, derivados principalmente de Freud 
e lung, .com 0 enfoque direcionado de preferencia sobre material nao 
elaborado antecipadamente e efetivamente carregado, tendo como ob
jetivos a melhora (subjetiva e/ou objetivamente determinada) do 
anaii<:3.ndo e 0 termino do tratamento. Esta conceitua~ao fornece 
su nciente espa~o para acomodar muitas versoes do que se entende por 
melhora - desde alivio de sintomas ate individua~ao e revel~wao mis
tica. Acolhe igualmeme as numerosas variantes dos metodos de Freud e 
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lung, com premissas e conceitos ressaltados diferentemente, conforme 
a epoca, 0 local e a pessoa que os pratica. 

Uma reflexao arquetipica sobre 0 fracasso na e da analise dei
xaria intocada essa defini~ao, isto e, nao tentariamos aperfei~oar a 
analise em instfmcias especificas nem redefini-Ia (atualiza-Ia) no geral, 
a fim de transforma-Ia numa res posta mais adequada as doen~as da 
psique contempodinea. Eu preferiria sugerir - e isto sera meu ar
gumento final - que a analise pode permanecer inalterada ate na
queles aspectos em que se percebe historica e clinicamente falha, por
que ela e arquetipicamente jalha; vincula-se ao fracasso, na acep~ao 
constante dos dicionarios: fraqueza, deficiencia, ausencia de vitoria, 
fah!ncia, decep~ao, falta ou incompletude. 

Poder-se-ia encarar 0 fracasso como urn fator psiquico fun
damental, bastando para tanto considerar-se a vida humana. 0 exis
tencialismo chama essa categoria de Scheitern, ou consciencia que 
nasce do naufragio. A alquimia a considerou sob as rubricas de dis
solutio, mortijicatio, putrejactio. 0 budismo fala de decadencia 
imanente; D. H.1.awrence de uma "nau da morte". 

Se a analise fosse pensada em termos do seu fracasso inerente 
(tao-somente urn paralelo do fracasso inerente-a toda vida), a enfase 
nao recairia tao unilateralmente sobre a metMora da integra~ao, do 
aumento, da supera~ao, 0 aspecto erotica de cada vez mais unioes -
metMora que pode ser condensacla numa tmica palavra-cnave, "cres
cimento" (que ja adquiriu as nuances de escalada, prolifera~ao e din
cer). Ao inves disso, retornariamos a tradi~ao da analise da alma que 
reconhece "duas tendencias opostas na constitui~ao estrutural do 
homem: uma constante e uniformemente propensa a corrup~ao, a 
outra voltada para a vi"da e a saude" - senten~a de Ernst Stahl, 
medico-filosofo alemao do seculo XVIII, que tinha a alma como cen
tro de suas preocupa~6es. A senten<;:a, no entanto, poderia igualmente 
inferir-se do contraste entre Eros e Tanatos postulado p~r Freud. 
Tanatos da margem a reflexao arquetipica sobre 0 tema do fracasso. 

Quando a analise segue 0 modele de pensamento da filosofia 
medica do seculo XIX, sua consciencia heroica e determinada pel a 
Grande Mae Natureza, e assim tendera a definir a vida, como 0 fez 
Bichat, como "a soma de fon;as opostas a morte" e a considerar 0 in
consciente - como 0 fizeram Schopenhauer, von Hartmann, Carus e 
ate Bergson - como uma for~a vital organica que se expande, como 
disse Freud, sem contesta<;:ao. Creio que ainda somos tentados aver 0 

inconsciente segundo esse modele do seculo XIX, como vontade ge
radora de vida, latente na alma, que evolui com 0 tempo e que. se inter
pretado corretamente. pode nos livrar do fracasso. 

119 



Se a analise considerasse sua origem historica (concebida como 
uma res posta para 0 fracasso) tambem como sendo sua base arque
tipica, sua perspectiva se alteraria, vinculando-se mais a Tanatos, caso 
em que poderiamos inverter a afirmaC;ao de Bichat. E do ponto de vis-. 
ta da morte que a analise explora 0 fracasso, tendo side criada como 
instrumento eletivo da psique na exploraC;ao do fracasso como soma 
de forc;as que se opoem a vida, isto e, para indagar de Tanatos e de 
seus dominan~es arquetipicos correlatos, on-de a vida esta bloqueada, 
derrotada, fahda e fracassada. . 

Esta abordagem investiga (analisa) 0 fracas so nao tanto para 
refazer 0 crescimento interrompido e sim para reconduzir os equi
vocos, erros e fraquezas ao ambito do fracas so (sero seu "psicopom
po"), levando-o as ultimas conseqiiencias, ou seja, a sua meta psi
quica final, a morte. Com isso, todo engano da vida, toda fraqueza, 
todo erro na e da analise, em vez de serem corrigidos e deplorados, ou 
distorcid?s com ra.cionalizac;oes, ou transformados e integrados, tor
nam-se VIas de acesso ao fracasso, aberturaspor onde se inicia a rever
sao de todos os valores. Mais do que urn bloqueio a Eros e ao fIuir da 
vida, podemos considerar os fracassos como sendo constelados 
pretendidos e ate mesmo finalmente causados pelo mundo subter~ 
raneo, que deseja que a vida apresente falhas a fim de que outras 
atitu?es, regidas por outros principios arquetipicos, sejam reco
nhecIdas. 

Os deuses que considerariamos os dominantes da analise seriam 
entao aqueles, em especial, que governam 0 que os romanticos 
chamaram de "lado noturno da alma". A analise derivaria suas 
atitudes daqueles dominantes arquetipicos personificados pelos deuses 
que tern urn relacionamento especial com 0 mundo invisivel, subter
raneo e noturno da morte, do terror e da tragedia: Hades, Saturno, 
Persefone, Dionisio (Senhor das Almas e origem da tragedia) e prin
cipalmente os Filhos da Noite, descritos por Hesiodo (Teogonia): 
ruina, velhice, morte, assassinato, destin~, sina, engano, sono, so
nhos, disputas, ressentimentos, miseria, vinganc;a. Estas personifi
cac;oes de Hesiodo comparecem na analise como seus componentes, 
quando a colocamos num contexto positivista - com sua enfase em 
deuses e herois superiores, visiveis a luz apolinea, deuses e deusas da 
cidade, do campo e da ac;ao - como uma pnltica terapeutica, uma 
profissao de ajuda. Assim e que tendemos a pensar ate mesmo 0 amor 
a maneira concreta de Afrodite, esquecendo a sutil intimidade de Eros 
e Tanatos, que chegou a ser considerada uma identidade pelo neo
platonismo renascentista. 

Seria mais justo para com os fracassos da e na analise se a con
siderassemos como urn processo no fracasso, e mesmo a individuac;ao 
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como atividade que se desenvolve invisivelmente no reino de Hades, 
refietindo os literalismos da vida nas metilforas da morte. Ai entao 
poderiamos perceber a individuaC;ao, a singularidade da personalidade 
individual - como a caracterizou Unamuno no sentido tnigico da 
vida, que tern sua propria alegria, sua comedia particular. 

Quando estou desesperado nao quero ouvir falar em renascimen
to; quando sinto que estou envelhecendo e ficando decrepito, quando 
a civilizac;ao a minha volta entra em colapso devido a seu supercres
cimento - que e tambem superassassinato - esta palavra "cresci
mento" nao e sequer suportavel; quando me sinto desintegrar em 
minha complexidade, nao posso tolerar 0 simplismo defensivo das 
mandalas nem 0 sentimentalismo de individuac;ao como unidade e 
totalidade. Ha uma fantasia de oposic;ao por tras dessas formulas: a 
integrac;ao podera compensar a desintegrac;ao. Onde fica entao a cura 
pela semelhanc;a, 0 tratamento do semelhante pelo semelhante? 0 que 
me importa e 0 contexto correto do fracasso da vida; quero conhecer 
com precisao esses deuses cujo tributo e gloria sao a derrota, a deca
dencia e a desintegrac;ao e que por isso mesmo podem fornecer a estas 
ultimas urn contexte arquetipico e ate mesmo uma conexao erotica, 
pois sao fatores dominantes que refietem a psique como experiencia 
direta (e nao como dote da vida, em sua conceitua9"ao aristotelica), na 
realidade de seu unico objetivo conhecido, que e tambem 0 seu estiIo e 
a sua substancia, a morte. 

Trabalho apresentado em Londres no 5. 0 Con
gresso Internacional de Psicologia Analitica, 
setembro de 1971, e publicado nos anais desse 
Congresso sob 0 titulo geral Fracasso e Sucesso na 
Analise, edic;:ao de G. Adler (Nova York: Put
nam's, 1974), e in The Journal of Analytical Psy
chology 1711,1972, pags. 1-6. 
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VII - MODELO ARQUETipICO DA INIBICAo 
DA MASTURBA<;Ao 

[ 

Em Lausanne, ao longo deste lago onde nos encontramos para 
nosso Congresso, urn medico suic;:o, criador do termo Nervenkran
kheit ou maladie des ner/s, Samuel Auguste Andre David Tissot, 
professor de medicina em Lausanne e Pavia, membro das Reais 
Sociedades de Londres, Paris, Milao e Estocolmo, publicou no ana de 
1758, trigesimo da sua vida, uma obra em latim, que na versao fran-

cesa feita por ele mesmo em 1764 recebeu 0 nome de L 'Qnanisme: 
Dissertation sur les maladies produitespar la masturbation. Em poucos 
anos esta obra apareceu em todas as linguas importantes da Europa; em 
urn seculo mais de 30 edic;:oes vieram a luz. 

Tissot era urn escritor versado em quase todas as especialidades 
da-medicina, sendo -que na segunda metade do seculo XVIII seu nome 
adquiriu reputac;:ao internacional. Era reconhecido como urn dos mais 
famosos med-ieos do seu tempo. Sua palavra tinha 0 peso da auto
ridade junto as familias - urn Dr. Spock do seculo XVIII - e seu 
livro sobre masturbac;:ao tornou-se a obra padrao sobre este assunto: 

lJesde --s·ua publica~a6 fern side de imporHincia fundamental para as 
atitudes ocidentais e por isso mesmo ainda hoje tern influencia con
sideravel em nosso trabalho psicoterapico. 

[[ 

Antes de nos voltarmos para os argumentos de Tissot contra a 
masturba<;:ao, e para 0 modele te6rico de sua fisiologia, sobre 0 qual 
estes argumentos se basdairi:vamos rever brevemente a ponto de vista 
moderno e contemporaneo a respeito da "questao da masturbac;:ao". 

A tradi<;:ao cat6lica e judaica tradicionalmente condena com rigor 
a masturbac;:ao. Raramente, no entanto, elae mencionada- nos textos 
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de medicina, de ars amatoria ou de educa<;ao da sociedade ocidental ate 
o seculo XVIII, isto e, a epoca de Tissot. Evidencias antropologicas 
colhidas em outras sociedades "nao-civilizadas"JnQ$~!:~m que a nias
turba<;ao e uma das prl:hicas sexuais menos punidas. Emgerai se con-- . 
sidera assunto privado, ou da conta da familia, e nao uma questao do 
cla ou da sociedade. Em nossa sociedade, porem, em parte devido a 
influencia de Tissot, a masturba<;ao se transformou nao so em pecado 
contra a religiao e crime contra a sociedade,. como tam bern passou a 
ser consider ada uma doen<;a, passando portanto ao ambito da me~ 
dicina. Para Kant, 0 auto-abuso era pior que 0 suicidio; Voltaire e 
Rousseau a condenavam; Goethe e Lavater, em sua correspondencia, 
aludiam a uma masturba<;ao espiritual. 

No inicio do seculo XIX, a "loucura masturbatoria" fez seu in
gresso na Psiquiatria (Hare, 1962). Eminentes alienistas - Benjamin 
Rush nos Estados Unidos, Esquirol na Fran<;a, Ellis e Yellowlees na 
lnglaterra, Flemming e Griesinger na Alemanha - consideraram a 
masturba<;:ao como uma causa de disturbio mental. Para alivio da 
"epilepsia causada pela masturba<;ao"(Duffy, 1963), praticava-se a 
clitoridectomia, principalmente na Inglaterra e Estados Unidos. Dis
positivos fantasticos, feitos de metal, similares aos cintas de castidade 
medievais, eram aplicado-s a fim de impedir 0 ato. Por volta de 1900 
em urn :eformatorio de meninos no Kansas, praticou-se a castra<;a~ 
para eVltar a masturba<;ao (Hawke). Uma das "desqualificarooes 
gerais" de urn candidato a Academia Naval dos Estados U nrdos 
(1940) era a masturba<;ao, considerada enfermidade moral. 0 Manual 
~o Escoteiro (antes da interven<;ao pessoal de Kinsey), do qual foram 
tlradas cerca de dez milhoes de copias nos Estados Unidos, advertia 
co?t!a a masturba<;ao. 0 tratado de Urologia de Campbell, ainda na 
edl<;:ao de 1959, recomendava restri<;:oes mecanicas para preveni-Ia. Em
bora Taylor (1933) tivesse contestado empiricamente a ideia CIa conser
va<;:ao do semen, demonstrando com urn grupo de cas os que era possivel 
obter performances atleticas superiores imediatamente apos a rnastur
ba<;:ao,_a no<;:ao de que esta era perigosa e poderia levar a loucura con
tinuou-resistindo em nossas atitudes cultuniis. 

A primeira rea<;:ao contra as atitudes repressivas e proibitorias 
o~orreu em ~ 1912 - u~ ana revolucionario para a psicologia, tam
bern em mUltas outras areas (Hillmann, 1972, pags. 164-165). Nesse 
ana os ~sicanalistas realizaram seu primeiro simposio sobre a Onanie, 
tendo sldo 0 trabalho principal redigido por Victor Tausk. Pela 
primeira vez se fazia uma tentativa seria de en tender a masturba~ao-e-
de coloca-Ia num contexto mais amplo de desex1Volvimento psicos-

.. sexual. Os participantes do simposio notaram e consideraram dois
fatos psicologicos de primeira imporHl.ncia ligados a _I!lasturjJ(i<;ao: 
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if:!...1J..tasia e culpa. De maneira geral a conferencia adotou uma posi<;ao 
mais toleniilte em rela<;ao a masturba<;ao. A hipotese inicial de Freud, 
de que a masturba<;ao, assim como 0 coitus reservatus e interruptus, 
era causa da neurose de ansiedade e da neurose neurastenica, por for
necer uma descarga insuficiente, nao encontrou apoio (Reich, 1951). 
(Todas as reflexoes de Freud sobre a masturba<;ao foram coligidas por 
Nagera, 1974, pags. 520-38). A tendencia do simposio de 1912 foi 
aceitar a masturba<;ao como atividade largamente praticada na in fan
cia e adolescencia, sendo por conseguinte normal. Isto levou a co
loca~ao de Stekel de que, em sintese, "a neurose e conseqtiencia de 
abstinencia e nao resultado de habito" (Stekel, 1951), isto e, 0 distur
bio na sexualidade nao e a masturba<;ao mais sim os sentimentos de 
culpa advindos da proibi<;ao da masturba<;ao em conexao com 0 com
plexo de Edipo e a forma<;ao do superego. De modo que 0 inimigo nao 
e a masturba<;ao - e a proibi<;ao e a culpa desnecessaria. 

Na Anthropophyteia (1910, 1911, 1912) de Krauss, uma enci
clopedia de esoterismo antropol6gico, podemos encontrar verbetes 
sobre "Onanismo como remedio", para fazer parar uma diarreia nos 
periodos quentes do ano, para livrar uma pessoa de enfermidades, ou 
como ato sacrificial religioso (masturba<;ao sagrada) - tais "eviden
cias'" emprestavam apoio adicional a orienta<;ao psicanalitica inau
gurada basicamente por Stekel. 

Desde 1912 - e a despeito de certas obs..e.r..va<;oes expressas no 
segundo simposio psicanalitico sobre Onanie, em 1928 - 0 pendulo 
tern oscilado cada vez mais longe de Tissot, tendendo para a aprova<;ao 
irrestrita da masturba<;ao, a ponto de uma recente Conferencia da 
Casa Branca sobre Higiene Mental ter-se chegando ao consenso de 
que se deveria lutar com bandeiras desfraldadas em favor da mastur
ba<;ao dos adolescentes (Reich, 1951). Os dois relatorios de Kinsey 
(1948, 1953) reabilitaram estatisticamente, de uma vez por tadas, a 
masturba<;ao. Demonstrou-se que ate mesmo a no<;ao de que a mas
turba<;:ao poderia ser excessiva era uma no<;ao absurda, pois 0 impulso 
sexual nao responde quando saCiado. 0 unico espantalho que restou 
foi 0 moralisrno antiquado e folclorico - causa da culpa, da rna cons
ciencia - rastreavel ate Tissot. 

No entanto, apesar de toda essa aprova<;ao a masturba<;:ao, uma 
estranha desaprova<;:ao teimava em permanecer. Era uma desapro
va<;:ao dissimulada, deslocada. Por exemplo, condenava-se a mastur
ba<;:ao "excessiva"; ou dizia-se que "fantasias masturbatorias" le
vavam a urn "retraimento esquizoide, introvertido" e distante da 
"vida real e do amor"; ou ainda que apesar da masturba<;:ao ser nor
mal na adolescencia, nao e comportamento "amadurecido" e nas 
mulheres impede 0 "orgasmo vaginal". 
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No entanto, os relat6rios Kinsey constataram uma alta freqtlen
cia da masturba~ao por toda a vida adulta e entre adultos aptos a se 
valerem de outras formas de atividade sexual: "Muitos adultos, que 
em nenhum outro sentido podem ser considerados como imaturos 
praticam a masturba~ao e nao opoem nenhuma resistencia em re~ 
conhecer este fato". 0 dado surpreendente de que a atividade mastur
bat6ria precede, ocorre paralelamente e sucede a atividade heteros:" 
sexual na vida humana; 0 fato dela ocorrer.desde a infancia ate idades 
bern avan~~d~s e ~e se~ - pelo menos entre os americanos, que pos
suem estatl~tlcas fldedlgnas - a forma mais freqtlente de atividade 
sexual d~pOlS da rela~ao heterossexual, tudo is so levanta quest5es fun
damentals. A masturba~ao nao pode mais ser considerada uma forma 
sub~titutiv~d~ compo~tl~.mento, e sim uma atividade sexual sui ge
nens. (Asslm e que a atlvldade persiste mesmo entre homens castrados 
por "perseverarem na masturba~ao" [Bremer, 1959, pags. 86-88]. Por 
exemplo, onze "esquizofrenicos" do sexo masculino castrados entre 
asidades de 2J e 49 anos, continuavam a masturbar-;e, mesmo com 0 
penis flacido). Como psic610gos temos 0 dever de compreender o'fato 
real da masturba~ao de adultos que os relat6rios Kinsey apontam e ate 
mesmo enfatizam, sem porem explicar. 

III 

Vo1tem~s agora aJissot. Em seu ponto de vista, a masturba~ao 
era catastroflcamente perniciosa. Atribuiu-Ihe urn sequito de maladies 
des nerfs-tabes dorsalis, vista fraca, acne, tisica, epilepsia,diminui~ao 
das aptid6es intelectuais, disturbios sexuais e genitais e todo urn es
pectro de sintomas hipocondriacos e histericos onde se encontra uma 
prim~ira descri~ao da sindrome neurastenica. 0 principal argumento 
d.e TlssOt contra a masturbaC;ao era de que a perda do semen era fi
slOlogicamente prejudicial. Os conceitos de Tissot versando sobre a 
"perdado semen" foram confirmados por urn outro medico de 
Montpellier, em tres volumes de relatos de casos (Lallemand 1836-
4~.· ' 

0_ modelo fisiol6gico que Tissot propoe e sobre 0 qual baseia seu 
argumen16- e -il~ modelo tao largamente difundido e recorrente que 
podemos, com Justa razao, chama-Io de arquetipico. Este modele 
psicofisiol6gico aparece remotamente e ja bastante forte em Hi
p6crates, que Tissot admira e cita extensamente. No modele de Hi
p6crates, 0 sistema nervoso e urn conjunto de tubos bern finos ou 
can~iculos, atraves dos quais circulam os somata hormonta ou corps 
e;,(~l'an~ (Bucher, 19~8). Esta essencia circulante e urn fluido psico
flSICO vital, que nos seculos subseqtlentes veio a ser descrito de muitas 
formas e foi chamado por muitos nomes. Galena incorporou-o a sua 
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teoria dos quatro humores. Esse "espirito vital" ou "animal" foi 
sempre ambiguamente psicofisico, por vezes descrito como fluido 
concreto, as vezes como fluxo imaterial (Hillmann, 1960, pags. 75-7). 

o modele hidrodinamico da circula~ao remonta a aurora do pen
samento na China e prenuncia a descoberta da circula~ao do sangue 
(Boenheim, 1957). Expressoes similares sao 0 "impulso circular" 
(periousis) no Timaeus de Platao (79-80), prana na psicofisiologia 
hindu, 0 conceito de respirac;ao em Avicena, cuja essencia e 0 elemen
to umido, mesmo quando se trata de uma substancia luminosa, como 
a "luz" que circula em 0 Segrego da Flor de Ouro (Jung e Wilhelm, 
1929). 0 conceito freudiano de libido, com seu represamento pela 
repressao e canaliza~ao atraves do ego, com sua vincula~ao especial ao 
instinto sexual - ou mesmo a fluid os sexuais - e uma reafirma~ao 
moderna do mesmo modelo hidrodinamico arquetipico da psique. 

De particular importancia aqui e a teoria encefalo-mielogenetica 
do semen, sustentada por Hip6crates, por Platao e por muitas outras 
figuras de peso que influenciam Tissot. Essa teoria postulava a exis
ti~ncia de uma linha direta anatomica desde 0 cerebro, passando pela 
medula, ate os testiculos (Lesky, 1950). Podem-se encontrar ideias 
similares em desenhos anatomic os tibetanos na ioga Kundalini e, 0 

que e mais importante para nossas ideias ocidentais, nas primitivas 
ideias greg as de "substrato vital", conforme explana~ao de Onians 
(1954). Esse substrato vital, chamado aion, era urn fluido ou liquido 
que corria por todas as partes do corpo, mas era especial mente as
sociado aos liquid os sexuais, encefalico, fluido espinal, agua dos 
olhos, dos joelhos, dos rins etc .. 

Tissot sustentava que 0 semen era 0 exemplo par excellence deste 
fluido vital. 0 semen e tanto vital ¥isivel, contendo porem urn prin
cipio vital invisivel semimaterial, uma especie de homunculo, que ser
ve do fluido visivel como veiculo. Para Tissot 0 semen era "0 6leo es
sencial dos liquidos animais". E acrescentou: "E verdade que ig
noramos se os espiritos animais e 0 liquor genital sao a mesma coisa; 
mas a observa~ao nos ensina ... que estes dois fluidos mantem uma es
treita analogia e que a perda de urn ou de outro produz as mesmas 
doen<;:as" (Tissot, 1772). Tissot reafirma, na linguagem de seu tempo, 
que a perda do semen e perda de substlincia da alma, que deve circular 
dentro do corpo para manter a vida e nao para ser desperdic;ado. 

A perda de semen na masturbac;ao seria danosa porque os mo
vimentos da masturbac;ao seriam mais violentos do que os do coito, 
resultando em excitac;ao excessiva, anaIoga a do ataque epih~ptico, 
deixando 0 individuo exausto, seco e vazio. Mais uma vez estamos 
diante de uma ideia antiga: 0 espirito vital, 0 substrato vital, circula 
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em um fluxo harmonioso, moderado, ritmico, bern de acordo com as 
ideias gregas de alma como harmonia, de fibras da alma como acor
des. A paixao superestimula 0 fluxo, forc;ando-o por passagens er
radas e levando a uma excitac;ao genital permanente ea preocupac;oes 
sexuais obsessivas, isto e, a "mau habito". 

E mais, 0 semen perdido na masturbac;ao de forma alguma era 
reabastecivel. Tissot afiimava que numa relac;ao sexual havia entre as 

. duas pessoas uma torrente fluindo, uma troca atraves dos poros, uma 
transmissao do halito vital que restauraria 0 vigor:. A masturbaC;ao, 
por ser solitaria, nao possibilita inalac;ao, intercambio ou reabaste
cimento. 

IV 

Rejeitar os argumentos de Tissot como fisiologia anacronica nao 
deve ser suficien1:e para nos. Como.. psicologos - especialmente 
psicologos junguianos - temos de encarar essas ideias, por tanto tem
po mantidas, como portadoras em si mesmas de algum tipo de ver~ 
dade psicologica arcaica, mesmo se fisiologicamente incorretas. 0 
mo·delo fisiologico que Tissot propoe para a inibic;ao da masturbac;ao 
e deficiente; mas este modelo, enraizado numa imagem arquetipica, 
deu aos argumentos de Tissot sua desconcertante influencia coletiva. 
Nao e que a masturbac;ao excite e gaste uma certa quanti dade de urn 
"quase-fluido nervoso" - ? fato e que a masturbac;ao estimula e em 
seguida alivia a ten sao psiquica. So precisamos traduzir 0 "gasto de 

. fluido" fisiologico para 0 psicologico "vazamento na circulac;ao de 
fluido psiqui-co". 

Apos esta redescoberta do modele arquetipico no pensamento de 
Tissot, podemos voltar ao problema da culpa e da inibic;ao da mastur
bac;ao. 

Uma das principais conclusoes do simposio psicanalitico sobre 0 

Onanismo, em 1912, como ja mencionei, foi a de que, fundamental
mente,~_asturbac;ao ligava"se urn sentimento de culpa. Este sen
timento de culpa revelou-se irresolvivel, irredutivel. Fenichel (1945) 
escreveu - "Na adolescencia enos periodos posteriores da vida, 
freqtientemente nao apenas medo e sentiment os de culpa ligam-se ain
da a masturbac;ao: ha mesmo uma particular resistencia por parte dos 
pacientes ao esclarecimento da natureza inofensiva da masturbac;ao. E 
como se tivessem algum interesse inconsciente em acreditar que a mas
turbaC;ao e uma coisa terrivel". 

Em seu extenso relata sobre criminosos sexuais (Gebhard et al., 
1965), os pesquisadores de Kinsey notam (pag. 503): "Uma parte subs
tancial dos homens que entrevistamos expressou preocupac;ao, a des-

128 

r I I I! 
f t 
I ~ I . 

i ] 
.~ 

i 
4 

peito de seu conhecimento de que a masturbac;ao e pratica quase 
universal e a despeito do fato de que nenhum deles podia-se dizer 
prejudicado fisicamente por ela. E espantoso como sao poucas as pes
soas que se questionam por que uma perda de semen na masturbac;ao 
poderia ser danosa, enquanto uma perda de semen no coito nao teria 
nenhum efeito morbido; ninguem captou a implicac;ao de que se a 
masturbac;ao fosse danosa, 0 casamento, pelos mesmos motivos, 
poderia ser encarado como suicidio". Mais uma vez, 0 modelo ar
quetipico mostra-se mais forte do que os fatos e do que a razao, tanto 
em Tissot como nesses criminosos sexuais. 

Urn argumento persuasivo em apoio a nossa posic;ao consiste no 
fato de que estes homens, encarcerados por sodomia, homossexualis
mo, estupro, incesto, abuso de crianc;as e outros "crimes sexuais", 
que em sua maio ria relutam grandemente em admitir culpa em relac;ao 
aos proprios crimes, no que se refere a masturbac;ao, no entanto, ex
perimentam preocupac;oes, ansiedade e sentiment os de culpa. Isto 
requer, claro, uma discussao mais aprofundada, de vez que 0 me
canismo de negac;ao (pags. 804-7) po de funcionar mais efetivamente 
em relac;ao a infrac;ao criminal. Mas a conclusao principal continua 
sendo: a masturbac;ao e seguida de culpa e ansiedade - "a ansiedade 
e ordinariamente concomitante a masturbac;ao (em geral cessando 
quando amasturbac;ao cessa)" (pag. 5(0) - mesmo naquelas-pessoas 
que liberam completamente a sexualidade, em violac;ao de leis 
proibitorias e de tabus inibidores (incesto). 

Autores que escreveram sobre a masturbac;ao, desde os teologos 
catolicos (von Gagern, 1955) ate D. H. Lawrence, deram especiai des
taque a uma culpa fundamental. 0 pecado de On an (Gen. 38:9) que 
explicitamente nada tern aver eom a masturbac;ao, foi, apesar de 
tudo, considerado pela psique como culpa masturbatoria. E dificil 
coligir dados antropologicos sobre a masturbac;ao porque--C; 8.to e 

. praticado em segredo, e culturalmente desaprovado e altamente ri
dicularizado. Evidentemente ci homem se sente desconfortavel no que 
diz respeito a masturbac;ao. Tambem nossas atitudes supostamente es
clarecidas expressam culpa; assim e que usualmente a atitude da li
teratura psicologica considera a masturbac;ao ou como comportamento 
substitutivo ou regressivo, autentico apenas nas circunstancias exte
nuantes defaute de mieux ou niio-onania (prisioneiros, marinheiros) ou 
vinculada a regressao terapeutica a niveis mais juvenis. 

Qual a origem desse desconforto e dessa desaprovac;ao, dessa cul
pa de Uio amplo espectro na consciencia? Podemos coloca-Ia toda na 
proibic;ao imposta pelos pais enquanto representantes da cultura? A 
masturbac;ao ter-se-ia associado a uma autoridade restritiva intro
jetada, de modo que os dois - impulso e proibic;ao - fazem-se sem-
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pre acompanhar e se sucedem? au a masturba~ao teria, como parte do 
pr6prio impulso, urn inibidor sui generis? Proibi~ao ou inibi~ao? Em 
parte a resposta vai depender de como encaramos a psique. Se as
sumimos que a psique se orienta para urn sistema relativamente fe
chado de individua~ao, cujo modelo fundamental e 0 do Self como 
fluido circulante da vida psiquica dentro da pessoa, entao teremos que 
admitir tambemque esse sistema e autocontrolado, autodirigido. A 
consciencia e a experiencia da fun~ao do spiritus rector do sistema 
auto-regulat6rio. Culpa na consciencia. significa inibi~ao dessa fun
~ao: a inibi~ao da-ftih~ao e sentida como culpa na consciencia. A 
inibil;iio e auto-imposta pefa atividade auto-reguladora da psique.'Es
sa posi~ao aparece ja em uma discussao de Eugen Bleuler sobre 
Onanie-Hemmung (Inibi~ao da Masturba~ao) (1913). Nela Bleuler 
recQnhecia a importancia extraordinaria da masturba~ao na vida 
sexual do individuo, bern como sua vincula~ao a vergonha, culpa, e 
sua tendencia ao secreto. 0 pr6prio Freud, em uma nota escrita em 
1938 (Nagera, 1974, pag. 438), levou a coisa tao longe que sugeriu que 
a base de toda'inibi~ao na esfera do intelecto e da atividade laborativa 
se liga a inibi<;ao da masturba<;ao infantil. 0 que esta implfcito em 
Bleuler e Freud e que masturba<;ao e inibi9iici- encontram-se fund a
mentalmente conectadas e que a inibi~ao, em seu mais amplo sentido, 
deriva da masturbar;ao. Nao podemos ter urna sem tera outra. 

Jung (1958) diz da consciencia: " ... 0 fenomeno da consciencia 
nao coincide com 0 c6digo moral mas e anterior a ele, transcende seus 
conte-lidos ... ". S6 e possivel sentir culpa proveniente da forma<;ao 
chamada superego - a proibi<;ao da masturba~ao vinda do exterior -
se a psique ja detem a possibilidade fundamental de "sentir culpa" e 
de ver sentido nos c6digos morais enquanto integrantes do seu sistema 
de auto-regula<;ao. A proibir;ao introjetada s6 e efetiva porque faz eco 
a uma inibi<;ao auto-reguladora previa. Eo levantamento da proibi<;ao 
- como quando Freud fala de "retorno terapeutico da masturba~ao" 
- nao remove a angustia fundamental, permanecendo - e aqui con-
cordam os psicanalistas - a problematica da masturba~ao, somente 
que deslocada para as quest5es em que aparece como "excessiva", 
"compulsiva" ou "fixada infantilmente' , . 

A hip6tese de uma inibi~ao da masturba~ao e sustentada por 
achados cHnicos. Urn paciente adolescente do Burgh6lzli, esquizo
frenico e masturbador compuls6rio, contou-me certa vez que gostaria 
de virar a masturbar;ao ao contnirio, a fim de que ela subisse para sua 
cabe<;a e Ihe fizesse bern. (Esse foi 0 ponto de partida de uma pesquisa 
que resultou neste trabalho. Os casos discutidos no simp6sio sobre 
Onanie, em 1928, mencionavam ansiedade ligada a perda de semen. A 
masturbar;ao praticada por criancinhas, sem orgasmo, sem ejacula<;ao 
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e gem perda de semen, ja e menos mobilizadora de sentimentos de 
culpa. 

o dado antropol6gico de que a masturbar;ao corresponde a 
menor de todas as puni~oes as atividades sexuais, faz supor a existen
cia de uma auto-inibi~ao natural que necessita· s6 de urn pequeno 

.-. refoI"~o de proibi~ao externa. Se houvesse um perigo maior para a 
- sociedade ou para a especie, como alguns quiseram interpretar 0 

motivo da punir;ao divina a Onan, a masturba<;ao enfrentaria urn 
repudio universal ainda maior que 0 incesto. 

A atitude em rela~ao it masturba~ao feminina fornece urn ar
gumento adicional em favor da hip6tese da inibi<;ao. Mesmo depois da 
descoberta do ovum em 1827, 0 que negava a teoria galeruca e me
dieval de que a mulher possuia semen (Gerlach, 1937-38) e punha fim 
a uma controversia a respeito do papel da mulher na reprodu~ao, a 
masturba~ao feminina continuou a ser condenada com 0 mesmo rigor 
da condena<;ao a masturba<;ao masculina. 0 mal seria igualmente 
grande, as conseqllencias igualmente desastrosas e as medidas pre
conizadas para a preven~ao eram igualmente drasticas. 0 dado fisio
/6gico niio tern efeito nenhum sobre a ideia arquetipica. Na mastur
'ba<;ao feminina nao lidamos com a perda de urn fluido vital real ou 
semen fisico, mas com 0 sentido arquetipico dado a este escoamento 
de fluido a partir do modelo de fluxo circulante da psique. 

Admitindo que a inibi~ao, que a consciencia experimenta como 
culpa ansiosa, e sui generis.e nao uma proibir-r0 cult~r~iIlente deter
minada, temos que sua ongem talvez possa\.~ atnbUlda a fatores 
biol6gicos. Em outras palavras, surgiria a culpa por ser a masturba~ao 
contraria a "lei natural" (por recusar a procria~ao), fazendo-se ouvir 
a voz da preserva<;ao atraves do Self? Podemos identificar nessa con
cep<;ao a velha ideia de-que a masturba~ao e uma perversao do instin
to. A atividade masturbat6ria dos animais, em particular dos primatas 
_ em seus habitats naturais - mostra que a masturba<;ao e uma 
atividade que ocorre regularmente, sem inibi<;ao (por ex.~ 0 porco
espinho tambem se masturba - Wendt, 1965, pag. 297). Efa niio in
terfere na procriariio, correndo para/elamente a efa. A inibi¢cro, nessa 
analogia com os animais, teria de encontrar sua origem noutro lugar 
que nao na "perversao instintiva" ou na "culpa biologicamente ge
rada". Biologicamente a masturba<;ao e "natural". Ja nao e possivel 
supor como fundamento da inibi<;ao uma fun<;ao biol6gica nem tam
pouco proibi~5es culturais introjetadas. 

Espero que, pelo menos por enquanto, a diferen<;a entre 
"proibi<;ao" e "inibi~ao" tenha ficado bern clara., A proibi<;ao e uma 
ordem negativa, uma restri<;ao baseada na autoridade. Uma inibi~ao e 
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uma a<;:ao que visa bloquear, restringir, reprimir, impedir. A proibi<;:ao 
requer autoridade; se examinarmos historicamente as discussoes em 
torno da masturba<;:ao verificaremos que est a autoridade estende-se 
desde Deus que castigou Onan ate as figuras parentais proibidoras 
presentes na forma<;:ao do superego segundo a formula<;:ao de Freud .. 
Vma inibi<;:ao, por outro lado, pode ser concebida como inata, parte 
de uma fun<;:ao em si mesma, uma repressao interna, fator de equi
librio necessario para a auto-regula<;:ao. 

A proibi<;:ao e "antimasturba<;:ao"; opoe-se a ela. A inibi<;:ao= 
refreia a masturba<;:ao, e uma complica<;:ao dela. Sobretudo a inibi<;:ao
pode ser concebida como "parte da junriio masturbat6ria em si mes
ma", a maneira de uma partie in/iirieure e superieure de uma mesma 
fun<;:ao - para usar a linguagem de Janet aproveitada por Jung mi. 
descri<;:ao do arquetipico. A masturba<;:ao e sua inibi<;:ao sao aspectos 
da mesma atividade. A parte inferior e 0 impulso para 0 ato, a parte 
superior consiste de fantasias e de urn spiritus rector da consciencia. 

A proibi<;:ao imposta pela autoridade externa refor<;:a a inibi<;:ao'
a parte superior, as expensas da parte inferior - e fon;:a uma divisao 
que volta 0 instinto contra si mesmo. Temos entao, ness as circunsHin
cias, 0 conhecido padrao de masturba<;:ao compulsiva que se alterna 
com restri<;:oes rigid as do superego, culpa morbida e fantasias erotiCas 
mal colocadas. A regressao terapeutica a masturba<;:ao significa mars 
do que supunha Freud (descarga de energias do id canalizadas pelo 
ego, quando este esta livre das restri<;:oes insuportaveis do superego). 
A regressao terapeutica a masturba<;:ao significa a reuniao dos dois 
polos do espectro instintivo. Significa igualmente a volta da inibiriio 

, num despertar da vida da fant-asia e de urn senso de autonomia, de 
consciencia de orienta<;:ao propria e inata, e nao uma moralidade im
posta pelo superego. 

v 
Resumindo brevemente: nosso exame da culpa masturbatoria 

levou-nos a admitir a existencia de uma inibi<;:ao-masturbatoria. Nao 
foi possivel reduzir essa inibic;ao nem a fontes culturais nem a fontes 
biol6gicas. Aproximamo-nos mais de uma concep<;:ao de Freud: 
" ... alguma coisa na natureza do proprio instinto sexual e desfavoravel 
a obten<;:ao de gratifica<;:ao absoluta" (1912, pag. 214). Este fator 
inibidor e de origem totalmente psicol6gica, sendo componente 
inerente da atividade masturbatoria. 0 modelo de nossa teoria, no en
tanto, tern curso diferente do de Freud, pois admitimos como fun
damento da inibic;ao a ideia arquetipica do Self como circula<;:ao da 
psique dentro de urn sistema continente, ou seja, autocontenc;ao da 
psique. 
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Chegamos a questao decisiva: qual sera 0 sentido e 0 proposito da 
inibi<;:ao da masturba<;:ao em rela<;:ao a masturba<;:ao do adulto? Como 

-Layard (1945) demonstrou em rela<;:ao ao incesto, urn tabu nao tern 
apenas a fun<;:ao preventiva n~ga.tiva. 0 tabu?~ i?<:.esto promove ta~
bern a expansao da cultura. Simllarmente, a lIllbl<;:ao da masturba<;:ao 
nao age apenas de forma negativa contrapondo-se ao alivio do instin
to; ela promove, igualmente, sentimentos de culpa subjetiva, preo
cupa<;:ao- introspectiva, conflito psicologico e fantasia erotica. Sem 0 

'tabu do incesto a cultura biologica e social poderia ficar quase que 
restrita aos limites da familia. Sem,~ inibi<;:ao da masturba<;:ao, a tensao 
psicologica poderia ser descarregada de forma direta. 

Podemos afirmar que duas fun<;:oes psicologicas se beneficiam da 
inibi<;:ao da masturba<;:ao: a consciencia e a imagina<;:ao. Ja falamos da 
culpa, do desconforto, do segredo e do peso moral na consciencia, que 
acompanham a masturba<;:ao; nao preeisamos falar de novo, por ser 
demais conhecida, da fantasia vivida que acompanha a masturba<;:ao, 
sendo-lhe as vezes ate necessaria. "Homens que nunea tiveram fan
tasias durante a masturba<;:ao sao relativamente raros", diz Gebhard 
et al. (1965, pag. 503). Ha'veria fantasia se nao fosse a inibi<;:ao que 
acompanha a masturba<;:ao? A fantasia nao integra 0 proprio impulso 
sexual como partie superieure da atividade? De fato, recentes eviden
cias experimentais (Fisher, Gross & Zuch, 1956) apoiam a hipote~e de 
que a excita<;:ao sexual e a fantasia sao partes da mesma fun<;:ao. Clcios 
de ere<;:ao peniana durante 0 sono _sao sincronicos com ciclos de so
nhos. Parece ,que a fantasia sexual bloqueada por ansiedade ou cen
sura no conteudo onirico tambem e sincronica com a perda de ereC;ao 
peniana. Assim como 0 tabu do incesto favorece 0 desenvolvimento 
extrovertido atraves da exogamia, a inibic;ao da masturb"cr<;:ao, pro
movendo a tensao intrapsiquiCa, a consciencia moral e a imagina<;:ao, 
favorece com isso 0 desenvolvimento introvertido. A masturba<;:ao 
torna particularmente vividos os contatos com parceiros imaginarios 
(Lukianowicz, 1960); e uma tecnica para a forma<;:ao de figuras 
imaginarias, convincentes e satisfatorias. 

o trabalho pioneiro de Spitz sobre 0 jogo genital de bebes ta?1-
bern aponta para uma relac;ao entre a inibi<;:ao .da masturbac;ao :. a ~n
troversao. Diz ele: "Constatei que 0 jogo gerutal (ou a sua ausencla) 
na infancia e urn indicador da natureza das rela<;:oes objetivas da 
crianc;a" (Spitz, 1962). Crianc;as com boas relac;oes. objetivas. com as 
maes e suas substitutas se masturbam; as que sao pnvadas ou lsoladas 
masturbam-se menos ou nao se masturbam. A atividade masturba
t6ria de crianc;as esta diretamente correlacionada com 0 relaciona
mento social instintivo. Em crian<;:as isso nao constitui, como estamos 
acostumados a pensar, comportamento compensatorio auto-erotico 
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ativado pelo isolamento. Se aceitarmos 0 ponto de vista, como tern 
side proposto, de que todos os bebes (nao-autistas, "normais") sao 
extrovertidos, isto e, orientados para 0 objeto, entao a atividade mas
turbatoria nao inibida das crianr;as pertence a extroversao. -

A partie super.ieure, a inibir;ao, desenvolve-se ontogeneticamente, 
mais tarde. Talvez pudesse parecerque a inibir;ao, reforr;ada pel6s 
conflitos edipianos, iria aumentar com o.amadurecimento e 0 desen
volvimento da subjetividade, da introspecr;ao, da introversao, da con
tenr;ao psicologica. Acho que posso me arriscar a afirmar que a ini
bir;ao se ve mais reforr;ada ai por volta da puberdade do que ao tempo 
dos -conflitos edipianos da primeira infancia. Atendo-nos ao nosso -
modele fluido da alma, 0 surgimento de secrer;oes genitais seria 0 

fator determinante. Esta e a experiencia fisica que faz a conex8.o com 
o modelo arquetipico da substancia da alma como urn fluido, com isso 
intensificando a inibir;ao, seus conflitos e fantasias. 

As palavras que us amos quando nos referimos a masturba~8.o -
auto-erotismo, vicio solitario, vicio secreto, auto-satisfar;ao, auto
estimular;ao, auto-abuso - chamam a atenr;ao para a subjetividade 
do ato - a "tendencia ao segredo" mencionada por BleUler. Por sera 
unica atividade sexual lev ada a cabo sozinha, foi-Ihe atribuido urn 
valor negativo para a cultura social e biologica--. Por ser inutil para a 
especie e para a sociedade, ou seja para a cultura extema, durante 
muito tempo a masturbar;ao ficou sendo associada ao suicidio. ~Qde, 
no entanto, justamente por ser a unica atividade sexual que 0 indi
viduo leva a cabo sozinho, ter urn outro sentido: ser um impulso 
sexual dirigido para a cultura interna ou psicol6gica. Sua conexao 
com a descoberta do fogo e seu papel nos mitos da cria~ao mostram 
sua impordincia psicologica (Cf. lung, CW 5, par. 142; CW 9, II, par.' 
207; Bachelard, 1938). E interessante mencionar aqui que, entre os 
Mohave, a masturbar;ao freqtiente na infiincia e sinal de reconheci
mento de urn provilvel Shaman (Cf. Devereux, 1936). 

Apesar dos argumentos que apresentamos, mostrando que a 
masturbar;ao e "natural" (ocorrendo durante toda a vida humana e 

"entre animais), ao mesmo tempo ela e urn apuscontra naturam. 0 as
pecto contra naturam e representado pelos concomitantes inibitorios 
do segredo, da culpa e da fantasia. Dai seu significado shamanistico .. 
E dai 0 denegrimento da masturbar;ao por parte daqueles que susten
tam posir;oes naturalisticas e literais no que se refere a sexualidade; is
to e, de que sua finalidade e a procriar;ao biologic a ou 0 relaciona
mento social. 

o aspecto contra naturam da masturbar;ao e expresso por varias 
fantasias miticas que colocam 0 ate em conexao com urn monstro; 
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com uma imagem inatural que e ao mesmo tempo negativa e criativa. 
o monstro Golem, da lenda judaica, e produto de espenna que nao 
penetrou em mulher; 0 monstro Erictonio e result~d? do sem~n que 
caiu dentro de Gaia (em lugar de Atenas); Pan, que e tIdo como mven
tor da masturbar;8.o, e ele proprio urn monstro de pes-de-cabra. 

Hefestos, como sugeriu Murray Stein (1973), eo deus da libido 
introvertida, urna estrutura da consciencia que e, ao mesmo tempo, 
contra naturam e ligada intimamente a natureza; Hefestos ativa a 
produr;ao do simbolismo indivi~ual, fc:>rjan~o a n~tu:e~ em imagens. 
Mas e precisamente esta produr;ao de simbohsmo mdividual e de cons-

'ciencia que recebe a oposir;ao das religioes ortodoxas. E sao essas as 
que mais se manifestam na questao da supressao. da n:tasturbar;8.? Por 
exemplo, 0 Kitzur Schulchan Aruch (§151), urn lIvro Judeu de leIs, que 
se sup5e tenham side coligidas originalmente pelo Rabino Car~, com
para explicitamente a masturbar;8.o com 0 assassinato (dai a jus
tificar;8.o da punir;ao de Onan). Outro exemplo e a posir;ao adotada 
pela Igreja Catolica Romana sob Inocencio III no 4? Concilio de 
Latrao (1215). Fill nesse importantissimo Conclave que a Igreja es
tabeleceu medidas vigorosas de repressao as fantasias- individualist as 
(Averrois, os albigenses); instituiu a Inquisir;ao e uma nova cruzada; 
dogmatizou a respeito das atividades dos anjos e definiu os demonios 
como espiritos que se tornaram maus por decisao propria e por seus 
proprios atos; e reconfirmou enfaticamente 0 celibato sacerdotal, 
dando novo alento ao controle de todas as atividades sexuais, in
clusive a masturbar;ao. 

b - dd" " A "monstruosidade" da mastur ar;ao e 0 me 0 e excessos 
estao relacionados com a desproporr;ao de uma fantasia que ul!rapas
sa a natureza. "E sabido que 0 comportamento sexual assumido em 
devaneios ou em fantasias em muitos casos ultrapassa arnplamente 0 

comportamento que 0 individuo adota ou deseja adotar na vida real. 
Isto vale especialmente em relar;ao aos homens ... " (Duvall e Duvall, 
1961). Os exageros da fantasia tambem podem estar presentes nas ad
vertencias contra a masturbar;ao, tais como as que se encontram em 
Tissot. A origem psicologica das imagens horripilantes do menino 
idiota babando na roupa e da menina consumida e devassa, como 
eram apresentadas nos livros medicos para familias do seculo X~X, 
dos conselhos religiosos ou das exposir;oes itinerantes de anomahas, 
encontra-se no aspecto contra naturam do arquetipo, que coloca ~ 
mesma ideia nas imagens de Pan e de Hefestos. 

Em outras palavras, existe alguma coisa profundamente 
enraizada na velha ideia de que "a masturbar;8.o leva a loucura". Ny
des (1950) interpretou esse temor a loucura como 0 medo de se per~er 
o contato com a realidade e uma substituir;8.o desta pelas fantaSias 
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magicas de onipotencia. A masturbac;:ao, como acontecimento tactil e 
intensamente vivido, como que da substancia (experiencia fisica con
creta) as fantasias de onipotencia, "aumentando 0 carater alucina
torio da experiencia" (pag. 306). Na verdade a masturba<;:ao tonia 

, .. possivel a experiencia da realidade absoluta de fantasia, ultrapassan-' 
do, excedendo e contradizendo a "natureza". . 

VI 

De maneira geral, achamos que a capacidade de conter a exci
tac;:ao e desenvolver a introversao sao tarefas mais da maturidade do 

. que da juventude. E possivel entender agora, talvez, porque a mastur
ba<;:ao e tolerada - e ern algumas sociedades ate mesmo estimulada -
para a juventude, mas quase universalmente condenada para adultos. 

As razoes c.ontra a masturba<;:ao de adultos - que seria fisio
logicamente prejudicial, teologicamente rna, biologicamente amea
c;:adora, sociologicamente criminosa - podem todas ser consideradas 
falsas. A condena<;:ao da masturba<;:ao de adultos, sob a acusac;:ao de 
ser juvenil e regressiva, expressa a ideia psicologica de que 0 desenvol
vimento cia peFsonalidade requer tapas (calor interior) e de que e 
"juvenil" ser incapaz de conter a excitac;:ao necessaria para esse desen
volvimento. . 

A conten<;:ao da excitac;:ao sexual, inclusive a retenc;:ao do semen, 
com finalidade dedesenvolvimento psicologico, e ponto fundamental 
no misticismo sexual (Etudes Carmelitaines, 1953; Evola, 1968). As 
crenc;:as sexuais chinesas, especial mente as taoistas, desenvolveram ex
tensivamente estas praticas. Maspero descreveu corn grande auto
ridade essas pni-ticas no Journal Asia.tique (1937), e Gulik (1961) fez 
delas uma ampla exposic;:ao, principalmente das relacionadas a ioga 
tantrica e a alquimia. Estas ideias misticas de autonutri<;:ao atraves da 
sexualidade foram reduzidas, a maneira freudiana, a uma "orali
dade" (Weakland, 1956) - uma abordagem que nao leva em conta 0 

modele arquetipico do "fluxo" auto-regulador que estamos tentando 
expor aqui. 

Sumarizando brevemente as ideias orientais: 0 corpo imortal nao 
surge espontaneamente nem e outorgado pelos deuses. A salvac;:ao 
result a da ac;:ao humana que cria seu proprio corpo imortal. Esse eo 
fundamento de todos os exercicios fisicos, da etica, da dietetica, da al
quimia etc .. 0 trabalho principal nisso tudo consiste em nutrir 0 es
pirito vital, 0 que se consegue principalmente prendendo 0 fOlego, isto 
e, fazendo a introversao da for<;:a da vida eo desenvolvimento da ten
sao psiquica. 0 ponto mais importante do opus contra naturam e 0-

dominic do instinto sexual. Porque "urn unico coito diminui ern urn 
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ana a vida do corpo imortal'" (Maspero, 1937), recomen~a~se a a~s
tinencia. No entanto a copula e tanto natural como necessana. Por 1-S

so'se desenvolveram tecnicas para a introversao ou "transla<;:ao" do 
semen por meio da supressao da ejacula<;:ao (coitus reservatus), co~ 
isso for<;:ando-o, como na fantasia daquele paciente do Bl:'rgholzh, 
atraves de minusculos tubos (de Tissot) e fazendo-o reflUIr para 0 

cerebro. 0 sabio tern relac;:6es sexuais c?m ~u~~quer ~ume~o .d,: 
mulheres, de preferencia adolesce~tes, deVId? as exa!ll:<;:oes. vItals 
destas sem excitat;:ao violenta, a flm de nutnr seu espmto vItal sem 
perda; do precioso semem, e sem movim~nt?s ,:iolentos. Estas pr~s
cri<;:oes coincidem notavelmente com os pnncipals argumentos de TIS
sot. Ackerman desenvolve ainda mais essas ideias taoista~ s.ob forma 
de instru<;:oes ocultistas para a masturbac;:ao e de uma mIstlca da ex
citac;:ao tumesd!ncia e retenc;:ao do semen para dispersao interna do 
fluido 'vital. Podemos encontrar formas primitivas desta pratic.a 
exotica na luta dos adolescentes contra a masturbac;:ao ao se permI
tirem estimula<;:ao genital sem ejaculac;:ao. 

A atitude ocidental em relac;:ao a sexualidade e marcadamente ex
trovertida. Ja nao valorizamos plenamente nem a masturbac;:ao, nem.a 
introversao. Subestima-Ias e 0 corolario de uma subestima<;:ao malS 
ampla da vida psiquica per se, a nao ser em suas manifesta<;:oes de
claradas numa cultura biologica ou social, isto e, quando se apresen
tam sob formas extrovertidas. Por isso a literatura sobre a mastur
bac;:ao ainda se encontra nas obras devotadas a infancia e adolescen
cia como se ela desaparecesse da vida psicologica apos a maturidade. 
Po~ isso cegos aevidencia antropol6gica e psicologica da inibic;:ao,. 
admitim~s sempre a proibic;:ao como necessaria - e as pro~bic;:oes, por 
terem origem na autoridade extema, sao tambem extrovertldas. 

Alem disso, nossos preconceitos naturalistas e extrovertidos 
eliminaram inteiramente a masturbac;:ao como dado significativo para 
a alma e para a experiencia religiosa. (Nao ha men<;:ao ao "onaniSmo" 
ern nenhuma das seguintes obras basicas relacioQadas com religiao: 0 
Ramo de Ouro de Frazer, a Encic/opedia de Ciencias Sociais de Selig
man 0 Dicionario da Biblia de Hasting ou sua Encic/opedia de Re
!igiii~ e Etica [Cf. Jeffreys, 1951]). Mas se, como disse 0 fi1oso~o 
Whitehead, "religiao e aquilo que a pessoa faz corn a sua propna 
solidao" nesse caso a masturbac;:ao pode ter implicac;:oes profundas, 
que tran~cendem a mera psicoterapia da func;:ao sexual. Sera a propria 
individuac;:ao onipotente que se revelara no mundo de fantasia da 
masturba<;:ao e na ansiedade secreta e introspectiva que acompanha 0 

ato, obrigando 0 individuo a reconhecer a intervenc;:ao de Deus no 
"sintoma", a presen<;:a da alma no corpo, 0 ritual no sexua·l.:,--E!l~.~n-_ 

. tramos, nos problemas inerentes a masturba<;:ao, as raizes do lado m
trovertido do instinto religioso: isolamento e solidao, Yergonha, sen-
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timento de pecado, ativa~ao da fantasia individual, possibilidades 
iii-agicas do corpo. Nossa resistencia individual it confissao da mastur

<b-a~ao e ao reconhecimento das fantasias masturbatorias, fazem parte, 
portanto, dos niveis profundos do instinto re1igioso~Estes sentimen
.los e fantasias secretas compoem padroes de nossa indivldua~ao. 

Ate mesmo as mais recentes ideias "liberais" a respeito da mas
turba~ao, que tiveram origem em Stekel, sao extrovertidas, pois im
poem a proibi~ao em nome de uma expressao extrovertida da psicos
sexualidade. Em geral tambem surgem preconceitos extrovertidos 
quando se discufem masturba~ao e caricias,. A excita~ao que nao lev'a 

'-it descarga e tida como pratica doentia e - como Freud dizia em seus 
primeiros 'escritos a respeito do coitus reservatus - fonte de neurose. 
Gos~aria de deixar em aberto a discussao sobre se esse preconceito ex
trovertido, apoiado pelas religioes ocidentais, nao teve ele proprio urn 
efeito insalubre sobre a cultura do eros e a intensifica~ao do tapas. . 

tI_9je em dia os psicanalistas parecem concordar com Spitz que 
masturba~ao e inibi~ao estao mutuamente vinculadas. Spitz (1962) es: 
creve: "Do ponto de vista de nossa civi1iza~ao, as conseqUencias da 
masturba~ao sem restri~ao provavelmente sao tao indesejaveis quanto 
as da restri~ao sem masturba~ao. Ambas levam it esterilidade, seja ela 
mental ou reprodutora". Infelizmente este argumento baseia-se no 
v'elho modelo que contrapoe a urn impulso instintivo irrefreavel urna 
proibi~ao restritiva. Spitz e todos os demais autores consultados nao , 
,percebem 0 alcance da inibi~ao, da auto-regulap'io do instinto pela 
fantasia e pela consciencia, que 0 modelo de Tissot possibilita. A ex-

'pressao instintiva em urn nivel superior ou em urn mYel inferior vai 
depender da ,canaliza~ao da tensao psiquica - ela sera aliviada de 
imediato ou contida e cultivada segundo 0 padrao ditado pela cons
tela~ao psicologica do momento. 

E essa constela~ao que determina a experiencia da masturba~ao. 
Se e 0 puer 0 elemento constelado, a masturbar;ao adquire conota~ees 
de liberdade e onipotencia; sob uma constela~ao heroica os dominan..: 
t,"sao a inibi~ao eo controle; ja sob a dionisiaca a mai~r importanCia 
val para 0 relaxamento e 0 desperdicio. Boa parte dos preconceitos 

>'contra,a masturba~ao, inclusive sua assoCia~ao com a neurastenia, 
._:P~oposta por Freud, devem-se it postura do ego heroico que se opee ao 
. despertar de Dionisio. Embora a constela~ao arquetipica determine a 
experiencia, a ambivalencia fundamental entre compulsao e inibi~ao 
na~ e evitada; ela apenas assume diferentes fOrrrlciii aO orientar-se 
segundo diferentes padroes miticos. Assim, 0 valor psicologico crucial 
da masturba~ao esta precisamente na experiencia da ambivalencia, da 
tensao psiquica, que reflete a auto-inibi~ao, mesmo do que parece 
natural, simples e agradavel. 
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D . sonhos ilustram a importancia da masturba~ao para a in-
o!~ e para 0 desenvolvimento da ten sao psiquica. Urn homem de 

trover~~ 40 anos tinha experiencias sexuais com I?ulhe~es desde a 
cerca ~ . Ao tempo em que teve 0 sonho haVla proJetado seus adolescencla. . h . d' d 
talentos criativos em uma artista, sua amante. Co~ lS~O aVla elxa 0 

de lado seu proprio talento artistico, que eraconslderavel. Sonhou que 
uma mulher idosa 0 ensinava a masturbar-se em uma ta~a ?e pra.ta. 0 

nho em minha interpreta~ao, signif.icav~ que ele devena m~est1r urn 
~~uco' de energia sexual em sua pr~pna amma, a fim de conte-Ia e nao 
exterioriza-Ia por completo no relaclOnamento. 

Outro homem, com quase 40 anos, em lut~ com sua homosse-
r dade bastante ativa - em duvida se de nOlt~ fica em cas a e se 

xua I b ou se vai para a rua - sonha que est a em poder de urn 
mastur a I mais velho brutal e rigido. Masturbando esse homem, 
hf~~~~~~:eao poder e ga~ha,a liberdade. Este sonho fo~ compr~endido 
~a se uinte forma: a resposta para seus impulso.s sexualS dev~na agora 

gmasturba~ao, caso contnirio permanecena sob a domm~~a? .de 
s~~ ~m edernida sombra. Em ambos os casos, mast:urba~a? slgmflca 
; stra~ao da sexualidade extrovertida orientada para oob]eto, frus-
ru _'- ue benefiCia 0 fator subjetivo. Em aI?bos ,!,s casos a. mas-

trai,ao ;~s;o( menosprezada como urn sucedaneo mfan~n. ~ pa~tlr dos 
turnh~s a masturba~ao adquiria urn sentido para, a ylda. l~tenor ~ a 
~o'biC'ao podia ser reconhecida como fun~ao da propna atlvldade, vm-ml ,.. . d d 
culada as fantasias e it ansle a e. 

o modelo arquetipico de Tissot, estabelecendo urna conexao en
tre os liquidos sexuais e 0 fluxo da energia psiquic~, mostra-nos 0 que 
a masturba~ao pode realmente sign~ficar ~ara a pSlque. ~ exata~en~e 
o ue 0 termo diz: auto-estimula~ao; "estlmulo para a clrcula~ao a 
psi~ue, que tern inicio, basicamente, com ~ constela~~o de U~lol??a 
libido oposto it cabe<;:a. Com isso energla se~ual e fornecl a. a In-

- A l'nl'biC'ao ao impedir a descarga dlreta de uma exclta~ao troversao. ,.., '" d . Podemos 
intensificada prolonga a circula~ao, ou rota~<lo, a pSlque. T d 
agora penetr~r 0 misterio da masturba~ao do adultodc~m 0 auxlalO d~ 
uma nova luz. Podemos ve-Ia como urn aspecto a mtrovers 0 _ 

adulto como uma tentativa primitiva de autocentrar-se e. aut~ 
regula;-se - e mais ainda, ate mesmo como urn aspecto da lmagl
na~ao afiva em seu nivel fundamental. 

SUMARIO 

Este trabalho examina os argun;entos. de Tissot contra a mastur
ba~ao eo modelo teo rico de fisiologla subJacente a esses argument~s. 
o autor faz uma breve revisao da moderna "questao da mast.ur a
c;:ao" e mostra as associac;:ees entre masturbac;:ao, pecado, c.nme e 
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doen<;a. Para Tissot, perda de semen era pcrda de substancia da alma: 
sem reposi<;ao possivel. Parece haver uma verdade psicologica arcaica 
por tn1s dos argument os de circula<;ao de fluidos especiais no interior 
de urn circuito autocontinente ter raizes numa imagem arquetipica. 
Este sentido redescoberto do modelo de Tissot leva a urna indispen
savel revisao do problema da culpa e da inibi<;ao masturbatoria. Os 
sentimentos insupeniveis de culpa associados a masturba<;ao foram 
reconhecidos pelos psicanalistas em 1912, e desde entao por muitos 
outros mais. Embora a literatura das profissoes que lidam com a 

. quesUi.o tenda a encarar a masturba<;ao ou como urn sucedaneo ou 
como urn comportamento regressivo, ha evidencia colateral, a partir 
de observa<;oes clinicas e a partir de outras disciplinas, que isto de for
ma alguma e tudo. Uma inibi<;ao masturbatoria sui generis, anterior 
as proibi<;oes, tanto cultural como biologicamente motivadas, e aqui 
postulada. Essa postula<;ao esta de acordo com a posi<;ao de Jung 
quando este afirma ser a consciencia anterior ao codigo moral, nao 
necessariamente identic a a ele e transcendente ao mesmo; esta de 
acordo, igualmente, com os achados psicanaliticos. 0 autor usa os 
conceitos de Janet de partie injerieure e superieure de uma mesma 
fun<;ao, a fim de deixar patente a diferen<;a entre proibi<;ao e inibi<;ao. 
Sempre que a proibi<;ao refor<;a a inibi<;ao, 0 instinto se divide e se volta 
contra si mesmo. Essa divisao, no-decurso de urn tratamento analitico, 
pode ter propositos terapeuticos ("a volta do reprimido"), mas a 
inibi<;ao original tamhem volta, express a sob formas tais como a fan
tasia do despertar de uma nova vida, urn senso de autonomia e de cons
ciencia. 0 autor examina 0 significado e o-proposito da inibi<;ao mas
turbatoria presente na masturba<;ao do adulto, fazendo referencia a 
concep<;ao de Layard a respeito da fun<;ao positiva do tabu do incesto. 
Pretende que esta inibi<;ao favore<;a a imagina<;ao e a consciencia; ela 
aumentaria a tensao intrapsiquica e por meio desta 0 desenvolvimento 
introvertido seria intensificado. Spitz discute a reia<;ao entre inibi<;ao 
masturbatoria e introversao e acha que a atividade masturbatoria de 
criancinhas esta diretamente vinculada a uma rela<;ao objetiva satis
fatoria, nao sendo urn comportamento auto-erotico compensador 
ativado pelo isolamento. 13 evidente que a inibi<;ao desenvolve-se on
togeneticamente J1lais tarde.-O autor arrisca-se a p~r em julgamento a 
afirma<;ao de que ainibi<;ao e refor<;ada mais intensamentepor ocasiao 
da puberdade do que ao tempo do conflito edipiano da primeira infftn
cia. Esta afirma<;ao esta de acordo com 0 modele de alma fluida de Tis
sot. A masturba<;ao, do ponto de vista da preserva<;ao da especie e da 
cultura, tern sido ha muito associada ao suicidio. Mas pode ser con
siderada, por outro lado, como 0 impulso sexual necessario para a 
realiza<;ao do opus contra naturam da cultura interna ou psicologica 
(Cf. a descoberta do fogo e os mitos da cria<;ao). 
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VIII - PSICOLOGIA DA PARAPSICOLOGIA 

REFLEXAO PSICOLOGICA 

Como e do conhecimento dos senhores, sou um- psicologo. Os 
psic610gos ja ha bastante tempo tern demonstrado interesse por seus 
primos "para": a primitiva denomina<;:ao de-sua disciplina - "l"es
quisa psiquica" - envolve a psique desde os primeiros tempos. 
William James, William McDougall, C. A. Mace, Cyrill Burt, Gard
ner Murphy, assim como Freud e Jung, sao representantes da psi
cologia cujo trabalho no campo parapsicol6gico e bern conhecido. 
Ampliar a lista s6 tornaria as omissoes mais evidentes. 

A despeito do permanente interesse da psicologia p~r pesquisa 
psiquica e da eminencia de seus representantes, suas contribui<;:6es sao, 
basicamente, de apenas dois tipos: operacionais e criticas. A psico
logia sugeriu metodos e fomeceu explica<;:oes para ocorrencias de 
diversos tipos e refletiu criticarnente sobre varios aspectos da para
psicologia relacionados com a psique, tal como esta e estudada pela 
psicologia. Existe, no entanto, uma abordagem que a psicologia, pelo 
menos que eu saiba, ainda nao fez. E p~r esse caminho que nos aven
turamos hoje. 

Tenho a impressao que a psicologia poderia fazer uma contri
bui<;:ao de maior profundidade se adotasse, para a abordagem desse 
campo, a perspectiva da psicologia profunda. Devo imediatamente 
acrescentar que niio estou pensando em mais uma teoria baseada num 
"si-mesmo* subliminal", numa mente inconsciente, complexo au
tonorno, superalma, energia psiquica etc .. Nem pretendo lan<;ar outr~ 
modele para eventos de Percep<;ao Extra-Sensorial utilizando-me do 

*0 termo "si-mesmo" e tradw;:llo de self.. queassim aparece nos capitulos preceden
les (N. dos Eds.). 
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aparelho conceitual da psicologia profunda. Tampouco iniciarei a 
analise de urn fator parapsicol6gico, ou da correlac;ao entre este e 
tipos de personalidade e demais temas da abordagem "psicologisti
ca.". Nao ca?e aq~ ficar insistindo na aplicac;ao do aparelho con
celtual ?a pSlc~logIa pr.ofunda a outros event os que nao os da psi
coterapIa nem flcar reaflrmando que nosso instrumental e tao valida e 
util que pode ser empregado em outras areas. 

Pelo con~rario,. ha razoes para crer,.como Ian Stevenson sugeriu, 
que a parapslcologla pode ser de utilidade para dar conta de feno
menos que ocorrem na terapia. Estou me referindo it transferencia e 
tambem. ~ ~ossibilidade de os complexos serem responsaveis p~r even
~os m~dlUmcos; p~r outro lado, esses event os talvez possam ajudar na 
mvestIgac;ao .de u~ ~ato.r ancestral nos complexos. Os pontos que 
oferecem maIOr reslstencla a mudanc;as nao seriam talvez residuos de 
outras vidas? 

Gostaria de dar inicio a uma serie de reflexoes nao tanto sobre os 
difer,entes. feno~enos parapsicol6gicos, mas sob;e a parapsicologia 
em S1. Sena mUlto born que estudassemos a psicologia dessa disciplina 
e nao apen,as a psi~ologia dos mediuns, dos dotados, dos pesquisa
dores, e aSSlm p~r dlante. . 

. A psi~ologia profunda aplicou seu metoda ao estudo da alqui
mIa, do mlto, dos dogmas religiosos e do ritual, da teoria cientifica, 
d<:> comportamento primitivo, das cosmologias, das ideias psiquia
tncas - sempre buscando as fantasias -arquetipicas ai contidas e ex
pressas. Toda disciplina trabalha com certos model os de pensamento 
que ~oderiam.os chamar de metaforas originais; tambem a parapsi
cologla pOSSUl as suas. Se 0 prop6sito desta conferencia fosse re
ex~minar as .criticas e afirm~c;.oes ja feitas a respeito da pesquisa psi
qUlC~, I?o~ena talv_ez ser de utIhdade refletir sobre a motiv~ao psiquica 
da dlsclplma - nao sobre seus problemas, mas sobre suas fantasias, 
sobre 0 seu sonho. 

PROBLEMAS E FANTASIAS 

... Fiz ,dis~inC;ao ent~e nao estar interessado nos problemas da pes
qUlsa pSlqUlca e estar mteressado em suas fantasias. Vamos deixar is so 
mais claro. A vida psiquica e de uma grande complexidade. Podemos 
imaginar essa complexidade como urn conjunto de complexos. Segun
do lung, esses complexos podem ser considerados a origem de toda a 
vida psiquica, seus fundamentos nucleares. Cada urn de n6s e uma mul
tiplicidade de vozes falando a partir de uma multiplicidade de almas. 
lung chamava esses complexos de "0 pessoalzinho". Eles povoam os 
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nossos sonhos, criam a dissociac;ao e os conflitos internos, inventam 
nossos problemas. 

Urn complexo pode ser visto p~r do is lados: urn e 0 lade dos 
problemas, 0 outro 0 das fantasias. Quando vivemos 0 lado proble
matico do complexo ele se transforma numa armadilha, uma preo
cupaC;ao, urn confiito de complexidades que exige uma soluc;ao. Ele se 
intromete em nossa vida, infecciona e domina a psique, acumula as
sociac;oes, tern fome de atenc;ao, persevera contra a nossa vontade. 
Sao fatores bastante conhecidos da psicologia descritiva e das argu
mentac;oes que se baseiam em provas obtidas p~r meio das experien
cias com associac;oes. Por outr~ lado, 0 complexo e tambem fantasia; 
aparece em nosso~ sonhos como temas e personagens,' alimenta es
peranc;as, ilusoes, depressoes, projec;oes. Elabora hist6rias e consir6i 
mitos, coloca-nos em toda sorte de papeis, tornando a vida excitante e 
"irreal". Estas fantasias constituem uma serie de motivos condutores' 
regulados, em ultima instancia, p~r padroes arquetipicos basic os . 

Referimo-nQs usualmente aos dois lados do complexo como 0 

"real" eo "irreal"; os problemas seriam "reais", "arduos", "pe
sados", "dificeis" enquanto que as fantasias seriam nada mais que 
fantasias, mer as tolices, tenues e insubstanciais. 

Os problemas exigem homens fortes para atadl-Ios, demandam 
forc;a de pensamento e firmeza de intelecto. A panlpsicologia, como 
qualquer disciplina respeitavel, seria, esta cheia de problemas "es
pinhosos" e complicados. Na raiz etimol6-gica da palavra problema 
estao presentes ideias de obstaculo, barreira, bloqueio, ha ligac;oes 
sugestivas com armadura e escudo. E algo que sobressai e incomoda. 
Nessa perspectiva os problemas existein para serem superados, resol
vidos, vencidos e dissolvidos, para que nos livremos deles. Aparecem 
nos dominios da matematica, da 16gica, do xadrez, da fisica, bern 
como da guerra e da logistica. Fazem parte das fantasias da vontade e 
do pensamento, e da nossa habitual noc;ao do ego como urn lutador, 
urn resolvedor de problemas. E bern provavel que tais fantasias, 
tomadas concreta e nao psicologicamente, tornadas extremamente 
"reais", convertam-se em problemas. As fantasias obstinadas que se 
impoem enos aborrecem - como os complexos tendem a fazer -
transformam-se em problemas a solucionar. Neste sentido podemos 
dizer que cada problema e mais uma fantasia que se petrificou, trans
formando-se em urn objeto, ou objec;ao, com que 0 ego tenl de tidar. 
Urn problema seria uma fantasia, que 0 cornplexo fez receber mais 
energia, mais atenc;ao, mais credito, amor e forc;a de vontade. 0 com
plexo acredita em seu problema e 0 leva a serio. Em geral acreditamos 

. mais em problemas do que em fantasias. Para a terapia psicol6gica que 
estou sugerindo para nossa disciplina - a parapsicologia - ser efetiva, 
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o primeiro passo seria considerar nossos problemas como determi
nados estagios de fantasias, reconhecer a fantasia no interior dos 
problemas naquilo que sobressai a nossa atenC;ao. 

Fantasias nao sao menos validas, reais ou serias do que os pro
blemas; nao queremos dizer que, ao fundir os problemas as fantasias, 
procurando seu sentido arqueti pico - e em vez de resol ve-los, dissolve
los -, os constantes problemas da parapsicologia nao sejam reais. 
Sugiro, no entanto, que eles possam ser ;lbordados mais psicologi
camente, nao apenas como problemas obstinadamente duradouros, 
mas tam bern como fantasias recorrentes inerentes a disciplina e com
ponentes dos complexos que integram a disciplina - e por isso mesmo 
essenciais a existencia da disciplina. Em outras palavras, os problemas 
da parapsicologia referem-se a fantasias, que por seu turno refletem 0 

dominante arquetipico basico, que dirige e governa a nossa disciplina. 

AS FANTASlAS DA PARAPSlCOLOGlA 

Ao nos voltarmos agora para estes problemas, e encarando-os 
como fantasias, podemos descobrir certos motivos arquetipicos 
atuando na parapsicologia, motivos estes que, ate serem reconhecidos 
como tais, podem ser responsabilizados pela permanente insatisfaC;ao 
com os resultados obtidos no que diz respeito a resolw;ao de pro
blemas. 0 ego atuante e combatente tern na resoluC;ao de problemas 
uma de suas fantasias favoritas - as vezes sua raison d'etre - de 
modo que ha urn grande investimento feito na defesa desses pro
blemas como legitimos, reais, dificeis, merecedores de urn trabalho 
her6ico. 

Por isso gostaria de particularizar em primeiro lugar a fantasia do 
trabalho. Muitas e muitas vezes os ensaios de pesquisa psiquica ter
minam por uma exortac;ao a mais trabalho. Precisamos de amostras 
maiores, de mais experimentos em laborat6rios, de mais pessoal 
trernado, mais pesquisadores de campo, mais estudos de seguimento e 
por periodos maiores de tempo, mais positividade. Pesquisadores da 
percepC;ao extra-sensorial no campo, mourejando no trabalho, dao 
imagens sugestivas de uma fantasia camponesa. Sub-repticiamente se 
introduz a esperanc;a de que "mais trabalho" possa dar conta de even
tos espontaneos e alegres, eH:meros, estranhos e fantasticos regis
trados como anedotas e casos, de modo a poder ordena-Ios em uma 
disciplina, torna-Ios conformes a uma lei, habituais e regulares, pas
siveis de serem expostos em uma demonstrac;ao publica, e assim tor
narem-se respeitaveis dentro de urn certo universe etico dito racional e 
cientifico. Assim 0 riso caira nas malhas do siso, 0 espontaneo sera 
captado pelo sistematico. 
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AnaIoga a fantasia do trabalho e a da vontade. Os eventos de 
P. E. S: em geral nao sao apenas extra-sensoriais mas tambem extra
vontade. Parece que, de forma geral, nao somos capazes de faze-los 
acontecer. Se 0 pudessemos, eles ficariam sob nos so controle e seriam 
prediziveis. A fantasia da vontade e bern forte; integra 0 nucleo da 
ideia de personalidade. Quando Lodge morre, deixando urn pacote 
cujo conteudo s6 ele conhece, e com a vontade post-mortem que vai 
tentar comunicar-se com 0 mundo dos vivos; T. E. Wood tenta 0 mes
mo quando pretende comunicar ap6s a morte a chave de urn c6digo 
que ele mesmo imprimiu quando ainda em vida. Nao examinaremos 
em que medida a identificaC;ao da personalidade com aspectos co
nativos-cognitivos daquilo que chamamos ego afeta as fantasias da 
parapsicologia na maior parte de seus problemas, e passaremos de 
imediato as outras fantasias. E dificil, porem, conciliar a fantasia do 
poder da vontade sobre eventos paranormais com a pletora de eventos 
aparentemente tao espontaneos, isto e, repetitivos, automatices, nao
dirigidos. 

Uma fantasia de vontade esta presente em experimentos da mente 
sobre a natureza, por exemplo na tentativa de influenciar 0 tratamen
to de feridas- e 0 crescimento de plantas atraves da psicocinesia. Ad
mite-se que nao s6 a von"tade e 0 pensamento sao capazes de provocar 
acontecimentos, como tambem que 0 substrato mental concentrado e 
canalizado atraves do operador e capaz de realizar urn trabalho e 
movimentar a materia. Em linguagem psicanalitica, is to poderia ser 
chamado de uma fantasia de onipotencia; em psiquiatria, uma fan
tasia de-reistica ou delirante; em antropologia, pensamento magi co ou 
pre-16gico. Mas nao vamos insistir nesses termos que desvalorizam a 
fantasia. Tais express5es negativas, "como fantasia de -onipotencia e 
pensamento magico, sao produtos do ponto de vista racionalista do 
seculo pass ado , quando a psicanalise, a psiquiatria e a antropologia 
comec;avam a criar seus termos, recheando-os com preconceitos do 
seculo XIX. Nao precisamos mais dessa linguagem para descrever as 
fantasias. Embora tenhamos side n6s que a inventamos, a ideia de que 
a mente influi na natureza permanece como uma ideia primordial que 
a parapsicologia parece ter interesse em confirmar. Infelizmente essa 
pretensao se utiliza de experimentos causais, concretos, queapri
sionam a fantasia no arcabouc;o concretista dos problemas de psi
cocinesia. No entanto, essa disciplina expressa uma fantasia muito an
tiga e divulgada, e importante para a psique. Ela nos ocorre de vez 
em quando de forma bern espontanea; p~r exemplo, quando vejo al
guem em pe dentro de urn barco, penso que essa pessoa vai cair na 
agua e ai acontece exatamente isso - e neste momenta que experi
mento 0 sentimento-fantasia de que foi 0 meu peilsamento que causou 
aquela queda. A psiquiatria pode chamar isso de ideia delirante, 
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apesar de evidentemente existir alguma necessidade da alma de con
ceber as coisas assim, interpondo uma rela~ao direta entre os proces
sos do pensamento e os eventos externos. la se fizeram muitas ten
tativas de ~onceituar essa rela~ao: causalidade, correspondencja, 
coincidencia, magica, casualidade, sincronicidade. As teorias resul
tantes dessas tentativas sao as fantasias imperiosas de que ha uma 
tela<;ao direta entre os dois eventos, sobrepassando os limites do mun
do material sensivel. A parapsicologia acolhe e mantem essa fantasia, 
e com esse reconhecimento serve a realidade psiquica. 

Passaremos a considera~ao de uma outra serie de fatos que 
poderiam ser chamados de expressoes de uma fantasia de in tim idade . 
Os casos muitas vezes parecem pro vir de uma esfera intima, que toca 
as profundezas emocionais: urn ser amado que morre ou est a em 
perigo, urn filho perdido, visoes do proprio corpo agonizante, apa
ri<;6es em situa<;oes de crise. 0 clarividente e chamado a intervir em 
urn problema intimo de desespero e afli<;ao. Muito freqtientemente 
tais eventos tern a ver com a morte e com 0 amor - eventos que mais 
profundamente toeam a alma. A esfera intima dos valores pessoais -
aquilo que chamamos de alma, anima, psique - da lugar as mais po
derosas fantasias. La encontramos ideias de independencia total da al
ma, e a convic<;ao de sua indestrutibilidade e de sua realidade substan
ciaL Esta fantasia e concretizada por representa<;oes visuais da subs
tancia da alma, de sua invencibilidade perante a morte, de sua liber
dade em rela~ao as contingencias de tempo e espa<;o e as contingencias 
todas de forma geral. A parapsicologia confirma este sentido primor
dial da alma, seja ele sentiinentalista ou cientifico, e admite inteira
mente 0 carater sagrado da realidade interior. 

Gabriel Marcel elevou a fantasia da interioridade a uma impor
tancia suprema, considerando 0 amor como principio fundamental 
em suas ideias parapsicologicas. Afirmou que nenhuma teoria nesse 
campo pode vir a ser adequada se nao se basear numa teoria do amor. 
William James asseverava que aqueles que passavam por experiencias 
religiosas, mantinham depois "uma disposi<;ao pacifica e, em rela<;ao 
aos outros, uma preponderancia de afei~ao amorosa". Frederic Myers 
cita a fala de Diotima no Banquete de Platao a respeito de Eros, e 
define amor como uma especie de telepatia generalizada, ou simpatia, 
isenta de separa<;oes e divisoes. A causa da separa<;ao e a organiza<;ao 
da consciencia no espa<;o, no tempo e na causalidade, dividindo tudo 
em por<;6es descontinuas. Podemos ver nisso uma fantasia de que a 
parapsicologia e uma maneira de partilhar 0 amor, 0 Eros cosmo
gonico, e 0 fim de uma existencia isolada e limitada. A tradi<;ao crista 
responsabiliza 0 diabo por todas as divisoes; igualmente cristao e 0 

tema da supera<;ao do mal pelo amor. 
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Identificamos urn outr~ padrao dominante nos escritos de nossos 
colegas. Podemos reconhece-Io numa tendencia a valorizar as posi
<;oes mais altas: os seres do espa<;o exterior encontram-se acima de 
nos; com suas inteligencias superiores sao condescendentes com os 
terraqueos. Nas experiencias extracorporeas, aprendemos que as pes
soas quando desencarnam vao para 0 alto; olham para baixo enquan
to flutuam. Por que sera que nao vao para 0 mundo inferior, tambem 
U!n lugar tradicional de fantasmas e espiritos? Elas parecem ser mais da 
luz- que da sombra. Nas apari<;oes nao estao freqtientemente de bran
co, sao leves e em geral se encontram urn pouco acima do chao? Tern 
sapatos e pes? Os observadores nunca reparam em seus sapatos e pes? 
Em certas tradi<;oes algumas aim as sao chamadas ctonicas; quando 
morrem submergem, encontrando os demonios ancestrais abaixo da 
terra. Nao obstante, nossa fantasia tende a apresentar uma tendencia 
para as alturas, em dire~ao a urn locus evocativo do Ceu. 

Esta "tendencia para cima" as vezes e impossivel de separar de 
uma "tendencia para diante" na literatura correspondente. Burt 
refere-se a uma doutrina de "evolu<;ao espiritual postuma". A ati
vidade do espirito humane continuaria a evoluir apes a morte atraves 
de sucessivos estagios. 0 espirito separado do corpo po de ter vislum
bres do que sera a sua existenciapost-mortem quando ocasionalmente_ 
sao admitidos no mundo dos espiritos enquanto ainda nesta vida. 
Sweden borg e os misticos iranianos mencionados por Corbin teriam 
estado em comunica~o com poderes superiores, recebendo instru<;Oes 
detalh-adas a respeito dos sucessivos estagios, progredindo tanto na 
tendencia para cima como na tendencia para diante. Encontramos por 
toda parte essa fantasia de evolution e seu fascinio e testemunhado 
pelo grau de entusiasmo-em tome das ideias de Tcilhard de Chardin. 
o conhecimento do outr~ mundo e urn conhecimento de urn mundo 
ao mesmo tempo superior-e melhor. Evidencias do contrario, tais como 
as banalidades registradas por mediuns em suas comunica~oes com os 
espiritos dos que ja se foram, ou as lembran<;as de incidentes menores 
como os relatos nos casos de Stevenson para provar a reencarna<;ao, 
nao comprometem a for~a desta fantasia. Ao inves disso, a ideia de 
urn mundo melhor, alem e acima, e refor<;ada em visoes de leito-de
m()rte, em que se empreende a travessia, sem medo, para uma con
di<;ao melhor. 

A psicologia profunda ja falou de urn "instinto de imortalida
de". Nao que a parapsicologia, em bloco, aceite imediatamente esse 
tipo de fantasia, mas boa parte dela 0 faz. A comunica<;ao com os 
mortos tem-se constituido na parte maior da pesquisa psiquica desde 
seus inicios e as tentativas de provar a sobrevivencia apes a morte de 
uma ou outra forma continuam a gastar nossas energias na para-
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psicologia. Nessa disciplina 0 "instinto de imortalidade" nao e su
blimado, como os psicanalistas dizein, em urn objetivo cultural (es
crever urn livro, esculpir uma estatua) nem e transferido para a familia 
(ter descendentes), mas e tornado em seu senti do imediato, como urn 
problema. Procura-se a prova direta da sobrevivencia da persona
lidade humana, seu componente imortal. 

Chegamos agora ao que parece ser a fantasia maior, aquela que, 
talvez, est a subjacente em todas as demais. Gostaria de apresentar 
duas passagens da decima conferencia Frederic W. H. Myers: uma de 
J. B. Rhine e outra de S. G. Soal. 
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" ... a devastadora injluencia de uma visao fisicalista do homem 
afetou nossas instituiroes sociais mais que a religiao ... chama a 
ate'!riio pa,:a 0 fato de que 0 materialismo parece ser 0 principio 
malS fundamental da filosofia atual do comunismo russo. 0 sis
tema sovie.tico esta tentando- construir u,ma sociedade apoiada 
nun:a teona do homem como materia. E especialmente signifi
catlvo, penso, que a sociedade ocidental, com todos os seus varios 
ataques ao sistema comunista, niio tenha investido seriamente 
contra essa premissa basica. Niio e verdade que, ate que lance miio 
d.os ac~ados da parapsicologia, ela tera pouco com 0 que atacar a 
filosofla materialista oficial da URSS? 

Se possuimos - e e claro que ha muito ha concluimos que pos
sUlmos - um~ refutariio cientifica ao materialis-mo, capaz de 
suportar a. mal,s se-vera critica, com que justificativa poderiamos 
ficar alhe~os. as necessidades de nosso tempo de posse desses 
achados vitals e relevantes? .. 0 mundo enfrenta hoje aquilo que 
po~e ser a. s~a maior crise, em boa parte porque niio combatemos, 
soczal e clvl~amen~e, a ameara ao nosso sistema de valores, que 
cr.esce ~ partIr ~a ~lOlenta dominariio imposta a vida moderna pela 
Jtlosofia matenalzsta. 

... Se. ~s:a pretensiio e exagerada [pela importtincia da pesquisa 
medlunzca] ... entao devo ter entendido mal a natureza de nossa 
disciplina e seu significado' '(1). 

Na introdu~ao a esse trabalho de Rhine, Soal escreve: 

"Hoje um materialismo devastador alastra-se como uma praga 
sobre grande parte ~~ g~obo. Concentrando-se, como faz, apenas 
nos aspectos sensonalS [normal meu J da existencia humana, com 
u'!la completa negariio de todos os valores espirituais, este 
slst~ma d~ pensamento ira, se nao for impedido, term in ar por des
trulr aqullo que hfl de melhor na vida humanf] ... Nunca houve na 

historia necessidade tiio urgente de uma resposta a questao -
"Qual 0 lugar do homem no cosmo?" '" e ele um ser imaterial 
que, quando abandona "este podre involucro de corrupriio" con
tinua a viver, sentir e partilhar, de posse de uma consciencia mais 
iivre e mais bela? 

. . . De todas as pesquisas empreendidas pelo homem, acredito que a 
parapsicologia e a que mais provavelmente pode dar res posta as 
questoes ... da busca dafelicidade e da imortalidade da alma" (2). 

Para mim e discutivel se a refuta~ao do materialismo, como 
hipotese para interpretariio de dados; pode ser conseguida com os 
dados da parapsicologia, ou com quaisquer outros dados, sejam quais 
forem, de vez que 0 materialismo, como modelo teo rico - nao como 
ideia monolitica mas como expressao complexa e sutil de uma fantasia 
arquetipica referente a primaziado simbolo da "materia" - mostra
se altamente vi<ivel, flexivel e resistente. No entanto, estafantasia an
timateria e talvez a mais persistente e arraigada em nosso campo. 
Vejo-a na "tendencia para cima", na transcendencia das categorias da 
materia (tempo, espa90, causalidade), no "instinto de imortalidade", 
na luz, nos brancos espiritos sem pes, na-reden~ao pelo amor. 

Em um trabalho conciso e fundamental, apresentado em Harvard 
em 1936, Jung falou de tres modalidades basicas que determinam 0 
cornportamento humano em qualquer campo, seja ele qual for. Vma 
dessas modalidades prim arias e 0 funcionamento da psique de modo 
consciente e inconsciente; uma segunda modalidade e a orienta~ao in
trovertida e extrovertida da energia psiquica. 

"A terceira modalidade aponta, falando metaforicamente,_para 
cima e para baixo, porque tem a ver com espirito e matef'ia. E ver
dade que a materia em geral e assunto da Fisica, mas e tambem 
uma categoria psiquica, como 0 demonstra claramente a historia 
da religiao e da filosoffa. E exatamente da mesma maneira que a 
materia esta na iminencia de ser concebida, em ultima analise, 
apenas como uma hipotese de trabalho da Fisica, assim tambem 0 

espirito... esta sempre necessitando de reinterpretariio. A assim 
chamada realidade da materia e atestada primariamente por nos
sas perceproes sensoriais, enquanto a crenra na existencia do es
pirito e sustentada pela experiencia psiquica\ [normal meu]. Psi
cologicamente, nada podemos afirmar de mais definitivo em 
relarao a uma ou outra ... seniio a presenra de certos conteudos 
conscientes, alguns dos quais trazem a marca de uma origem 
material e outros de uma origem espiritual ... A partir da existencia 
dessas duas categorias, sistemas de valores eticos, esteticos, in
telectuais, sociais e religlosos, surgem e ao final determinam como' 
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devem ser utilizados os fatores dinamicos na psique. Talvez nlio' 
seja exagerado dizer que os problemas mais cruciais do individuo e 
da sociedade dependem da maneira como funciona a psique em 
relardo ao espirito e a materia "(3). 

CONCLUSOES 

~ polaridade "para cima-para baixp", nos termos em que foi 
conceltu~da na oposi<;ao materia-espirito, parece ser urn esquema 
basico de orienta<;ao para a psique. Teniativas de chegar a urn teoria 
de campo unificada sao tentativas de unir essas polaridades. Mesmo se 
a materia e redefinida de modo a tornar-se mais espiritual, ou 0 es
pirito e redefinido como sendo uma propriedade da materia, a tensao 
psiquica do impulso para cima e para baixo permanece como fator 
subjacente de nossas formula<;6es. 

Parece-me que a fantasia antimateria, pro-espirito, da para
psicologia, esta: presente em muitos dos seus problemas. 0 proprio 
campo, caracterizado como extra-sensorial, parapsicologico, so
hrenatural, enfatiza que nao esta. particularmente interessado nas ex
periencias sensiveis de que depende 0 universo materialista, nem tam
pouco particularmente interessado em eventos psicologicos, em que a 
psique e a regiao intermediaria entre 0 espirito e a materia. Ambas as 
palavras, "extra-sensorial" e "parapsicologico", implicam numa 
posi<;ao espiritual que se situa fora dos limites das regioes conside
radas materiais e psicologicas. 

Alem do mais, as disputas metodologicas e as que se refer em a 
demonstrabilidade - aplicar ou nao os metodos materiais sensoriais 
e de mensura<;ao a eventos mediunicos, e nesse-caso como extrapolar 
dos metodos aplicados a materia para as teorias do espirito - estas e 
outras polemicascontem a energia do impulso para cima-para baixo. 
A proclividade para cima pode tambem ser a causa dos inumeros 
topicos acumulados na bagagem parapsicologica: rabdomancia e 
transe, experiencias misticas e religiosas, psicocinesia com dados, as
sombra<;oes, reencarna<;ao, glossolalia, hipnose etc .. Todos, de-uma 
forma ou de outra, refletem ou derivam sua energia de uma fantasia 
do espirito. 

Por isso acredito que a parapsicologia esta. engajada em uma 
atividade do espirito. E mais, penso que 0 espirito e irredutivel a qual
quer outr~ componente, e e uma modalidade basica da natureza 
humana e talvez de toda a natureza. 0 que e 0 "espirito" e como 
defini-Io, esta muito alem dos limites deste trabalho, ou de qualquer 
trabalho. Na verdade, parte de sua essencia e exatamente estar 
"alem". Descri<;6es classicas do espirito sustentam que ele transparece 
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nas emo<;6es e que sua natureza e espontanea, livre e voltada para 0 
alto. Ele se anuncia ern categorias transcendentes. Tem-se tambem afir
made que seus efeitos destacam 0 individuo, colocam-no alem e acima 
da entropia, da inercia e da gravidade - 0 impulso para baixo. Se e 
assim, duvido que algum metodo possa jamais apreende-Io inteira
mente, organiza-Io ou simplifica-Io com uma explica<;ao. Talvez, 
como ja foi notado por alguem, citando William James, 0 Criador 
nao queira que 0 compreendamos. Talvez a parapsicologia nao se 
refira aquilo que ainda nos e desconhecido mas aquilo que jamais 
poderemos saber por ser inacessivel ao conhecimento. Eventos es
pirituais tradicionalmente dao testemunho de casos espondineos e in
dividuais' ou de certos fenomenos de massa. (Penso que "espontaneo" 
faz parte das caracteristicas do espirito e "casual" e seu adjetivo 
ana.logo no dominic da materia). Como Sir Alister Hardy gostaria de 
provar com seu novo projeto de pesquisa, este fator espontaneo pode 
reorientar e revitalizar uma vida que perdeu seu espirito; pode in
troduzire recolocar ern questao a unilateralidade de metodos e hi
poteses apenas materiais; -pode ate abrir as port as da fe em simbolos 
associados ao espirito. 

A parapsicologia, devido a essa fantasia de .espirito, liga-se 
inevitavelmente a questoes de-fe e de ceticismo, que sao representadas, 
par exemplo, nas imagens do "cordeiro" e do "bode" de crentes e 
ceticos. 0 arquetipo do espirito evoca questoes de fe. Por isso ate esta 
minha perora<;ao sugere urn pouco uma afirma<;ao de fe - coisa que 
nao e. Ela e uma tentativa de refletira.constela<;ao que, acredito~ detem 
a parapsicologia. 

E discutivel se nossa disciplina podera jamais "resolver pro
blemas" enquanto nao levar em conta, de maneira cabal, 0 poder da 
fantasia arquetipica do espirito. Vma das caracteristicas do espirito 
tern side designada como "criatividade"; 0 espirito -cria problemas. 
Talvez uma das tarefas da pesquisa parapsicologica poderia ser a in
vestiga<;ao da natureza desta fantasia que cria esses enigmas e di
lemas, peculiares a pesquisa parapsicologica. Talvez nossos problemas 
sejam diferentes dos da ciencia por que slio de term in ados por outro 
tipo defantasia. 

Vma dificuldade maior que vamos encontrar ern todo exame da 
ideia de espirito como fundamento da nossa disciplina e que a no
<;110 de espirito e sempre influenciada pela cultura no interior da 
qual aparece. A parapsicologia padece nao apenas de formula<;6es da 
materia feitas em termos da ciencia e do materialismo do seculo XIX; 
padece ate mais das replicas a este materialismo formuladas no interior 
da comunidade detentora cultural do espirito: a cristandade do seculo 
XIX. Pudemos notar isto no exame de nossas fantasias de vontade, de 
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trabalho, de amor, de imortalidade e de ressurrei~ao ("tendencia para 
cima"). Sao Paulo bern poderia ter side urn membro fundador da 
Sociedade de Pesquisa Psiquica! Tambem a missao inspirada da 
parapsicologia tern essa implica~ao, pois missao e divulga~ao da 
palavra sao atividades classicas do espirito - nao necessariamente 
segundo 0 modelo da fantasia do Protestantismo. 

Quando nos voltamos para os problemas da Percep~ao Extra
Sensorial, se formulamos perguntas do tipo "como isso e possivel?", 
ou "qual e a causa disso?", a tendencia e ficarmos no dominic dos 
problemas. As quest6es: "Voce acredita?" e "voce juraria?" ja 
denotam algum efeito da fantasia do espirito. Poderiamos talvez fazer 
outras perguntas: "p~r que isso aconteceu e por que a mim?" e "0 

que significa isso?", "qual e 0 conteudo informativo disso?" Po
demos deslocar nosso foco do pratico e tecnico "como?" para 0 fi
los6fico "p~r que?" 

A duvida filos6fica questiona a necessidade dos eventos; os fi-
16sofos ja disseram, alguma vez, que nada acontece antes que haja 
razao suficiente e necessaria para que alguma coisa aconte9a. Ate os 
deuses greg os cumpriam uma lei, nao a do espa~o, tempo e causali
dade, mas a da necessidade. Nessa fantasia pre-crista os dominantes 
do espirito (os deuses) respeitam a necessidade. Ao nivel dos feno
menos- humanos, nao importa quanto os eventos parapsico16gicos 
possam ser involuntar-ios, irracionais, duvidosos e intensamente pes
soais, eles obedecem ainda a uma lei: a da necessidade. Sao neces
sarios. Nossa tarefa, entao, poderia ser formular perguntas em termos 
do espirito: se sao necessarios, entao 0 que significam? Outra tare fa 
que poderiamos-assumir seria nao tanto descobrir "como" eles acon
tecem e sim toma-Ios como mensagens com algo necessario- a nos 
comunicar, sob uma forma igualmente necessaria, tanto que de outra 
forma nao poderiam ocorrer. Creio que Jung, com seu conceito de 
sincronicidade, tinha em mente 0 imperio mais amplo da necessidade. 

NOTAS 

I. l. B. Rhine, Telepathy and Human Personality; introdu<;ao de S. G. Soal. Decima 
Conferencia comemorativa de Frederic W. H. Myers (Londres: Society for Psychical 
Research, 1950), pags. 36-37. 

2. Ibid., pags. 7-8. 
3. C. G. lung, The Structure and Dynamics oj the Psyche, Collected Works, VIII, 

§251. 
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De: Urn Seculo de Pesquisa Psiquica: Afirma~oes 
e Duvidas que Permanecem (edit ado por Allan 
Angoff e Betty Shapin). Anais de uma conferen
cia internacional em Le Piol, St. Paul de Vence, 
Franc;a, 2 a 4 de setembro de 1970, New York 
(Parapsychology Foundation}, 1971, pags. 176-
187. 
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IX - POR QUE "PSICOLOGIA ARQUETiPICA"? 

UM POSFAcIOEDITORIAL PARA SPRING 1970 

A psicologia que se vern fazendo representar nesta revista nos ul
timos trinta anos tern sido designada em geral por tres termos: jun
guiana, analitica e complexa. 0- subtitulo de Spring 1970 introduz urn 
quarto termo: arquetipica. As diferen~as entre esses termos, muito 
provavelmente, contem mais do que sutilezas de interpreta~ao: sao 
contrastes que vale a pena caracterizar. 

o eponimo junguiano e mais do que urn adjetivo comum; evoca 
liga~ao emocional a urn homem, uma historia, urn corpo de pensa
mento e, especialIriente, a uma experiencia. Dentre os que se dizem 
"junguianos", alguns tiveram experiencia pessoal com lung e quase 
todos com a analise junguiana. Mas como "lung" continua a desem
penhar urn papel numinoso nas ideias, sonhos e fantasias dos jun
guianos, 0 termo difunde energia psiquica como urn simbolo intimo, 
mobilizando convic~oes vitais e sentimentos de lealdade. 0 termo 
aproxima-se daquilo que Grinnell discute, noutro ponto deste volume 
(Spring 1970), como sendo "fe psicologica" e "personalidade". 

"lung" surge no horizonte individual como uma experiencia 
unica para cada pessoa; dai ser esta designa~ao intensamente sub
jetiva. 0 que torna alguem urn junguiano? "Ser urn junguiano" 
definiria realmente urn modo de ser, isto e, uma maneira de existir de 
acordo com certas convic~Oes (mesmo se nao formuladas) e praticas 
(mesmo se nao codificadas)? Ou 0 que faz de nos junguianos e a as
socia~ao numa comunidade de interesses - devido a qualifica90es 
profissionais - ou 0 estabelecimento, tra~ando-se uma arvore ge
nealogica analitica, de uma linhagem psicologica que remonta ate 
lung? Este ultimo aspecto suscita outras questoes, de vez que muitos 
que encaram a "posi~ao junguiana" com simpatia e de alguma forma 
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participam dela, nunca foram analisados. Alem do mais, rigorosa
mente- falando, "junguiano" deriva de urn nome de familia, sendo 
portanto propriedade de uma familia concretamente existente e nao de 
uma familia de adept os. 

A palavra "junguiana" cria, como todo simbolo, uma atmosfera 
emocional, significando muitas coisas para urn numero muito grande 
de pessoas. Mas justamente devido as emo\=oes que mobiliza, constela 
tambem uma libido de parentesco, com as conseqllentes paixoes de 
sentimento familiar - "transferencia" ou "rivalidade entre irmaos" 
- como as vezes sao chamadas - arrastando consigo Eros e Eris* , 
tudo ao mesmo tempo. A hostilidade exogamica existente entre a 
comunidade junguiana com suas ideias de urn lado, e os "nao
junguianos" do outro, demonstra isso, da mesma forma que a hos
t-ilidade reinante no seio da propria comunidade junguiana. Este 
numero (Spring 1970) contem reflexoes de Whitmont e Guggenbiihl 
sobre agressao e destrui!;ao em situa!;oes mais ou menos id@nticas 
aquelas ha pouco mencioriadas. Nao e uma mer a troca de termos que 
consegulraencaminhar a resolu\=ao da agressividade e da destrutividade 
liberadas por junguianos contra junguianos em nome da psicologia 
junguiana, e sim a reflexao sobre essa designa\=ao familiar e suas im
plica\=oes e que podera remediar aquelas. QuestOes complicadas como 
essas e que nos levaram a usar 0 termo Junguiana** quando nos re
ferimos a pessoa concreta de C. G. lung epensamentojunguiano como 
tributo a uma tradi!;ao que dificilmente poderia ser descrita de outra 
maneira. 

Em 1935 T. Wolff(1) deixou bern clara a diferen!;a existente entre 
os termos "complexo" e "analitico", aplicados a psicologia: 

"Jung tem usado 0 termo "psicologia complexa" principalmente 
quando se refere a area total de sua psicologia, particularmente 
quando 0 ponto de vista e te6rico. Ja a expressiio "psicologia 
analitica" descreve apropriadamente a pratica da analise psico-
16gica". 

A psicologia complexa, como 0 nome indica, baseia-se nos com
plexos para formular sua teoria. Tal embasamento e empirico porque 
as experiencias de associa!;ao, por meio das quais se atingem os com
plexos, consistem primordialmente de mensura!;oes. Esta origem em-

.. DeusadaDisc6rdia(N. doT.). 

.... Esse e 0 titulo de uma das sessOes do anuario Spring on de silo publicados escritos 
ineditos de lung ou estudos relativos a sua pessoa e seu tempo; equivale a "cole¢o de 
coisas ligadas a lung" (N. dos Eds.). 
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pmca talvez seja responsavel pela inclina!;ao da "psicologia com
plexa" em dire\=ao aos modelos das ciencias naturais e suas fantasias 
de objetividade. A experiencia de associa\=oes e a parte da obra de 
lung que melhor se presta a mensuralYoes e a demonstra!;oes publicas. 
Independente de terapia, e urn metodo objetivo que qualquer urn pode 
usar. Vma teoria da psique construida sobre ela pode pretender va
lidade geral sem que seja necessario documenta-ia com material de 
casos analiticos. Conjuntos de dados obtidos a partir de individuos e 
seus materiais psiquicos tern mais a ver com 0 desenvolvimento da 
psicologia em geral, do que com 0 da psique de urn caso especifico em 
analise. Mas quando a teo ria segue modelos cientificos, nao ha como 
escapar dos correspondentes metodos e tecnicas: estatistica, ques
tionarios, mensura!;oes, aparelhos para 0 estudo de sonhos, tipologia, 
aspectos psicossomaticos e farmacologicos, e sincronicidade. Ai en tao 
o paciente pode passar a ser en car ado como material empirico e a 
clinic a trarrsforma-se em laborat6rio a servi\=o da pesquisa objetiva 
das leis gerais do comportamento complexo. A psicologia complexa 
mantem esperan!;as de poder vir a estabelecer as hipoteses de lung de 
forma objetiva e com penetra!;ao mais ampla no mundo academico e 
cientifico, de modo a ultrapassar os limites do territorio junguiano e 
da analise. 

Poder-se-ia ainda usar "psicologia complexa" para descrever urna 
teoria elaborada nao segundo model os cientificos mas a partir do 
nucleo arquetipico dos complexos. Neste caso estariamos mais envol
vidos com 0 pensamento simbolico, de tal forma que a teoria psi
cologica poderia aproximar-se mais das preocupa!;oes de lung com 0 

metafisico e 0 imaginario, e aproximar-se mais tambem da alma. No 
en tanto a designa!;ao tern uma grande desvantagem: evoca a for
mula!;ao inicial de lung sobre 0 complexo como urn "disturbio" da 
consciencia. Apesar de tudo que escreveu posteriormente exaltando
lhe 0 valor em toda a economia psiquica, a palavra retem conota~oes 
patologicas: complexo de poder, complexo de Edipo, complexo 
materno. 

Em 1896, Freud (2) pela primeira vez reunia as duas palavras, 
psique e analise, cunhando seu novo termo "psicanalitico", a fim de 
descrever urn novo metodo terapeutico. Em 1912 lung fez 0 seguinte 
comentario a proposito dessa nomenclatura: 

"A psicologia que ele fFreud] inventou poderia ser chamada 
"psicologia analftica". Bleuler sugeriu 0 nome "psic%gia 
profunda" afim de indicar que a psic%gia freudian a Iidava com 
as regioes mais profundas, com 0 interior da psique. Freud conten-
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tou-se com 0 termo "psicanalise" para designar seu metoda de in
vestigapl0 "(3). 

Eem 1929: 

" ... pre/iro chamar minha abordagem de "psicologia analitica", 
en tendo por isso algo assim como um conceito geral que engloba 
tanto a psicanalise e a psicologia individual [AI/red Adler] como 
outras orienta90es no campo da "psicologia dos complexos" (4). 

Nos paragrafos seguintes lung diz que "ana-litica" e a palavra 
que usa para'todas as diferentes tentativas psicologicas de "reso.lver 0. 

problema da psique". Fica evidente que 0 termo refere-se a pratica da 
terapia enquanto busca de solu~6es para problemas, e a analise en
quanto ampliac;ao do ambito aa consciencia. Quando e a expressao 
"analitica" que define nosso. campo, isto significa que estamos lid an
do. principalmente com 0 que se convencionou chamar de "interecto 
pratico". Disso decorrem varias consequencias. 

A psicol-ogia analitica, tendo. em primeiro plano. os aspectos 
praticos, naturalmente esta interessada na terapia enos muitos' 
pro.blemas ligados ao exercicio pro.fissio.nai. Da mesma forma, busca 
tambem melhores meto.do.s para a reso.luc;ao de problemas. E os ca
minho.s a seguir serao eminentemente praticos; as tecnicas terapeu
ticas, os grupos e as clinicas estimulam fantasias de no.vos rum-os para 
"resolver 0 problema da psique". Aiem de haver tambem urn enfoque 
obsessivamente co.ncentrado sobre a propria analise, de mo.do. especial 
sobre a transferencia. Assim, po.is, a psicologia analitica naturalmente 
alinha seus interesses junto aos da psico.logia pastoral e da "cura da 
alma" - formas outras de resolver problemas. 

Hoje, afastando-se do uso que Freud inicialmente deu ao termo, 
a analise representa mais do. que urn metodo. Constituimo.s tambem 
uma profissao, uma mentalidade que analisa (pesso.as, seus "mate
riais", seus "reladonamentos' ') e temo.s uma grande participa~ao 
num sistema: analistas, analisando.s e urn inconsciente a ser trazido a 
co.nsciencia. 0 que, por defini~ao, e uma hipotese, reificou-se numa 
hipostase cheia de problemas "reais", "dificeis" e "duro.s" a serem 
analisado.s. Se e verdade que 0 inconsciente precisa da analise, nao. e 
meno.s verdade que a psicologia analitica precisa do inconsciente. 

Em psicologia analitica 0 analista e 0 psic610go, consistindo nos
sa psicolo.gia de insights obtido.s na analise - 0 que tende a limitar 
no.sso. horizonte. A ideia da amplifica~ao. pode demonstrar 0 que estou 
querendo. dizer: ocorre sempre no contexte da terapia, mesmo quando 
a psicolo.gia analitica se expande per areas mais amplas. Sen times 
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que a amplifica~ao. deve ser adstrita ao.s cases reais, senao. transfo.rma
se em fantasia especulativa. Para o.s analistas 0. pro.blema da psique 
"lo.caliza-se" na alma do. individuo. e na sua situa~ao. enquanto. casco 

As express6es: junguiana, anaUtica e co.mplexa nunca fo.ram es
co.lhas felizes nem adequadas a Psico.lo.gia que tentavam designar. 
Parece necessario. ado.tar uma palavra que reflita a abo.rdagem 
caracteristica de lung, tanto. em rela~ao. a teo.ria e ao. que de fate tern 
lugar na pratica, co.mo. em rela~ao. a vida em gera!. Chamar essa 
psicologia hoje de "arquetipica" e uma decorrencia de seu desenvol
vimento hist6rico. De certo modo os termos iniciais foram superados 
pelo conceito de arquetipo, que lung ainda nao tinha elaborado ao 
tempo em que deu nome a sua psicologia. 0 arquetipo e 0 mais on
tologicamente fundamental dos conceitos psicologicos de lung, com a 
vantagem da maior precisao., alem de ser, per defini~ao, sempre par
cialmente indennivel e aberto. Os arquetipos sao os 6rgao.s em que se 
situa a vida psiquica, agentes operativos da ideia que lung tinha de 
terapia. 0 proprio. Self inclui-se, conceitualmente, entre os arqueti
pos. Essa designa~ao reflete urn aprofundamento teorico na parte 
final da obra de lung, uma tentativa de solucionar problemas em urn 
nivel alem dos modelos dentificos e da terapia no sentido usual, pois 
os problemas da aI·ma ja nao. sao problemas no senti do usual. Em vez 
disso, vao-se buscar as fantasias arquetipicas existentes no interior des 
"modelo.s", da "o.bjetividade", do.s.-"problemas". la em 1912 lung 
dispos a analise. num esquema arquetipico, libertando com isso 0 ar
quetipico do co.nfinamento -ao analitico. A analise pode ser urn ins
trumento para a compreensao dos arquetipos: mas nao pode dar conta 
inteiramente deles. E dando prioridade ao arquetipico sobre 0 anaHtico 
que propiciamo.s a psique uma oportunidade de sair para fora dos con
sultorios. Om:·oprio consultorio com isso ganha uma perspectiva ar
quetipica. Afinal, tambem a anaIise e uma dramatiza~ao de uma fan
tasia arquetipica. 

As melhores representa~6es dos arquetipos estao contidas nos 
mitos, segundo. afirma lung(5). Mas 0. mito provem de urn dominic que 
nao pode legit.imamente ser considerado inteiramente humano. 0 ar
quetipico tambem, da mesma forma que 0 mitico, transcende a psique 
humana, 0 que e 0 mesmo que dizer que nem tudo que esta na psique 
lhe pertence. Devido a propria natureza da psi que, uma psicologia 
genuinamente pro.funda tern de de seer mais abaixo dos limites da 
psique ou ultrapassa-lo.s. 0, que, felizmente oferece uma saida para 0. 

impasse do psico.lo.gismo., que tern impedido a colabora~ao daqueles 
cuja perspectiva, derivada tambem dos arquetipos, nao per mite 
porem localiza-lo.s no interior da psique. Mas nao precisamo.s encarar 
os arquetipos como estruturas exclusivamente psiquicas; a psique e 
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apenas urn aspecto onde eles se manifestam. Considero igualmente urn 
psicologismo a tendencia a atribuir coisas em demasia ao humane e ao 
psiquico, sobrecarregando nossas vidas com urn presunc;oso senso de 
responsabilidade por questOes que nao sao nossas, mas arquetipicas 
- isto e, hist6ricas, miticas, psic6ides - ou instintivas, no sentido em 
que e usado supra (Spring 1970) por Robert Stein. 

Torna-se necessaria uma visao arquetipica para se poder com
preender essa abordagem, 0 que nao e facil de obter se 0 enfoque 
recai sobre pessoas e casos. 13 uma visao cujo treino requer apre
ciac;:ao profunda da hist6r-ia e da biografia, das artes das ideias e da 
cultura. Neste caso, a amplificac;:ao torna-se urn modo vruido de fazer 
psicologia, necessaria e suficiente em si mesma. A amplificac;ao pode 
ser urn metodo de cultivo da alma, na medida em que descobre cultura 
no interior da pr6pria psique, transmitindo-a a alma. A elucidac;ao ar
quetipica de problemas pode ser, indiretamente, uma grande aqui
sic;:ao para a psique e para seu tratamento. 

A perspectiva mitica pode nos ajudar a contornar urn outr~ tipo 
de psicologismo: a humanizac;:ao dos deuses, que se acompanha de 
uma tremenda valorizac;:ao da psique pessoal em sua existencia con
creta - con frontac;oes , reac;:oes, experiencia direta. Uma psicologia 
dita aquetipica pretende ser mais que apenas urn humanismo secular; 
afinal, envolvimento e fundamental para toda psicologia, para toda 
existencia humana, fato que dispensa maiores comentarios. Nunca 0 

problema da psique foi resolvido, seja na epoca classica ou entre os 
povos primitiv~s, at raves de relac;oes pessoais e "humanizadoras", e 
sim pelo oposto: ligando-os a dominantes impessoais. 

Os dominantes, por tnls da aparencia imediata, e que permitem e 
determinam as nossas hist6rias de caso pessoais a partir de suas his
t6rias de caso arquetipicos, que sao os mitos, as lendas dos deuses, 
suas fantasias e sonhos, seus sofrimentos e patologias. A pluralidade 
de formas arquetipicas reflete urn nivel pagao de coisas e 0 que po
deria s~.r c.b~mado de uma psicologia politeista. Ela e responsavel por 
muitas variedades de consciencia, estilos de existencia e formas de 
"cultivo da alma.", com isso libertando a individuac;ao do estere6tipo 
de um ego a cammho de urn Self. A perspectiva arquetipica de apreen
der a experiencia vital, ao refletir essa pluridade e liberdade de estilos 
no interior do mito, vai aos poucos se intensificando. 13 nesse espirito 
que Spring espera prosseguir. 

pos-POSFAcIO 

G~rha:d AdIe: (Londres) e Wolfgang Giegerich (Stuttgart), em 
comUlllcac;:oes escntas separadas, chamaram a atenc;:ao para meu uso 
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do termo "psicologia complexa", como sendo diverso daquele em
pregado por lung ou Toni Wolff. Conforme a citac;:ao de Wolff 
apresentada acima, lung usava 0 termo para referir-se a area total da 
psicologia profunda como urn campo te6rico de problemas complexos 
que requeriam metodos complexos. Chamou-o complexo por ser urn 
campo complicado; sua intenc;ao era estudar os fenomenos com
plexos, distinguindo-os dos simples, parciais, elementares. Alem do 
mais, como Giegerich me faz recordar, referindo-se ao mesmo artigo 
de T. Wolff que citei acima, e com urn "metodo complexo" que se 
deve ir ao encontro da complexidade da psique (6). 

1nfelizmente, como tantas vezes ocorre na hist6ria do pens amen
to, dos movimentos e das palavras, a intenc;ao original acabou toman
do sentido diametralmente oposto, de modo que 0 significado que dou 
a expressao "psicologia complexa" provem da maneira mais usual em 
que e empregada atualmente. Hoje em dia encontramos as comple
xidades fracionadas em eventos simples, passiveis de manipulac;ao por 
metodos quantitativos e medinicos - experiment os de associac;oes, 
testes tipol6gicos, pesquisa fisiol6gica de sonhos - como pnltica 
daqueles justamente quemais se referem a obra de lung como 
"psicologia complexa". Isto nao e teoria mas empiricismo, no sentido 
em que C. A. Mayer intitula seu trabalho Die Empirie des Unbewuss
ten, primeiro volume do seu projetado Lehrbuch der Komplexen Psy
chologie, limitando assim explicitamente 0 campo multifacetado de 
lung, que exige uma grande variedade de metodos, a Ulna literali
zac;:ao: 0 metodo das ciencias naturais. 

Tal designac;:ao nao pode mais ser empregada com 0 sentido 
original que the deu lung (e Toni Wolff), devido as implicac;6es da 
palavra "complexo" em Ingles (que nilo e 0 equivalente do alemao 
komplexe, complicado) e tambem devido aos eventos hist6ricos sub
seqUentes que deram a "psicologia compIexa" urn colorido tal que 
agora a enxergamos a Iuz da fantasia do empiricismo. 

NOTAS 

1. T. Wolff, "EinfUhrung in die Grundlagen der Komplexen Psychologie" in Die Kul
turelle Bedeutung der Komplexen Psych%gie, Berlin, Ed. Psychologischer Club, 
ZUrich, 1935, pag. 7, tradu91lo minha. 

2. S. Freud, "Heredity and the Aetiology of the Neurosis", Collected Papers I, Lon-
dres, 1953, pag. 148. 

3. C. G. Jung, "New Paths in Psychology", Collected Works, 7, 2~ ed., § 410. 

4. C. G. lung, CW 16, 2~ ed., § 115. 

5. C. G. Jung, CW 8,325; 9, I, § 260. 

6. T. Wolff, op. cit., pag. 20. 
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x - PLOTINO, FICINO E VICO - PRECURSORES DA 
PSICOLOGIA ARQUETipICA 

lung conta, a pagma 158 da edi~ao americana de Mem6 rias, 
Sonhos, Reflexoes (1), a Ristoria do sonho que teve durante a viagem 
com Freud, em 1909, aos Estados Unidos. Era "0 sonho dos dois 
cranios", que prenunciava sua separa~ao de Freud. 0 sonho apresen
tava lung em "sua casa", uma casa de dois andares. 0 andar supe
rior, onde 0 ego de lung primeiramente se encontra no sonho, est a 
decorado com belas pinturas antigas, num estilo rococo. Descendo ao 
n!s-do-chao ele encontra uma mistura de Renascimento e Idade 
Media; mais abaixo ha urn porao romano e mais abaixo ainda, num 
outro porao profundo e escuro, encontram-se restos arqueologicos 
primitivos, e os dois cranios. Para lung (pag. 161), o_sonho 

" ... obviamente designava os fundamentos da hist6ria da cultura 
- uma hist6ria de sucessivas camadas de consciencia... Um 
diagram a estrutural da psique humana; 0 sonho postulava algo de 
natureza inteiramente impessoal~-.. e tornou-se para mim uma 
imagem-guia... minha primeira suspeita de um a priori coletivo 
sob a psique pessoal ... como formas instintivas, isto e, como ar
quetipos. " 

lung continua (pag. 162), dizendG- que 0 sonho da casa em 1909 
"renovou meu velho interesse pela arqueologia". (Em seus tempos de 
estudante, 0 primeiro amor de lung foi a arqueologia; a psiquiatria 
vinha em segundo lugar, faute de mieux). A partir de entao volta aos 
livros de escava~6es e de mitos. E diz: 

"No meio dessas leituras, deparei com 0 Symbolik und Mytho
logie der alten VOlker, de Friedrich Creuzer - eafebredesse /ivro 
se apossou de mimI Li como um louco e trabalhei com ardente in
teresse, varando montanhas de material mitol6gico, passando em 
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seguida aos autores gn6sticos e terminando numa total conjusiio ... 
Era como se eu estivesse num hospicio e comefasse a tratar e 
analisar centauros, ninjas, deuses e deusas do livro de Creuzer 
como sejossem todos meus pacientes". 

Foi entao que the veio as maos a publica~ao das fantasias de Miss 
~il~e:, editadas por Flournoy (2), ponto de partida para sua extraor
dmana obra Wandlungen und Symbole der Libido, cuja primeira parte 
apareceu em 1911 (CW 5). Esse livro inaugurou ama orienta~ao do 
pensamento e da cultura que recebe agora 0 nome de junguiana. Antes 
desse tra?~lho Jung ja havia feito contribui~oes que ostentavam sua 
marca ongmal, mas somente com essa obra e que a propria psicologia 
aos poucos toma uma nova dire~ao - ou, como espero mostrar retoma 
uma antiga dire~ao. Acredito que 0 tema dos "dois cranios" nao se es
gota apenas na questa? imediata da separa~ao de Freud, mas da ensejo 
a uma reflexao postenor e mais profunda em "Os Dois Tipos de Pen
samento", capitulo com que se inicia -e se define toda a argumenta~ao 
de Symbole /;,.c,'1d Wandlungen, com uma referencia logo na abertura do 
capitulo, ao met~<i() sim!>6}icode i_nterpreta~ao. 

o sonho de ! ~ng com a casa mencionada acima pode conter a 
fonte onde se ongmaram os fatos que resultaram na teoria dos ar
quetipos, ~as ~ origem historica dessa psicologia acha-se em parte na 
o!,ra de FrIednch Creuzer (3). Foi esse autor quem inflamou a ima
~ma9~0 de Jung e cu~o livro foi lido "com ardente interesse". Que 
h"fO e esse? Quem fOI Creuzer? 0 que ha em sua obra de tao incen
diario? E como veio a adequar-se, ao nivel das informa~oes escritas a 
concep~ao dos arquetipos inscrita no sonho da casa? ' 

Cr.euzer nasceu em 1771 e morreu 87 extraordinarios anos depois, 
em HeIdelberg, em 1~58 - nascimento quase contemporaneo ao de 
Beetho.ven e morte dOlS anos ap6s 0 nascimento de Freud. Foi aluno 
de SchIller, lig~do ao movimento romantico de Heidelberg, propulsor 
de urn do~ mms famosos periodos de romantismo e paixoes suicidas 
(em Ca~ohne vO.n G.undero~de~fundador da historiografia grega - e, 
o~ ~ue e da malOr Importancla para nos, editor dos textos neopla
tomcos de Produs e Olimpiodoro (Frankfurt, 1820-22) e de Plotino 
(~)Xford, 1835); baseado nesse neoplatonismo, Creuzer elaborou a en
tao nova abordagem simbolica do mito e da religiao comparada. Seu 
trabalho 
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H .. .foi uma tentativa de dar uma base cientifica a interpretafiio 
neopla~onica da mi;ol~gia grega. Apesar de logo ajastado por. 
ji/Ologlstas responsavels, jo; saudado com entusiasmo por ji/6-
sofos comoSchelling,teve inj/uencia permanente no genio erratico 

de Bachojen e no computo geral teve uma participafiio muito im
portante no desenvolvimento dos estudos mitol6gicos" (4). 

Todas as imagens, todas as esculturas, todas as lendas seriam 
simbolos a serem pesquisados em seus significados ocultos. Para 
Creuzer a pesquisa do mito e da religiao so acabava quando se che
gava nao a uma origem historica, a uma explica~ao causal, ou a uma 
justifica~ao naturalista mas ao significado simbolico. 0 requisito para 
chegar ao significado simbolico era 0 que ele considerava 0 dom her
meneutico, a capacidade de imaginar mitologicamente, arte similar a 
poesia (5). A implica9aO neoplatonica numa imagem em exame cons
tituia para ele 0 nivel mais profundo que a percep~ao simbolica 
poderia ati ngi r.· Creuzer era urn neoplatonico (6). 

Acredito mesmo que a resposta de Jung a seu sonho de 1909 
apoiou-se na descoberta que fez, no mesmo ano, em Creuzer: porque 
a resposta de Jung e neoplatonica. Com isso pretendo dizer que a 
questao que dedarada~ent~ separou Frel.ld e J ung em 1911-1913 foi a 
psiCOfOgia d6jn~esto. Deveria este ser tornado literar-6ll simbolica
-mente?Jung adotou a posi9ao neoplatonica tradicional contraria ao 
positivismo literal de Freud. "Comumente 0 incesto tern urn aspedo 
iiIt"amente.religioso, e por essa razao 0 tema do incesto-tem uma par
ticipa~ao decisiva em quase todas as cosmogonias e em urn numero 
muito grande de mitos. Mas Freud aderiu a uma interpreta~ao literal e 
nao conseguiu captar 0 significado espiritual do incesto como urn sim
bolo." (MDR,pag. 162 da edi~ao inglesa). As obras neoplatonicas
como as dos autores que nos propomos examinar - pretendem revelar 
o espirito simbolico em a~ao nos eventos naturais. Fazem uma leitura 
do "incesto como simbolo". A mais conhecida dessas disserta~oes e 
Uma Apologia das Fabulas de Homero, de Produs (com tradu~ao in
glesa de Thumas Taylor). 

Alem disso, creio que a separa~ao entre Freud e Jung significou 
para este a liberta~ao de sua propria alma da interpreta~ao personalis
ta e literal que Freud deu ao seu "ponlo", uma liberta~ao equivalente 
ao movimento para fora da Caverna na metafora platonica. Captar as 
verdades arquetipicas que estao por tras das ilusoes da realidade literal 
e pessoal e urn passe essencial da psicologia dos platonicos. No 
neoplatonismo, a caverna de Platiio e 0 reino da physis, a perspectiva 
da realidade natural, onde 0 incesto e sexual, literal e pessoal, onde os 
dois cranios no porao referem-se a conteudos pessoais concretos e as 
suas emo<;:oes. Reinterpretando 0 seu sonho do porao, Jung livrou-se 
do confinamento na caverna dos hermeneutas fisicistas que, no 
neoplatonismo, sao os inimigos que cegam 0 olho psicologico. 
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C! maior dos neoplatonicos foi Plotino, que viveu e ensinou em 
sua cl~ade, Roma (onde sua~ Eneadasforam escritas) desde 0 ana de 

_ 244 ate sua morte.e~ ~uteoh, em 270. Mas nao quero agora especular 
sobre a ~onexao hlstonca entre Plotino e lung via Creuzer (7)., Nao es
tou~ aq.U! tentando fazer urn exercicio historico de busca de raizes e in
flue~c~as. U~a ab?r?ag7m historica nao seria uma abordagem ar
q uetlplca e n,:o fan a Justlc;a ao- metodo e a, obra a-historic a de nossos 
autores, Plotmo, Creuzer e lung. (Nem tampouco pretendo aven
tura~-me ,no ,"porao ro~ano" do sonho deJung, na esperanc;a de des
cobnr re~lqU!a~ d~ Plotmo em sua cripta - e preciso ter cuidado com 
ess,e ~orao, prmclpalmente nos que viemos la de cima dos Alpes; 0 
propr.lO lung, como sab~mos, nunca esteve em Roma). Quero porem 
sugenr, e co~ bastante enfase, que a razao do vivo interesse de lung 
por Cre.u~er e que tan~o ele quanto Creuzer compartilharam urn mes
mo ~Splr1to e uma ~tltude psicol6gica semelhante, uma atitude ar-
-.9~~tlplca, que a t~adlC;aO cham~ de neoplatonica. ------ ---

~~Q .. Pou£~s_~sJ~ferencias _de)W!g aPlolinQ ... Plotino nao parece 
ter sldo uma das f~n!es diretas ou favoritas de lung, e pelo menos dois 
volumes d,a ?bra baslca sobre Plotino estao ainda na biblioteca de lung 
com as pagm~s por cor~~r (8~. ~~de entao a similar entre lung _ 
protestante, ~edlco empmsta, mlmlgo da metafisica e defensor dos as
pect?s so~bnos e do feminino - e Plotino, que entrou para a historia 
da ~llosofla como 0 maior adversario da materia porque sua preocu
pac;ao era com 0 mundo do espirito transcendente? 

. U?1 momerrt~, porem: nao vamos nos iludir com a hist6ria da 
:llo~ofla no que dlZ respeito. ~ !'lotino, (deixando de lade a possivel 
IIus~o ?~ l~ng .com ~eu empmclsmo medico as custas da metafisica). 
A hlstona aa fIlosofla, aflnal de contas, nao e escrita por psic610gos 
de modo que fica dificil apelar para uma perspectiva psicologic~ 
quando se trata de fil,osofos. Uma abordagem filos6fica de Plotino 
cert~~:nte encontrara nele aquel~ fiI?sofia (espiritual, metafisica, 
teo~<?glca) que .lu~g detesta~a. Alem. dISSO, os editores dos textos de 
PIo.mo na malOna eram teologos cnstaos, como Cilento na Italia 
;\rn~)U e Henry, que sao jesuitas, 0 padre frances Trouilla:d e 0 dea~ 
mgles W. ~. Inge. Percebe-se ai toda uma tendenciainerente de por em 
r7Ievo ou Interpretar os aspectos mais inspirados, exaltados ou coin
cldentes com a do~ltrina crista em sua obra. Mas a psicologia pode 
voltar-se para PJ.<?.!~_no_ e deter-se em sua preocupac;ao maior com a al
ma, questao que ocupa~a lugar de primazia tambem na mente de lung: 

Huala naturl!za!!o,.':'!f!llr!ade p~iquic,!? Ao lado disso, Plotino debate 
o~t~a~ questoes pSlcol6glcas tals como a ira, 0 destino, a felicidade, 0 
S1:11Cldl~, bern como aque!a com que inicia as Eneadas, sua obra ma
xima: Prazer e dor, coragem e medo, desejo e aversao, onde tern lugar 
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essas paixoes e experiencias?" E ap6s elaborar questoes corolarias e 
possiveis respostas, prossegue dizendo (1, 1, 2): "A primeira pergunta 
obriga-nos a considerar, logo de inicio, a natureza da alma". Eviden
temente, e urn livro de psicologia que temos a nossa frente. Le-Io ou 
nao, porem, e menos importante que lembrar que para aprender psi:: 
cologia nao temos de ler livros de psicologia mas sim let liv-ros psico-
10giCamente (9). . - .-. - --- -;'{)~~'-:;'J ' _ 

Procuremos agora expor as linhas gerais de meia duzia de~., 
truturas basicas do pensamento de Plotino que apresentam analogias 
com os pontos fundamentais da psicologia arquetipica. Para apresen
tar esses temas estrutJ1rais resumidamente sou forc;ado a ser abstrato e 
pec;o desculpas desde ja pela aridez dessa demonstrac;ao anatomica. 

I - 0 homem pode agir inconscientemente. Pode haver simul
taneamenteconsciencia em urn nivel da alma e inconsciencia em outro. 
A psique tern lembranc;as das quais e inconsciente (lV, 4, 4). Tanto 
existem ac;oes e habitos inconscientes como recordac;oes inconscientes 
(10). Como PIQtinp tern sido chamado de "0 descobridor do incons
ciente", a psique universal unica que postula tern sido comparada ao 
inconsciente coletivo de lung (11). 

2 - A consciencia e m6vel e mUltipla 02). A consciencia nao pode 
ser atribUidi' a- ipenas urn centro ou atividade subjetiva, ou seja, 
unicamente ao ego. A descri<;:ao da psique deve ser feita em term os de 
urna multiplicidade, "pois- 0 homem e mUltiplo" (I, 1, 9). lung pro
poe uma-multiplicidade de consciencia semelhante, com sua ideia de 
dissociabilidade da psique em muitos complexos, cada urn com seu 
brilho proprio, seu lampejo ou centelha (CW 8, § 388). Para Plotino a 
corisciencia pode associar-se a uma ou mais dessas partes. 0 "nos" 
(ou 0 que chamamos 0 "ego") adquire sua identidade, seu ser, a partir 
do nivel de atividade em que atua. 0 "nos" movimenta-se 'pdo in
terior da alma, a maheira do ego onirico no sonho da casa de lung, 
passando a consciencia a existir ora num nivel, ora noutro. 

Tanto para Plotino como para lung, a alma nao e 0 ego; a ver
dadeira conscii!ncia refere-se ao conhecimento que a alma tern de si 
mesma como urn reflexo da psique coletiva universal e nao a urn 
conhecimento de si proprio como subjetividade de urn ego isolado. 0 
que chamamos hoje de "consciencia do ego", 0 nivel cotidiano das 
ac;oes habituais no dominio da physis, ou a percepC;ao natural sensivel, 
que apreende q mundo por seu valor aparente, e para Plotino 0 nive! 
mais baixo da atividade, e representa urn tipo de inconsciencia (13). 
Plotino demonstra como quase toda a psicologia modern a poe a 
psique as avessas. Uma psicologia que busca 0 desenvolvimento e for
talecimento do ego so pode frustrar seus proprios objetivos, pro-
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duzindo nao uma, amplia<;ao da consciencia mas uma consciencia 
~:n~r. Como nao existe, para Plotino, "urn fulcra fixe de autocons
ClenCla como centro de n~sso mundoe de nossas atividades" (14), nos 
nos tran~f~rmamos preCIsamente na atividade que desempenhamos, 
na memona que :etemos; 0 homem e multiplo, e Proteu(15), fluindo 
ern todas as. dlre<;oes como a alma universal, carregando em potencial 
~?das. as C?,isas: 0 grau de capacidade de se defrontar com a dura 

reahdaqe ~ flm de for~~lec.er 0 "nos" ao nivel daphysis, implicaem 
uma submers~o da conSClenCla ern urn dominio que, por definic;ao, nao 
pode ser consclente(16). 

3 - ~ consciencia depende da imaginac;ao e a imaginac;ao tern 
um_p.~pel. central ?a alma. "A imaginac;ao e 0 terminus ad quem da 
expenencla conSClente human a propriamente dita· e a faculdade 
humana se~ a 9-ual nao poderia haver experiencia ~onsciente" (17). 
Quando a lmagl~ac;ao esta no I ugar certo, quando trabalha corre
tam~nte, e~a funclOna como urn espelho (1, 4, 10; IV, 3, 29), de modo 
que e atraves dela qu~ a re~exa..? d~ consdencia tern lugar(18). E, apesar 
de ser u~ espelho, a lmagmac;ao e uma forc;a ativa que_pertence a alma 
apenas, m~ep~ndente,d~ orgaos (19), sendo assim uma atividade pu
ramen~e ps~qll1ca .. O,~1Inlle usado por Plotino da imaginac;ao como es
p~Ih,o l~phca na ld~~a, .tao valiosa para a teoria arquetipica, de que 
dlst~rblOs . da conSClenCla devem ser atribuidos a disturbios na re
fIex~o, POlS se ~ c?ns~iencia se baseia na imagina<;ao, tambem nela se 
base~a~ seus ~lsturblOs. Urn dos sinais de distlirbio e 0 pensamento 
t!es!!!Uldo de lmagens, ou 0 conhecimento formado por conceitos e 
ldelas set? a correspondente reflexao em seu substrato psiquico, isto e, 
ern suas lmag:ns n~ espelho (20). A terapia da consciencia requer ex
plor~c;ao da lmagmac;ao, da relac;ao funcional entre conscierrcia e 
lmag~n~<;ao e das ideias e conceitos conscientes a tim de que correspon
darn as lmagens da alma e possam ser corrigidos por elas. 

. A __ p~k()Jog~a da conscjel1cia d~ P!otirlO e assim -nma verdadeira 
pSlc.0lo~ta, e nao uma fisiologia disfarc;ada, em que a conscienda
d~nva de processos cerebrais. Esta e a abordagem caracteristica tam
b.em ~e Jung. ~e Jung nunca fez questao de separar a psique da fi
slolog)a, tan:bem !1u~ca defendeu a sua conexao, tentando sempre 
m~nt~r a pSlcologl~ lIvre de ,m.odelos organicistas (21). Ha imagens 
pSlqUlCa~~da. fantasIa (a~quetlplcas au primordiais) formando a base 
da conSClenCla (22) .. Plo~mo e Jung sao concordes ern declararem-se a 
~avo~ de _uma ba~e. I?telra~entepsiquica da consciencia, a cargo da 
Imagmac;ao, que Flcmo rnals tarde chamaria de fantasia ou idolum. 
Apegando-se a esses princip.ios -. do poder independente da imagi
naC;ao - lung separou sua pSlcologla das de Freud e Adler (23). 
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Apresentarei agora, brevemente, diversas citac;oes condensadas 
de lung, que explicitam 0 que quero dizer ao confronta-Ias com as 
ideias de Plotino a respeito das imagens e da imaginac;ao como base da 
consciencia. "Todo processo psiquico e uma imagem e urn "imagi
nar"; de outra forma nao poderia haver consciencia ... " (CW 11, § 
889). "A existencia psiquica e a unica categoria da existencia de que 
tern os conhecimento direto, uma vez que nada pode ser conhecido se 
nao assumir antes uma imagem psiquica ... Na medida em que 0 mun
do nao assume a forma de urna imagem psiquica, ele e virtualmente 
nao-existente". (CW 11, § 769). Quando lung define "imagem" (CW 
6 § 743), ressaIta a noc;ao de sua independencia em relac;ao a percep
c;io de objetos externos. Em vez disso, menciona a "imagem de fan
tasia" ("urn conceito derivado do uso poetico") que surge intern a
mente, inconscientemente, como expressao condensada da psique 
como urn todo (24). A maneira da imaginac;ao de Plotino, a imagem de 
lung espelha a condic;ao da alma, reflete seu estado de consciencia. 
Diferente da imagina<;ao de Plotino, as imagens de Jung sao os 
precursor e a matriz dos mais elevados processos da alma (pensamento 
e idea<;ao) (25). A imagem da fantasia, ao dar sentido a processos na
turais apenas inconsciehtes - (tanto em Plotino (26) como em lung, a 
natureza nao e, em si, consciente) - torna a consciencia possivel, 
como conhecimento estruturado em padroes e como energia livre dis
ponivel. Em resumo, a atividade es.;encial da psique, que caracteriza 
sua verdadeira natureza, e a conti~a criac;ao de imagens da fant~
sia (27). Estas imagens primordiaisda fantasia sao os arqu~tipos (28). 

4 - Plotino tern uma maneira especial de dizer as coisas, que a 
urn so tempo refere-se a psique dos individuos mas tambem a psi que 
como anima mundi, a psique coletiva que transcende seu portador in
dividual (29). Alguem com uma visao aristotelica au cartesian a pergun-

-tar-se-a, ao ler Plotino, se ele fala.de process as em pessoas ou de 
processos na psique em geral. Estaria ele falando de psicologia ou de 
metapsicologia? Platao fazia psicologia assim, mas nao Aristoteles, 
este comec;ava sempre como urn biologo empiricista, lidando com 
casas individuais e alocando a psique em corpos particulares. Quase 
toda a psicologia moderna segue essa abordagem aristotelica. Mas nao 
a psicologia de Plotino. Nero a de Jung. lung tenta sustentar sua con
cepc;ao da impessoalidade e da universalidade dos processos psiquicos 
basicos atraves'da alusao a urn substrato inferior, reunindo, it maneira 
de Aristoteles, evidencias empiricas encontradas em almas alienadas e 
em culturas exoticas. Plotino nao faz nenhuma tentativa nesse estilo. 
(Nao busca substrato algum; para ele, nao e ai que se deve buscar sus
tentac;ao). Dessa forma lung fala como urn plotiniano quando explica 
a concepc;ao de Sendivogius (uma concepc;ao que, acho, era tambem 

175 



sua): "A alma funeiona no corpo, embora tenha boa parte de suas 
fun<;:6es fora do corpo ... (e) imagina muitas coisas, extremamente 
profundas, fora do corpo, como 0 faz Deus" (30). 

Quando a psicologia arquetipica discute 0 processo de imagi
na9ao no mito, ao mesmo tempo descreve as opera90es preeisas que 
tern lugar numa psique individual, sem. embargo dos acreseimos e 
matiza<;:oes da vida pessoal. A psicologia arquetipica nao precisa de 
uma coletanea de material de casos para demonstrar os dinamismos 
psiquicos, dado que os ~i!o~ revelam a p~icologia da alma do mundo 
e por conseguinte tamb~m ~_ g~ ~Jm~iIldivid.ual, A abordagem aris
to!.elica e que se preocuparia em fornecer exemplos de casos. X-for-9a 
da abordagem aristoteIica reside no poder de organiza9ao e _ nao no 
poder de imaginat;iio e de interpretat;iio, que e platonico e pode ser en-

. contra~o em platonicos do porte de Creuzer; Thomas Taylor, Vico -
e tambem lung. 

5 -: Como era de se esperar, ha uma certa semelhan9a nos estilos 
de Plotino e de lung. ·0 que ja foi dito do neoplatonismo - "uma 
mistura estranha de pensamento e misterio, devo<;:ao, magia e absur
do" (31) - encontra eco, quase que com as mesmas palavras, nos 
ataques a lung. Plotino e lung compartiIham uma concep9ao ori
ginal, baseada na metafora fundamental da alma, de modo que tudo 0 
que e dito e uma afirma9ao-da alma e pela alma e, ao mesmo tempo, 
uma afirma9ao a respeito dela. A alma e tanto 0 sujeito quanto 0 ob
jeto de seu interesse. Alem disso, encontramos no neoplatonismo a 
ideia de que a _~rp.a esta sempre se auto-estruturando, de que psico~ 
logizar e urna opera9ao perpetua. Como diz Dodds: "Em cad a urn 
de nos, ele (Plotino) ere, existe urn "homem interior eternamente en
gajadO- na noesis (IV, 8-, 8; V, 1, 12)" (32). Fieino considerou esse 
"raciocfnio perpetuo" como a verdadeira atividade da psique. Esta 
reflete incessantemente sobre sua propria natureza, porque sua na
tureza esseneial e a reflexao Por isso a atividade psicologica esseneial, 
que nao pode se completar enquanto a psique estiver viva, deve ser a 
verdadeira causa formal das anaIises interminaveis, sejam quais for em 
as ideias que possamos ter a respeito de terapia, transfereneia e indi
viduacao. 

A pr6pria psicologia, portanto, nao pode chegar a uma conclusao 
final, nem a urn sistema definitivo, nao pode nem sequer fazer uma 
afirma<;:ao da qual esteja absolutamente segura. Cada ipterpreta<;:aode 
sonho, cada lei psicol6gica, cada insight, ao mesmo tempo que e res
posta e tambem uma nova questao. E todo psicologizar subjetivo 
re!let.e ()s processos arquetipicos do mundus imaginalis, de mo<;lo que 
quanto mais imaginativQ -- em imagens reais - for esse psicolo
gizar, mais fundamental se torna e mais fielmente reflete ele a psique. 
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Por isso lung sempre se refere a essas especula<;:oes psicol6gicas 
imaginativas em termos de hip6teses, "como se", fantasias, que 
chamou de "mitologiza90es". Tambem Plotino iecorre a mitos para 
expIicitar insights (V, 8, 13 - Kronos; V, 8, 10 - Zeus, Apolo, as 
musas; III, 5, 5 - Eros, Poros, Penia; VI, 9,9 - Afrodite; I, l, 12-
Hercules). 

o que lung fez de diferente de Plotino e de todos os neoplato
nicos anteriores consta da passagem de sua biografia que mencionei 
no inicio. lung aproximou-se do dep6sito da imagina<;:ao, com seus ! -

\ seres mitoi6gicos, como se fosse urn hospicio imaginmo, tratando 
! seils niora<iores como pacientes. A mitologia tornou-se psicologi~ 
para ele - ou melhor, tornou-se psicopatologia. Desse modo, lung 
levou 0 neoplatonismo a galgar urn degrau fundamental a mais. Ao 
associar as imagens dos mitos e 0 modo de percep9ao simboIica do 
neoplatonismo a psiquiatria·, conseguiu reunir os deuses as doen9as 
(CW13 , §54) e assim pode estruturar uma base arquetipica para a 
terapia do nosso sofrimento psiquico. 

Passemos agora ao segundo dos nossos tres auto res oriundos do 
Mediterdineo. Marsilio Fieino tern recebido considera9ao ainda 
menor e tern sido menos estudado que Plotino. Em Ingles existe pouca 
coisa de sua obra, e muito pouco a seu respeito (33). Os curs os univer
sitarios ao norte dos Alpes que tratam da hist6ria do pensamento 
oeidental em geral passam da filosofia do fim daAntiguidade (est6icos 
e epicuristas) para Descartes e Bacon, omitindo 0 pensam.ento me
dieval (supostamente tido como teologia cat6lica e nao como filo
sofia) e 0 do Renascimento (suposto diletantismo ret6rico e nao fi
losofia). Nem a teologia nem a ret6rica puderam ser adequadamente 
avaliadas em sua importancia ate 0 apareeimento da psicologia 
profunda, que as revisitou dentro de urn outro espiritci. Assim sendo, 
Fi~ino pode ser considerado urn .e~critor psicol6gico, uma especie de 
psic610go profundo. Quando seupai, medico dos Medici, levou pela 
prfmeira 'vez 0 menino Marsilio a corte, C6simo comentou que 0 des
tino de Fieino era curar as almas dos homens, assim como 0 do pai 
era tratar de seus corpos (34). E, como disse Panofsky, 0 movimento de 
ideias por e1e iniciado teve urn "impacto que pode ser comparado, em 
escala e intensidade, apenas com 0 da psicanaIise hoje" (35). Mas nao e 
somente a for<;:a que pode ser com parada com ada psicamilise. 0 con
telido das ideias de Fieino tam bern merece essa compara<;:ao. 

"Ficino, que tomou de emprestimo da tradi<;:ao neoplat6nica 
muitos elementos do seu esquema, modificou-a conscientemente na 
questao crueial da posi9ao central da alma humana" (36). Fieino es
creve: 
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Ela (a alma) e 0 maior de todos os milagres da natureza. Todas as 
coisas abaixo de Deus slio sempre um unico ser, mas a alma e todas 
as coisas juntas ... Por isso pode corretamente ser chamada de cen
tro da natureza, meio-termo de todas as coisas, conjunto do m,un
do, face de tudo, reuniiio e articula9lio do universo(37). 

Colocando a alma no centro, a filosofia de Fieino torna-se uma 
filosofia psicologica, reconhecendo ele que a filosofia se baseia na ex~ 
periencia psicol6gica, ao mesmo tempo que a modifica e e por ela 
modificada. 

Uma educa~ao verdadeira e, portanto, uma educa~ao psicolo
gica. Os metodos tradicionais do ensino da filosofia - logica, me
tologia empirica, metafisica teologica - requerem igualmente uma 
contra-educa~ao da alma. Esta ocorre atraves da "introspec~ao da ex
periencia interior que nos revela a existencia independente do fun
cionamento psiquico, abstraido ou separado do corpo" (38). Devemos 
entender por corpo (39) a no~ao neoplat6nica de urn modo de ver 0 

mundo nao-psicologico, encerrado na caverna de uma inconsciencia 
naturalista, literal e materialista. 

A contra-educa~ao (40) de Fieino e pois uma psicamilise, que ensina 
a colocar arealidiide- psiquica em primeiro lugar e a considerar todos 
os eventos em termos de seu significado e seu valor para a alma. A 
posi~ao que defende, de que a mente tern sua morada na alma (41), e 
semelhante a de lung defendendo 0 esse in anima (CW6, §§ 66, 77). A 
realidade do ser humano e a realidade do ser psiquico, e esta e a unica 
realidade que podemos apreender diretamente, que se apresenta de for
ma imediata. Tudo que se conhece e via alma qb."-e-se faz conhecido;-isto 
e, transmitido atraves de imagens psiquicas, que sao nossa realidade 
prime ira (CW 11, §769). 

o efeito do esse in anima (ser:~na-alma) e 0 colapso da cOIJ:!Q_~r
timentaliza<;:ao, qiie'trcitaa-psique como se f6sse apenas uma depen:

-d€nciado hornem e a psicologia nela baseada apenas uma dependencia 
do mundo academico. Assim, a visao psicologica que permeia 0 ver
dadeiro universalismo, tal como a de Ficino e lung, sempre amea~a 0 

academicismo universitario, cujo universo e departamentalizado. Mas 
como a alma esta em toda parte, 0 pensamento ficiniano, e 0 de toda 
psicanalise profunda, infiltra-se atraves das barreiras academicas en
tre "departamentos" e "faculdades". Por isso tambem 0 academicis
mo antipsicologico ataca Ficino (assim como a lung) tanto pelo lade 
da ortodoxia catolica (Etienne Gilson), como pelo da cientifica (George 
Sarton e Lynn Thorndike), considerando sua obra "ret6rica", "sem 
valor com filosofia" , meras "fantasias misticas" (42). 
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Fieino e lung, ao inves de considerarem separadamente a teologia 
de urn lade e a ciencia natural de outro, ou 0 cristianismo de urn lade e 
o paganismo platonico de outr~, procuravam interpretar toda afir
ma~ao, qualquer que fosse seu compartimento de origem, em termos 
de seu significado para a alma, a "uniao e articula~ao do universo". 

'''A eieneia fundamental" do Renascimento, de acordo com uma 
autoridade no assunto, era 0 "conhecimento da alma", (43). 0 neo
platonismo de Ficino era exatamente isso. (E se e assim, entao por 
que, mas por que mesmo, pergunto aos senhores, meus colegas ita
lianos, que tern no sangue de sua psique 0 Renascimento - do quaF 
toda a Europa vive ate hoje - por que buscani em nos, hi no Norte, a 
psicologia, 0 marxismo e 0 existeneialismo, Adorno e Marcuse, Freud 
e ate mesmo lung - para nao falar de Mao e dos gUfl.lS indianos -
todos estes substitutos secundarios, quando urn psicologo extraor
dinario encontra-se sepultado na propria terra dos senhores?). 

Mas voltemos aJ<icino. Quais eram as fantasias misticas desse es
tranho homem, que tocava hinos orficos em seu alaude, que estudava 
magia e compunha can~oes astrologicas, esse corcunda, gago, poli
ticamente urn timido, amante mal-amado, tra-dutor melancolico de 
Platao, Plotino, Prodo, Hesiodo e dos livros Hermeticos, ele pr6prio 
autor de obras extremamente populares e influentes ("Comentario 
sobre 0 Symposium") e tambem escandalosamente perigosas (Liberde 
Vita) para seu tempo? Nesse ponto nada mais podemos fazer senao 
mencionar urn determinado detalhe de sua imensa obra. Trata-se 
porem de urn detalhe que talvez seja 0 que tornou sua obra possivel, e 
que estabelece outra-vez uma conexao com lung. Esse ponto focal e a 
sua ideia de fantasia. 

..• _-.. .=c~' 

Fieino concebe a psique como consistindo de tres divisoes. A 
prirneir:Cl e a mente, ou intelecto racional; a segunda e ido/um (ima
gina~ao ou fantasia) por meio do qual cada urn de nos esta ligado ao 
destino; a terceira eo corpo, por meio do qual cada urn de nos esta li
gado a natureza. Examinemos, na segunda e na terceira, a rela~ao entre 
fantasia e corpo. Ha urna correspondencia notavel com a ideia de lung 
da rela~ao entre imagem arquetipica e instinto (44). Em ambos os 
autores, a fantasia detem a capacidade da psique de dominar e dirigir 0 

curso compulsivo da natureza - do "corpo", na linguagem de Fieino, 
do "instinto" na de lung. As imagens da fantasia sao, portanto, 0 meio 
de se sobrepor 0 destin~ a natureza. Sem a fantasia nao teriamos 0 

men or senso do destino e seriamos apenas 0 natural (45). Mas atraves 
da fantasia a alma e capaz de colocar 0 corpo, 0 instinto, a nafureza, a 
servi~o de urn destino individual (46). Nosso destino revela-se na fari
tasia, ou como diria lung: nas imagens de nossa psique encontramos 
,nosso mito. ' 

179 



De Floren~a passamos a Napoles, do seculo quinze para 0 seculo. 
dezoito, de Ficino a Vieo, sem que se parta 0 fio do platonismo. Fi~' 
cin~ foi 0 tradutor de Platao e Plotino; Vieo foi leit~r dessas tradu
~6es de Ficino - assim como lung Teu Sinesio na tradu~ao de Fici· 
no (47). Vieo lembrava Fieino com reverencia, lamentando em sua 
autobiografia que os estudos serios de seu tempo tivessem substituido 
tao radicalmente 0 estilo de Marsilio Ficino e 0 interesse em Platao e 
Plotino pela perspectiva estreita de Rene Descartes (48). 

Podemos identifif:ar, ao lado do fio do platonismo, urn outro 
tipo de fio de certa imporH\neia para a psicologia; refiro-me apa
tologiza~ao. Assim como Plotino sofria de males intestinais croni

'-cos (49) e Fieino de melancolia, Vi co fraturou 0 cranio numa queda 
. quando crian~a, 0 que 0 afastou da escola por varios anos; e tambem 
como Fieino, Vieo se considerava urn melanc6lico (50). Alem disso, 
mais urn a- vez, nao e nem urn pouco comum considerar Vieo urn 
psie610go (51). Es.es tres fil6sofos na verdade sao ou nao sao pensa
dores psicol6gicos? Ou nao seria mais provavel que a psicologia e que 
nao seria realmente psieol6gica ate 0 aparecimento de lung, que lan
~ou a ponte para essas fontes isol~das e nao reconheeidas e tam bern a 

-maneira correta de explora-Ias. E atraves de Jung que os redesco
brimos como psic610gos. 

Vico tern side considerado 0 progenitor de inumeros ramos do 
pensamento moderno: matematica; IingtHsdca: sociologia. Foi com~ 
parado a Hegel, ao marxismo, ao existencialismo, a,Levi-Strauss, e fOi 
tido como inspirador de Coleridge e de Joyce (52). E facil perceber seu 
significado geral como fundador do metoda humanistico (53), do ~n
tipositivismo e do anticartesianismo, da psicologia c?mpr:enslva 
desenvolvida mais tarde por Dilthey, Cassirer e Jaspers. E_8:qlll,_neste 
sentido generico, que Vieo e precursor da abordage.rn junguiana. Sao 
tambem face is de perceber pequenos pontos particulares de contato, 
como por exemplo: Vi co usaostermos anima e animus(54);Vieo, como 
Jung, admite a origem aut6ctone dos mitos que surgem independen
temente (sem difusao_de uma fonte a outra) "entre povos inteiramente 
desconhecidos uns dos outros" (SN, § 144), e que esses fatos fun
damentais, tais como expressos pelo senso comum, proverbios e pela 
sabedoria popular, fazem parte de uma linguagem de "universais 
mentais "(55), "uma linguagem mental comum a todas as na~6es" (SN, 
§ 161); Vieo considerava que 0 desenvolvimento da humanidade se 
dava atraves de estagios de consciencia, ideia essa que hoje e tao con
fortavelmente admitida que esquecemos sua natureza revolueionaria, 
a nao ser quando a comparamos com os estilos estaticos do pensa
mento medieval e da filosofia cartesiana. 
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Mas Yieo e urn precursor da psieologia arquetipica nao apenas 
devido ao seu humanismo em geral ou aos paralelos que 0 aproximam 
de lung em pensamento e linguagem. Ele merece a aten~ao dos que se 
interessam por lung prineipalmente devido a,sua eiaboraf{io do pen
samento meta/6rico. Para ele esse tipo de pensamento era piimario, 
da mesma forma que lung considerava primario 0 pensamento da 
fantasia (56). Vico elabora com mais precisao e conseqiiencia, em sua 
doutrina dos caracteres poeticos, a enfase dada por Ficino a fantasia. 
Tentarei expor a ideia mestra de Vico, pedindo aos senhores que man
tenham em mente, enquanto isso, a no~ao j unguiana de arqueti po. 

Seguindo a mod a do Renascimento (Petrarca e suas cart as a 
eminentes figuras mort as da Antiguidade; Maquiavel e suas conversas 
imaginarias com vultos do passado durante 0 jantar), tam bern Vico 
tinha seus quatro "grandes autores" (Platao, Tacito, GiOtiUS, Ba
con), seu culto pessoal de ancestrais e tambem ele personificava. A es
trutura inteira da psicologia junguiana ap6ia-se deliberada e expli
citamente em conceitos personificados - os complexos vistos como 
"0 pessoalzinho" (57), a sombra, a anima, 0 velho sabio, para nao 
mencionar as substancias e process os personificados da alquimia. 

Em sua Nova Ciencia ,SN, §§ 205-209), Vieo apresenta aspectos 
tipicos da mente humana como universali fantastici (§ 381),ou 
imagens universais, tais como as encontradas nos mitos. Seriam' 
caracteres poetieos, nao meras inven~6es de urn artist a criativo como 
Homero; pois 0 verdadeiro Homero e um estado de espirito, urn modo 
dt! perceber 0 mundo nos universais de Deus e do Her6i, cad a urn deles 
sendo urn tipo ou conceito de classe e tambem uma declara~ao de fe 
metafisiea,uma fabuia verdadeira (vera narratio) (§ 401). "Aquiles 
contem a ideia de valor comum a todos os homens fortes, ou Ulisses 
uma ideia da prudenciacomum a todos os homens sabios" (§ 403). 

Alem do mais, Vico e 0 primeiro nos tempos modernos e no con
texto do pensamento-do seculo dezoito a, considerar as doze divin
dades do Olimpo (SN, § 317) como estruturas basieas, cada uma com 
significado hist6rico, sociol6gico, teol6gico e, acrescentariaeu, 
psicol6gico (58). Isso foi urn empreendimento de muita coragem par.a 
urn piedoso professor de uma universidade cat61ica no reino de 
Napoles, num momenta em que seus proprios amigos tin ham sido 
condenados pela Inquisi~ao papal (59). Tal empreendimento reporta-se, 
de urn lado, a imagina~ao politeista identificavel na abordagem 
neoplatonica da psique (60), e, de outro, prenuncia 0 pensamento jun
guiano em que deuses e demonios sao efetivamente estruturas fun
damentais, pois sao psiquicamente anteriores as mentes que acreditam 
projeta-los. Para Jung os de uses nao eram proje~6es. lung diz: 
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" ... em vez de derivar essas figuras de nossas condi~oes psiquicas, estas 
e que devemos derivar daquelas figuras" (61). 

Essas pessoas miticas sao os arquetipos, as realidades metafisicas, 
as quais a realidade fisica conforma-se e deve conformar-se. Quando 
Torquato Tasso imagina 0 personagem poetico Gofredo como urn 
"verdadeiro senhor da guerra", "todos os senhores da guerra que nao 
se conformarem inteiramente a Gofredo nao sao verdadeiros senhores 
da guerra." (SN, § 205). (62). 

A doutrina de Vico dos personagens poeticos fornece sugestoes 
para urn modo arquetipic-o de terapia. 0 personagem poetico, urn 
Her6i ou urn deus (ou deusa), torna-se a estrutura basica por meio da 
qual relacionamos os eventos e vemos como se conformam aos seus 
tip os universais, ou arquetipos, do mundus imaginalis (63).0 perso
nagem poetico poderia ser 0 que chamamos imagem arquetipica, CDm 
a qual os eventos da minha hist6ria de caso, ou da dos senhores, 
podem ser comparados, complementados em suas lacunas e retifi
cados. 

Esse tipo de teoria arquetipica avan~a atraves de "semelhan~as". 
No pensamento neoplatonico, especialmente 0 elaborado por Pro
dus (64), os eventos podem ser reconhecidos pelo que real e essencial~ 
mente sao, e assim serem "redimidos" por esse reconhecimento, 
"revertendo" as suas verdadeiras causas nas ideias divinas. Estas ideias 
divinas tornam-se, em Vico; os universali fantastici ou personagens 
poetic os e, em lung, os arquetipos. 

Orn~todo chamado volta ou reversao (epistrophe') do aeopla
tonismo e comparavel ao-que Vico denomina "ricorsi". Ricorsi nao 
consiste apenas da ideia de que a hist6ria e recorrente e recapitula-se a 
si pr6pria em cielos. Psicologicamente, ricorsi e urn metodo(6Sy para 
entender fatos presentes em termos de seus personagens poeticos, de 
seu substrato arquetipico. Ricorsi e uma perspectiva, como a reversao 
neoplatonica, para enxergar os fat os historicos presentes em termos de 
mitos e os mitos em -termos de fatos historicos presentes. . 

,0 processo de retifica<;ao e de reversao numa terapia arquetipica 
signi'fica aproximar a fantasia e 0 compoitamenio individual a uma 
figura ou processo arquetipico, urn mito na linguagem deVieo, e 
reconhecer todo comportamento e fantasia como expressao meta:
f6rica. E pois 0 entendimento que a pessoa tern que e retificado pela 
imagem com que 0 comportamento e a fantasia sao comparados. Os 
personagens poeticos fornecem os meios de compreender 0 compor
tamento humano, a fantasia e a psicopatoiogia em sua mais' ampla es
cala. No espelho dessas imagens reconhecemos a nos mesmos (66). 
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CONCLUSAO 

.Mantendo a aten~ao voltada para tres italianos (consideremos 
PIOtIllO como tal por ado~ao), procuro desenvolver urn tema que cons
ta dos proprios sonhos de lung. Os senhores devem estar lembrados 
que lung teve tres experiencias das mais vividas e peculiares em conexao 
com a Ittllia - as visoes parapsicologicas em Ravena (MDR, pags. 284 e . 
segs.); 0 sonho em Arona, que interrompeu bruscamente urn giro de 
bicideta em torno do Lago Maggiore e que 0 fez voltar as pressas para 
Zurique (MDR, pag. 30t?) e a vertigem na esta~ao ferroviaria de Zu
rique, quando comprava urn bilhete para Roma, que nunca logrou 
visitar, urna "omissao" que por muito tempo "desejou reparar". 
Pompeia, diz, ja era quase demais para ele, e a respeito de Roma sua 
autobiografia comenta: 

.. . Roma, 0 corariio ainda ardente e fumegante de onde orotaram 
todas as culturas antigas ... Ali a antiguidade ciassica ainduviva em 
todo 0 seu esplendor em crueldade. Semprefiquei adrrzirado de ver 
gente que conseguia ira Roma como sefossem porexemplo a Paris 
ou a Londres. Certamente que Roma ... pode ser apreciada es
teticamente: mas se 0 espirito que ai habita a cada pa:,'So the afeta 
nas profundezas do seu ser ... 

lung sentia-se afetado dessa maneira, pois, alem das tres inu
sitadas experiencias relacionadas com a ItaIia, quatro sonhos cruciliis, 
registrados em sua biografia, tern lugar numa Italia onirica ou trazem 
temas italianos. (MDR, pag. 159 [perao romano]; pag. 164, pag. 171, 
pag. 202). Estou certo de que os senhores os conhecem bern, no entan
to talvez nunca se tenham detido em seu componente italiano, ou 
naquilo que poderia ser chamado 0 "complexo italiano" de lung (67). 

Usando essa expressao nao estou me referindo a Italia apenas 
como a regiao inferior, a terra compensatoria do inconsciente para os 
transalpinos e portanto protestantes. Penso muito mais no complexo 
psiquico, geografica e historicamente especifico, que se encontra im
plicito na imagem "Italia" e que lung pressentia nos significados e 
emo~oes liberados pela imagem "Roma". Investigar essa "ltalia", 
explorando seupensamento, sua cultura e suas imagens, ajudaria a 
preencher aquela omissao, aquela lacuna na perspectiva do proprio 
lung - e portanto na da psicologia junguiana - no que se refere a 
"Italia" (69). Por isso, para expandir 0 campo da psicologia jun
guiana, uma das lin has de pesquisa necessarias seria a investiga~ao do 
componente "italiano" a partir do elemento italiano. (70). -
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1. C. G. Jung (com Aniela Jaffe), Memories, Dreams, Reflections, New York (Pan
theon, 1961. (MDR); (Traduzido para 0 portugues, sob 0 titulo de Mem6rias, 
Sonhos, Rejlex6es, por Dora Ferreira da Silva (N. dos Eds.». 

2. lung (MDR, pag. 163) diz que as fantasias de Miss Miller "agiram como urn cata
lisador sobre as ideias armazenadas e ainda em desordem no meu interior. Gradual
mente, meu livro foi tomando forma a partir delas e a partir do conhecimento de 
mitos que adqui:ri-... " Evidentemente, JVandlungen ui-zd Symbole der Libido reflete 
a confluencia de duas fontes principais, a patologia de Miss Miller e a mitologia de 
Friedrich Creuzer. Creuzer e mencionado em CW 5, §§ 354-55. Ha uma referencia 
adicional a Creuzer na primeira publica¢o de Wandlungen und Symbole(lahrbuch 
j. psychoanal. u. psychopath. Forschungen ill, 1, 1911, pag. 146) em rela¢o a 
praticas sexuais no Egito (registradas por Herodoto). Esse paragrafo com a refer en
cia a Creuzer nlto ocorre na edi9llo revista (CW 5), onde, segundo a edi9lto de 1911, 
deveria vir imediatamente apos 0 § 34 e antes da cita9lto de Ferrero. 

3. A edi9llo de Creuzer existente na biblioteca de lung e: Symbolik und Mythologie 
der aften Volker besonders der Griechen (chamada tambem de "Handbuch altel' 
Theomythen"), 4 vols., Leipzig und Darmstadt (Karl Wilhelm Leske), 1810. Ha 
muitas passagens marcadas nas mar gens, inclusive a referida por lung em CW 5, 
§§ 354-55. j'qo entanto, nlto possuimos evidencias conclusivas de que as marcas 
sejam de lung, pois a edi9llo de sua propriedade havia side adquirida em segunda 
mlto, de modo que os tra90s a lapis poderiam ter sido feitas por donos anteriores. 
Embora esta pcimeira edi9ltO de Creuzer nlto fosse tllo "neoplatonica" quanto as 
edi90es revistas posteriormente, e a partir da abordagem ai exposta que lung 
parece ter encontrado sua propria abordagem simb6lica. lung considerava suas 
leituras de Creuzer e de mitologia como equivalentes a psicologia, pois escreve 
(MDR, pag. 288), " ... adquiri, atraves de meus estudos efetuados entre 1910 e 1912, 
uma certa compreenslto da psicologia da antiguidade c1assica". Em uma carta a 
Freud (1591, 8 de novembro de 1909, in The Freud/lung Letters, ed. Wm. 
McGuire, Princeton [Princeton Univ. Press], 1974), lung diz: "Uma das razoes 
por que deixei de escrever por tanto tempo e que estava imerso todas as noites na 
hist6ria dos simbolos, isto e, na mitologia e na arqueologia ... Agora estou lendO-os 
quatro volumes do velho Creuzer, onde ha urn imenso volume de material. Todo 0 

meu gosto por arqueologia (enterrado por -an os) readquiriu sua antiga vitalidade. 
Ricos filoes abrem-se em favor de uma base filogenetica da teoria das neuroses". 
Como lung repetidamente afirmou em suas ultimas obras, duas sllo as principais 
maneiras de se adquirir conhecimento do inconsciente coletivo: pelo estudo de 
casos individuais e pelo estudo dos mitos, ou seja, a psique pessoal e a psique como 
alma do mundo, cujos pad roes estlto figurados nos mitos. (0 platonismo 'nunca fez 
uma Separa9aO precisa entre as nossas almas pessoais e a alma em geral, da mesma 
forma que a psicologia arquetipica nao pode separar 0 inconsciente pessoal e 0 

coletivo, pois no interior de todo complexo, fantasia ou imagem da psique pessoal 
jaz urn poder arquetipico). Neste sentido mitologia e psicologia e a investiga9ao de 
mitos il la Creuzer e de fato uma investiga9lto dos padroes arquetipicos no com-

o portamento psicologico. 

4. A. Momigliano, "Friedrich Creuzer and Greek Historiography", Journal Warburg 
and Courtauld Institutes, 9, 1946, pag. 152. Momigliano (pag. 153) refere-se a 
modern a retomada do interesse pela Symbolik de Creuzer em rela9ao com 0 

moderno interesse pelo simbolismo e pelo metoda simbolico. K. Kerenyi inseriuex
certos de Creuzer em sua Die Eroffnung des Zugangs zum Mythos, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1967; uma completa e elegante revisao do 
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sistema e da escola de Creuzer, e urn pequeno relate de sua vida e obras e fornecido 
por O. Gruppe, "Geschichte der klassischen Mythologie und Religionsgeschichte" , 
suplemento 4 em W. H. Roscher, Ausfiihrliches Lexikon der griechischen und ro
mischenMythologie, vol. 7,1921, pags.126-37. 

5. Gruppe,' 'Geschicte", pag. 131, citando a biografia de Creuzer. 

6. Quando uso 0 termo "neoplatonismo", nllo ignor~ os estudos recentes que esta
beleceram numerosas variedades no curso dos seculos enos ensinamentos de varias 
figuras significativas. Mas para os propositos do presente trabalho 0 termo neo
platonismo e usado no sentido tradicional, referindo-se ao pensamento filos6fico e 
as atitudes psicologicas relacionadas a alma da maneira como foram desenvolvidas 
principalmente por Plotino, Porfirio, Iamblico e Proclo. E nesse sentido que 
Creuzer era urn neoplatonico, pelo que mais tarde sua obra recebeu ampla desa
prova9ao, por exemplo de Kerenyi (Die Eroffnung, pag. XIV). A reabilita¢o de 
Creuzer por mitologistas posteriores deve-se principalmente as suas etimologias 
simbolicas e aos seus voos interpretativos, que pouca simpatia receberam do li
teralismo da tradi9lto erudita racional ciassica. Muito do que foi criticado em 
Creuzer - seu usc de etimologia falsa, sua descoberta de similaridades universais 
em contextos religiosos diferentes, sua busca de significados ocultos, seu interesse 
pelas religioes grega e gnostica, a subjetividade de sua vislto, sua indi-ila9llo pelo 
panteismo - encontra-se de novo nas criticas lan9adas a lung. 

7. Nao ha a menor duvida quanto a conexlto historica, uma vez que a edi9110 de 
Plotino de Creuzer foi publicada em 1835, enquanto que sua Symbolik havia side 
impressa 25 anos antes - nao que ele nlto pudesse ja ter sofrido influencia de 
neoplatonicos muito tempo antes de ter ele proprio editado os textos originais. 

8. Os dois volumes com as paginas ainda por cortar sao: Th. Whittaker, The Neo
Platonists, with Supplement on the Commentaries of Proc/us, Cambridge (Univ. 
Press);l918; trad. St. Mackenna de "On the Nature of the Soul" (Eneadas IV), de 
Plotino, Londres e Boston (Medici Society), 1924. Dentre as referencias esparsas a 
Plotino e ao neoplatonismo encontradas nos indices das Collected Works de lung, 
tres particularmente impressionam-se como altamente relevantes para 0 pensamen
to junguiano como urn todo: CW 5, § 198; quando lung faz uso do pensamento de 
Plotino para "liberar energia psiquica das amarras de uma defini¢o por demais 
estreita" (§ 199); CW 12, § 113, onde Jung compara o-desenvolvimento psiquico 
autonomo em uma serie de sonhos com a posi9ao sustentada pelo neoplatonismo 
de que tais reminiscenci-as hist6ricas e de desenvolvimento no interior da alma eram 
de fato possiveis e ate normais; CW 14, § 761, em que lung refere-se as Eneadas 
IV, 9, 1, dizendo: "Menciono Plotino como uma das primei-ras testemunhas da 
ideia do unus mundus". A seguir lung toma seu habitual vies "empirico" dizendo: 
"A 'unidade da alma' ap6ia-se empiricamente sobre a estrutura psiquica basica 
comum a todas as almas, que, apesar de nlto ser nem visivel nem tangivel como a 
estrutura anatomica, nao obstante Ie igualmente evidente". Cf. CW 8, § 927 sobre 
Plotino, em rela9lto a sincronicidade. 

9. E. R. Dodds (comentarios em Sources de Plotin, Entretiens V da Fondation Hardt, 
Geneva - Vandoeuvres, 1960, pag. 384) e urn dos que leram Plotino psicologi
camente: "Tenho as vezes a impressao de que a mais importante contribui9ao que 
Plotino fez ao pensamento europeu nlto esta em sua grandiosa constrw;lto das Tres 
Hip6stases ... e sim naquelas contribui90es mais modestas a psicologia ... creio que 
ele era urn observador psicologico extremamente arguto". Dodds fornece varios 
exemplos e estabelece paralelos entre Plotino e a modern a psicologia profunda. 

10. Sobre a atua9ao inconsciente, cj. E. W. Warren, "Consciousness in Plotinus", 
Phronesis 9, 1964, pag. 95; sobre a memoria inconsciente, cf. H. 1. Blumenthal, 
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Plotinus' Psychology, The Hague (Nijgoft), 1971, pags. 95-7 e E. W. Warren, 
"Memory in Plotinus", Classical Quarterly 15, 1965, pags. 255-56. 

I I. Cf H. R. Schwyzer, "'Bewusst' und 'Unbewusst' bei Plotin", Sources de Plotin, 
pags. 342-78. Na discus silo que '(em a seguir (pags. 379, 390) Plotino e chamado de 
"descobridor do inconsciente" e a sua noc;:ilo e comparada 11 de Jung. P. Merlan, 
Monopsychism, Mysticism, Metaconseiousness, The Hague (Nijhoft), 1963, pag. 
55, estabelece. tambem paralelos entre Jung e Plotino no que se refere ao inconsciente 
coletivo. 

12. Sobre a mobilidade do inconsciente e as mudanc;:as do "nos", ver Blumenthal, Psy
chology, pags. 109-12, 140; sobre a multipiicidade da consciencia, Warren, "cons
ciousness", passim. 

13. Warren, "Consciousness", pags. 86-8; tambem E. R. Dodds" Tradition and Per
sonal Achievement in the Philosophy of Plotinus, in The Ancient Concept of 
Progress and Other Essays, Oxfdrd (Clarendon), 1973, pag. 135, que diz: "Ele 
aparentemente foi 0 primeiro a fazer a distinC;:ilo vital entre a personalidade total 
(psyche) e a consciencia do ego (emeis) ... toda a sua psicologia dependa da distin
c;:ilo entre Psyche e ego". Cf. Jung, CW 5, § 335, onde a consciencia simb6lica e 
colocada em contraste com a sensopercepc;:ao empirica, literal. Essa passagem de 
Jung e neoplatonica na distinc;:ao que ai estabelece. 

14. W. R. Inge, The Philosophy of Plotinus, vol. I, Londres/New York -(Longmans, 
Green), 1929, pag. 248. 

15. Que 0 homem e multiplo e que a alma de cada individuo e tambem a alma universal 
e assim "N6s somos potencialmente todas as coisas" (Inge, Philosophy, pag. 248), 
e 0 pensamento neoplatonico expresso atraves da figura de Proteu, a imagem que 
era a mais comumente empregada durante 0 Renascimento para apresentar a 
natureza do homem. Proteu, como Mercurio, mostra a psique sempre a fluir, nun
ca fixa em uma posic;:ao ou imagem, e 0 ego de Proteu realmente reflete todas as 
formas da imaginac;:ao. Assim, deveriamos reconsiderar todos os cliches sobre-a in
flac;:ilo do ego do homem do Renascimento. Seu "ego forte" era inteiramente 
diferente do que foi concebido segundo a orientac;:ilo N6rdica e Protestante. Cf A. 
B. Giamatti, "Proteus Unbound: Some Versions of the Sea God in the Renaissan
ce", em P. Demetz, T. Greene, L. Nelson (eds.), The Discipline of Criticism, New 
Haven (Yale Univ. Press), 1968, pags. 437-75. 

16. Warren, "Consciousness", pag. 84; Inge, Philosophy, pag. 247. 

17. Warren, "Imagination in Plotinus", Classical Quarterly 16, 1966, pag. 277. 

18. Cf. Warren, "Imagination", pag. 284; e Blumenthal, Psychology, pag. 88-9, 

19. Warren, "Imagination", pag. 280. 

20. "As imagens do pensamento sao necessarias para a sua apreensilo consciente pelo 
ser humano". Ibid., pag. 281. "Se a atividade de espelho da imaginac;:ao de alguma 
forma e perturbada, entao nao ha imagens, mas ha pensamento sem imagem". 
Ibid., pag. 284. 

21. CW 8, § 368: "E extremamente dificil, senao impossivel, pensar em uma func;:ilo 
psiquica independente de seu 6rgao, embora na realidade experimentemos 0 

processo psiquico separado de sua relac;:ao com 0 substrato organico. Para 0 

psic6logo, entretanto, e a totalidade dessas experiencias que constitui 0 objeto da· 
investigac;:ao, e por essa razao deve evitar usar terminologia emprestada do anato
mista" . CW 11, § 789: "Alguns incluem os instintos no reino psiquico, outros os ex
cluem. A vasta maio ria considera a psique como sendo 0 resultado de process os 
bioquimicos nas celulas do cerebro. Alguns poucos conjecturam que e a psique que 
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faz funcionar as celulas corticais. Ha quem identifique "vida" com psique: Mas 
apenas uma insignificante minoria encara 0 fenomeno psiquico como uma cate
goria de existencia per se e tira as necessarias conclusOes" . Ibid. pag. 284. 

22. CW 6, §§ 78-84, 743. 

23. CW 6, § 93. 

24. CW 6, § 745. 

25. Ibid., § 750. Para Plotino, 0 pensamento, especialmente dianoia ou razilo discur
siva, nile depende da imaginac;:ilo. 

26. "Para Plotino a natureza e inconsciente-de-s.i-mesma; nunca pode ser consciente". 
Warren, "Consciousness", pag. 94. 

27. " ... a imagem primordial expressa 0 poder criador unico e incondicionado da 
psique" (CW6, §748). "Essa atividade atitonoma da psique, que nao pode ser ex
plicada nem como ac;:ilo reflexa a estimulos sensoriais nem como 6rgilo efetuador 
de ideias externas, e, como todo processo vital, urn continuo ate de criaC;:ilo. A 
psique cria realidade todos os dias. A unica expressao que posso usar para essa 
atividade e fantasia". (CW 6, §78). 

28. CW 6, §747. 

29. F. R. Jevons, "Dequantitation in Plotinus's cosmology", Phronesis 9, 1964, pag. 
70: "Plotinus em geral seguiu a tradic;:ao socratic a de ver a alma como sendo a sede 
da personalidade humana. E por certo verdade que pen sou menos em almas in
dividuais pertencentes a corpos particulares do que em uma alma dividida entre os 
corpos vivos (I, 1, 8); as duas estilo longe de se encontrarem separadas, de forma 
bern definida, em uma filosofia na qual 'todas as coisas estilo unidas para sempre' " 
(IV,_8, 6). 

30. Jung refere-se a Sendivogius em uma carta a Kerenyi(12. VII. 1951) BU, pag. 225; 
em outra carta a Rudin (12. V. 1950), BII, pag. 188, Jung afirma: " ... der Mensch 
nach meiner Auffassung in der Psyche (nicht in seiner Psyche) eingeschlossen sei" . 
Diz tambem: ".-.. frequentemente parece aconselhavel falar nao tanto de minha 
anima ou de meu animus-e-sim da anima e do animus" (CW 16, § 469).0 fatodeque 
a alma individual-separou-se da alma do mundo, a ponto de nos concebermos per
sonalisticamente e nilo mitologicamente, Jung atribui ao desenvolvimentQ_da fi
losofia ocidental (cartesiana) (CW 11, § 759). Creio porem que esta separac;:ao e 
uma perspectiva arquetipica exibida ja bern antes da moderna consciencia carte
siana, como por exemplo em Arist6teles. Para urn outro alquimista, como Sen
divogius (para nao falar de Paracelso), a quem Jung refere-se em relac;:ilo 11 unidade 
da alma individual e da alma do mundo, ver sua discussao de Richard White, CW 
14, §§ 91-4. 

31. T. R. Glover, Conflict of Religions in the Early Roman Empire, Boston (Beacon), 
1960, cap. 3. 

32. Dodds, "Tradition ... ", pag. 136. 

33. 0 unico escritor em ingles que se dedicou eruditamente a Fieino e P. O. Kristeller: 
The Philosophy of Marsilio Fieino, New York (Columbia), 1943, (reimpressilo 
Gloucester, Mass: Peter Smith, 1964); varios trabalhos em seu Studies in Renaissan
ce ThoughtandLetters, Roma, 1956/1969; Renaissance Thought (vol. I, New York, 
1961, vol. 2, New York, 1965). Partes da Theologia Platonica de Ficino foram 
traduzidas por Charles Trinkaus em sua In Our Image and Likeness, vol. 2, Chicago 
(Univ. Chicago Press), 1970. Tambem em ingles, S. R. Jayne, "Comentarios de 
Marsilio Ficino ao Symposium de Platilo" (Texto, traduc;:ao e introduC;:ilo), Colum
bia, Mo. (Univ. Missouri Studies), 1944. 
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34. layne, "Comentario ao Symposium de Platao", pag. 16, de Giov. Corsi, Marsilii 
vita (edit. G. Galetti), Floren<;:a, 1847. 

35. E. Panofsky, "Artist, Scientist, Genius: Notes on the 'Renaissance Dammerung' ",. 
in Renaissance: Six Essays, W. K., Ferguson et a/., New York (Harper Torch
book), 1962, pag. 129·. Em 1488 Ficino escreveu em uma carta que toda a Europa 
interessava-se por suas obras, e em 1491 escreveu que tinha correspondentes na 
Fran<;:a. Alemanha, Espanha e Hungria. R. Marcel, Marsile Ficin, Paris (Belles 
Lettres), 1958, pag. 534 e seguintes, sobre 0 relacidnamento de Ficino com intelec
tuais europeus, e sua biografia em detalhes. 

36. P. O. Kristeller, Studies inRenaissance Thought, pag. 268. 

, 37. A tradu<;:ao de Kristeller (da The%gio P/atonica) ibidem. 

38. Trinkaus, Image and Likeness, pag. 473. 

39. Plotino fazia distin<;:ao entre 0 movimento da alma e 0 movimento do corpo 
(Eneadas, II, 2, 2). A alma tern uma rota<;:ao circular; "0 sentido para a frente e 
caracteristico do corpo". Admitindo que "corpo" refere-se it abordagem natural, 
rigida, do conteu,do manifesto, do diretamente literal, vemos que a contra
educa<;:ao da alma refere-se a urn outro estilo de reflexao, em que a aproxim<l<;:ao 
em circulos e primaria. Dessa forma, "corpo", em Ficino, nllo e alguma coisa que 
deva ser tratada separadamente, num senti do literal. Antes refere-se Ficino a uma 
separa<;:ao do ponto de vista naturalista, simplista, do "sentido para a frente" cor
poral, que e tangencial aos interesses ciclicos e sempre recorrentes da alma. 

40. 0 termo e de Ficino, Theol. Platon., e significa (Trinkaus, Image and Likenen, 
pag. 473): "Come<;:amos a reconhecer que 0 erro da vida nllo educada nasce, na 
maioria dos casos, da experii:ncia do corpo, quando 0 concebemos a partir de-uma 
certa educa~o que the e contraria". 0 conceito analogo a esta contra-educa<;:!l.o, na 
psicologia junguiana e chamado "pensamento simb6lico" (lung), "percep<;:ao sim
b6lica" (Whitmont), "consciencia.psiquica" (Layard). 0 conceito analogo em Vico. 
e chamado de "discurso negativo". Em todos, 0 caminho oa-educa<;:llo psicol6gica e 
concebido comoum opus contra naturam. 

41. Ficino, Commentary on the Symposium VI, 9 (Jayne): "A pr6pria alma e a morada 
do pensamento humano. 0 espirito e a morada da alma e a morada do espirito e 0 

corpo. Tres sao os habitantes e tres as moradas. Cada urn deles encontra-se exilado, 
quando perde sua morada natural". 

42. R. R, Bolgar, The Classical Heritage, Cambridge (Univ. Press), 1954, pag. 287-88: 

43. Nesca A. Robb, Neoplatonism of the Italian Renaissance, Londres (Allen and Un
win), 1935, pag.43. 

44. CW8, §§ 408-20. lung sublinha aqui 0 fato de nao podermos transformar 0 aspecto 
compulsivo da natureza instintiva diretamente (§ 415). Mas a natureza e passivel de 
transforma~o atraves de imagens de fantasia arquetipica, e atraves de urn exercicio 
que ele denomina "imagina<;:ao ativa" (§ 414) .. Uma linha de pensamento seme
Ihante ocorre em Ficino e e parcial mente responsavel por sua aplica<;:ll.o a can<;:Oes 
astrol6gicas e a magia como formas de tratamento para a sua "natureza" (melan
colia) atrav/:s de ocupa<;:llo ativa com imagens arquetipicas. 

45. lung e tambem suficientemente neoplatonico para sentir desdem pelo homem sim
plesmente "natural". Escreve: "0 homem natural nao e urn 'self' - e a massa e 
uma particula na massa, a tal ponto coletivo que nao ·pode estar seguro nem sequer 
de seu proprio ego" (CW 12, § 104; cf. CWo 5, § 335). No sentido de Ficino, 0 

homem natural nao esta ligado a urn destino, que lung provavelmente chamaria de 
individua<;:ll.o. Assim, 0 apelo a natureza ou ao instinto natural na pessoa, como 
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.46. 

47. 

"res posta" ou "guia", representa uma perda da perspectiva da alma. A alma nao se 
volta para a natureza, mas, em sua perplexidade, para imagens. 

" ... a natureza do corpo esta inteiramente sujeita aos movimentos da alma". (Fici
no, The%gia P/atonica, XIII, 1.) Por isso, intelectuais de almas sensiveis 
freqUentemente sao doentes (Ficino segue aqui a velha teoria da sensibilidade 
meIanc6lica e da doen<;:a do fil6sofo), e.g. Arist6teles, Carneades, Crisipo, Plotino 
etc .. Quando se constela urn "destin~" poderoso, de acordo com essa concep<;:llo, a 
natureza deve passar a segundo plano, nao apenas em uma vida consider ada como 
uma totalidade biografica, mas em cada momenta psiquico intense de cada vida 
que exaure 0 corpo natural. Sua concep<;:ao e psicoterapicamente conseqUente. Nao 
se pode tratar sintomas fisicos sem levar em conta que eIes sao "regidos" pela al
ma, e mais, que 0 trabalho intense com a alma - tal como 0 que se da no decorrer 
de uma analise profunda - tera efeitos sintomaticos sobre a natureza corporal. Os 
sintomas que se produzem durante a analise sao portanto nao apenas a reativa~o 
de event os passados, mas evidenciam a a<;:llo de urn destine especifico que esta sen
do constelado pela fantasia. 0 processo de patologiza<;:ao pode assim ser consi
derado como uma parte inerente do envolvimento da alma com urn destino es
pecifico (maio res detalhes sobre "patologiza<;:ao" no capitulo dois de Revisioning 
Psychology, New York[ Harper and ROW), 1975). 

CW 6, § 174. 

48. The Autobiography·ofGiambattista Vico, trad. e no!as de M. H. Fisch e T. G. Ber
gin, Ithaca (Cornell Univ. Press), 1963, pag. 137. 

49. Porfirio, "On the Life of Plotinus and the Arrangement of His Work" in Mac 
Kenna, Eneadas, pag. I. 

50. Autobiography, pag_lll. 

51. 

52. 

53. 

Para urn trabalho sobre Vico e a psicolo.gia, ver F. Dogana, "II Pensiero di G. B. 
Vico alia duce delle moderne dotrine psichologiche", Arch. di Psicol. Neurol. e 
Psichiat. 31, 6, 1970, pags. 514-30; tambem R. Flint, Vico, Edinburgh (.Black
wood), 1884, pags. 129-35. Embora A. R. Camponigri, Time and Idea: The Theory 
of History in Giambattista Vico (Notre Dame [Univ. Press], 1968) nllo mencione 
psicologia em seu indice, seu capitulo" As modifica<;:Oes da Mente ~umana". e 
relevante. Os volumosos anais do simp6sio internacional em honra do tncentenfmo 
de Vico (G. Tagliacozzo e H. V. White, Giambattista Vico, Baltimore [lohns 
Hopkins 1 1969) nllo tern nen~1Um trabalho s?~re psicologia, e .menciona-se psi
cologia no indice apenas em dOls contextos genencos, sendo estes Irrelevantes. 

Para alguns elogios modernos a Vico ver: Elizabeth Bewell, The Orphic Voice, 
Londres (Routledge), 1961, pag. 181; O. Barfield, What Cole~idge Thought, 
Middletown (Wesleyan Univ. Press), 1971, p. 205, n.o 2; E. ~asslrer, .The LogiC 
of the Humanities, New Haven (Yale), 1961. pp. 52-55. Casslrer enfatlZa 0 valor 
subjetivo e psicol6gico da obra de Vico, que 0 mantem dentro da tradi<;:llo neo
platonica, em que 0 conhecimento, em ultima analise, e auto-reflexivo, para bern 
do autoconhecimento, mais que abstratamente fisico, matematico ou l6gico. 

I. Berlin "Vico's Concept of Knowledge", in Tagliacozzo, pag. 376, e a melhor 
aprecia<;:~o da enorme importancia de Vico para todas as humanidades, inclusive a 
psicologia atraves de sua elabora<;:llo, frente ao predominante pensamento carte
siano de sua epoca, de urn novo metoda epistemol6gico, chamado agora, de acor
do um Dilthey, "versthen": "E uma especie pr6pria. E conhecimento fundado na 
mem6ria ou na imagina<;:ao. Nao e analisavel exceto em termos de si mesmo, nem 
pode ser identificado salvo atraves de exemplos ... Esse e 0 tipo de conhecimento 
que os participantes em uma atividade reivindicam como seu em contraposi<;:ao ao 
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de meros observadores; 0 conhecimento do 'lado de dentro' da hist6ria enquanto 
oposto ao obtido a partir de alguma outra posi~o privilegiada 'do lade de fora'; 
saber p~r 'conhecimento direto' com meus estados 'interiores' ou por percep~ilo 
simpiltica dos estados de outros, que po de ser obtida por urn auto grau de capa- -
cidade imaginativa; 0 conhecimento implicito quando urn trabalho da imagina~ilo 
ou de diagn6stico social ou urn trabalho cntico ... e descrito nilo como correto ou 
incorreto, urn sucesso ou urn fracas so, mas como profundo ou superficial, percep
tivo ou estupido, vivo (Ill morto". Se, como diz B.erlin, este e 0 grande e original 
feito de Vico, 0 meto~psicologia profunda retoma-o. 

54. Flint, Vico, pag. 129; The New Science oj Giambattista Vico [sN],(1774), trad. e 
ed. de T. G. Bergin e M. H. Fisch, VII, 2, § 695, Ithaca (Cornell Univ. Press), 1968, 
pag.263. 

55. D. Bidney; "Vico's New Science of Myth", in Tagliacozzo, pag. 274. 

56. CW6, §§ 78, 84, 174,743. 

57. CW 8, § 209; cf. §§ 202-208. 

58. Encontramos uma ideia semelhante em Ficino ("Commentary Symposium" V, 13) 
onde cada uma das doze divindades do Olimpo e assoeiada a urn dos doze signos do 
Zodiaco, uma tentativa da psicologia arquetipica de mostrar "que os deuses con
ferem artes aos homens". Na Th eo I. Platon. XIV, 1 (Trinkaus. pag. 487), Fieino 
elabora ainda mais essas doze estruturas para demonsirar como elas governam os 
cam-inhos em que a alma se esfor\=a para tornar-se semelhante a Deus. lung indica 
que essas estruturas agora estll.o "internalizadas". "Em lugar da perda das divin
dades olimpicas revelou-se a riqueza interior da alma que reside em todo cora~ilo 
humano". (Esta passagem esta no original do ultimo paragrafo da se\=ilo 3 da con
ferencia de Eranos: "Transformation Symbolism of the Mass", mas nilo aparece 
em CW 11, § 375). Mas as divindades do Olimpo nilo aparecem apenas interna
lizadas no cora~ilo: lung tambem ve essas estruturas ressurgindo na psicopato-
logia, os Olimpicos transformando-se em doen~as (CW 13, § 54). -

59. Autobiography; pags. 34-5. 

60. "0 Politeismo e a mais sutil forma de apreensilo dos 'fatos da mente', incompreen
sivel apenas para aqueles que, como Locke, encaram os processos mentais como 
simples elabora\=Oes das impressOes dos sentidos .. .' " Esta passagem de Kathleen 
Raine faz parte de uma exposi\=3.o mais longa sobre 0 papel da abordagem politeista 
proposta pelo mais importante neoplatonico Ingles (e como Creuzer e Fieino, tra
dUtOf de Plotino) Thomas Taylor. K. Raine e G. M. Harper, Thomas Taylor the 
Platonist, Princeton (Princeton Univ. Press, Bollingen), 1969, pag. 40. K. Raine 
acrescenta em uma nota de rodape (pag. 41), "Os arquetipos de C. G. lung podem 
tambem ser descritos como elementos de urn 'panteon' de naturezas divinas da 
maneira como est as se encontram manifestas e diversificadas na psique". Cf. tam
bern meu artigo "Psychology: Monotheistic or Polytheistic?", Spring 1971, New 
York e Zurique (Spring Pub!'), 1971, pags. 193-208 e os comentarios de K. Raine, 
pags.216-219. 

61. CW 13, § 299; cf. CW 9, II, § 41. 

62. A elabora\=ilo de figuras classicas, literarias, hist6ricas e mitol6gicas como tipos 
ideais, ate mesmo como formas platonic as ou arquetipos, foi uma conven~ilo da 
retorica renascentista e nilo se originou com Tasso. A fonte e Herm6genes (segun
do seculo depois de Cristo) e seu editor de Strassburg, Johannes Sturm (1571). Cj. 
A. M. Patterson, Hermogenes and the Renaissance, Princeton (Univ. Press), 1970, 
pag. 37. Mas anterior a Sturm e a tradu~o e elabora~ll.o de Herm6genes feitas por 
aquele genio pouco reconhecido que foi Giulio Camillo Delminio (circa 1480-
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63. 

64. 

1544), cuja investiga~ilo precis a das imagens em urn "teatro" para abranger a 
mem6ria (ou imagina~ilo) por inteiro, foi brilhantemente descrita por Frances 
Yates, The Art oj Memory, London (Routledge), 1966, pags. 129-72.0 sistema de 
Giulio Camillo e urn documento basico para a psicologia arquetipica na medida em 
que expOe urn plano geral daquilo que foi chamado de forma ainda tilo vacilante de 
"0 inconsciente". Rafael Lopez come~ou em 1972, em uma serie de seminarios em 
Zurique, uma promissora incursilo com vistas a obten~ilo de insights para a 
psicologia arquetipica a partir deste "teatro" renascentista da psique. 

Cf H. Corbin, "Mundus Imaginalis, or the Imaginary and the Imaginal", Spring 
1972, New York eZurique (Spring Pub!.), 1972, pags. 1-19. 

Proclus, Elements oj Theology, ed., trad. e notas de E. R. Dodds, 2~ ed., Oxford 
(Clarendon Press), 1963, pags. 218-23 (Props. pags. 29-34).0 processo de reversilo 
ao semelhante (epistroph€) tern seu paralelo no ta'wi! de Avicena, 0 metoda de inter-
preta~ll.o que coloca tanto 0 texto (sonho, comportamento, sintoma, vi silo ) como 0 

interprete tambem, em uma rela~ilo correta com a alma (cf H. Corbin, Avicena 
and the Visionary Recital, New York Pantheon, Bollingen, 1960, pags. 28-34). 

65. Camponigri, Time and Idea, pag. 131: " 'Ricorsi' aparece em Vico, em primeira 
instancia, como uma no~o metodol6gica. Designa urn artificio metodol6gico para 
tornar efetiva sua descoberta da primazia da poesia e, com isto, da genuina estrutura 
temporal e do movimento da hist6ria. Consiste no emprego das categorias do co
nhecimento poetico para a interpreta~o das estruturas culturais e sociais dos tempos 
p6s-poeticos. Por esse emprego fica determinada a contemporaneidade abstrata en
tre estruturas formais e temporais". Em outras palavras: as pessoas arquetipicas 
tl'anscendem as limita~Oes hist6ricas mesmo quando se manifestam no tempo his
t6rico. Essas figuras poeticas constituem as categorias finais para 0 entendimento da 
existencia humana. 

66. Uso 0 termo "reconhecer" de pr6posito, pois e 0 termo que lung as vezes usava 
para descrever 0 que entendia por "integra~o", cf. CW 13, § 62; tambem CW 7, § 
337; CW 14, § 616; CW 9, II, § 58. 

67. Cf Carta 206 l., 11 de agosto de 1910 (FreudlJung Letters): " ... tenho obriga~Oes 
secretas para com meu inconsciente ('inconseient superieur') em rela~ilo aRoma e 
ao Sui, que-fazem totalmente impossivel uma passagem rapida pelo pais. Roma em 
particular nilo me e permitida, mas esta cada vez mais pr6xima e chego mesmo a 
antecipa-la em certos momentos". Para a "misteriosa inibi~llo" de Freud em 
rela~ilo aRoma, ver H. F. Ellenberger, The Discovery oj the Unconscious, New 
York (Basic Books), 1970, pag. 447. 

68. Tirei a concep~llo de uma psique geogrfifica e hist6rica de Rafael Lopez, que a 
desenvolveu dentro de uma pecUliar tradi~ll.o espanhola (Ortega y Gasset, Una
muno, Santayana, Madriaga) que compreende as ideias em termos do tempera
mento geografico e hist6rico em que elas nascem e residem. A conce~ilo, em al
guns aspectos, e comparavel a valiosa no~ilo junguiana de urn inconsciente racial, _ 
ou nivel racial do inconseiente coletivo, que 0 levou a referir-se a uma psique ger
manica, psique judia, psique medieval e modern a etc .. A considera~ilo de "ltalia" 
e "Roma" como legitima hist6ria e geografia psiquicas, faz delas areas de ima
ginac;:llo cultural, expressOes genuinas de regiOes da alma e nllo mais imagens do 
Sui, da liberdade e da can~o, do Catolicismo, da irresponsabilidade sombria e 
coisas que tais. "Iriilia" nllo e apenas uma area para a projec;:ilo do reprimido e do 
inconsciente, mas refere-se ela pr6pria a uma arena da cultura ocidental, que per
tence a psique coletiva de todo homem ocidenta!. 

69. Cf. L. Zoja, "Observations in Transit between Milan and ZUrich", Spring 1973, 
New York and ZUrich (Spring Pub!'), 1973, para os primeiros passos nessa dir~ilo. 
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70. Uma reavalia~llo do Renascimento italiano a fim .de sugerir ~u~ importancia p.ara a 
psicologia, e com isso deslocar a pr6pria psicologla de suas limlt~Oes geOg~aflcas e 
hist6ricas do judeu-protestantismo da Europa central e do norte - este fOi urn dos 
objetivos de minhas Conferencias Terry (IV, "De-Humanizing"), Revisioning 
Psychology. 
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Conferencia apresentada na Reuruao "lung e a 
Cultura Europeia", Roma, 22 de maio de 1973, e 
publicada em tradu<;ao italiana de Priscilla Artom 
na Rivis(a di Psicologia Analitica 4/2, outubro de 
1973, pags. 322~40. . 
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XI - TEORIA ARQUETiPICA: C. G. JUNG 

Uma exposirtio ntio pode deixar de ser uma apologia, uma critica 
e tambem uma conjisstio. 

Nota Introdut6ria: Tentarei nao me afastar da abordagem teorica 
particular de lung. Para este, a teoria estava sempre relacionada a 
terapia da alma, porque as ideias nao podem ser separadas da vida 
sem que haja danos para ambas. A medida que prosseguirrnos, irei 
apontando as implica<;oes tc;:rapeuticas das teorias da psicologia ar
quetipica. 

Designar a psicologia de lung a partir de sua ideia estrutural 
principal, 0 arquetipo, poe a enfase no trabalh<Lteorico de sua ma
turidade e do periodo final de Sl'a vida (circa 1928-1961, entre as 
jdades 53-86). Em geral sua psicologia e chamada de "analitica-", urn 
termo que foi cunhado nos periodos iniciais, ainda em rela<;ao com a 
"psicamllise" de Freud. ¥as "arquetipica" corresponde mais ade
quadamente a sua propria constru<;ao como urn todo e ao seu -amplo 
espectro de interesses ao lade da amilise em si. "Arquetipica" des
creve tambem de maneira mais precis a a abordagem junguiana dos 
fundamentos da psique. 

Neste meu trabalho uso com bastante freqtiencia a palavra 
"compreender". Compreensao e talvez 0 mais operacional dos con
ceitos junguianos, implicito em todos os demais, e situa a abordagem 
de lung mais na tradi<;ao das psicologias da compreensiio. (Dilthey, 
Nietzsche, laspers) do que entre as psicologias que sao explicatorias, 
descritivas ou medicas no sentido estrito. lung estabeleceu como 
meta, desde 0 inicio, nao camparar, medir, explicar ou redimir a per
sonalidade, mas campreende-Ia e ensina-Ia a compreender. 0 seu mite 
era 0 mito do significado (Jaffe, 1971). 

A IDElA E A NA TUREZA DA PERSONALIDADE 

lndividualidade. lung escreve: "Minha vida foi perrneada e mantida 
caesa por uma ideia e urn objetiva: a saber, penetrar 0 segredo da per-
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sonalidade. Tudo po de ser explicado a partir desse ponto central e 
todas as minhas obras relacionam-se corn esse tema unico "(MDR, 
pag. 206). Quase no final de seu ultimo ensaio, acerca da angustia do 
homem contempodlneo, lan<;a a pergunta retorica de todo individuo 
amea<;ado de extin<;ao final: "Sabe 0 individuo que e ele [Ie ela] 0 con
trapeso que determina 0 movimento dos pratos da balan<;a?" (CW 10, 
§ 586). 0 que acontece com 0 individuo e 0 mundo em geral depende 
da personalidade individual. Nenhuma outra id€:ia na obra de Jung 
tem tanta importancia quanto a de personalidade. 0 individuo €: 0 

unico e natural portador da vida, e isto vale para toda a natureza" . 
(CW 16, §224). "Toda vida e vida individual, e no individuo sozinho 
€: que se deve buscar 0 significado ultimo". (CW 10, §923). 

IndividuQ(;iio. Jung cunhou 0 termo "individua<;ao para a ati
vidade da realiza<;ao da personalidade; e urn termo que "denota 0 

processo pelo qual uma pessoa torna-se urn 'in-dividuo' psicologico, 
isto e, uma entidade s-eparada do todo" (CW 9, I, § 490). De modo 
mais simples chama a individua<;ao de processo pelo qual a pessoa 
"torna-se aquilo que realmente e" (CW 16, § 11). Jndividua<;ao e a 
constru<;ao teo rica basica, ou perspectiva, a partir daqual tern lugar 
uma rica prolifera<;ao de outras id€:ias sobre personalidade, algumas 
das qtlais passaremos a examinar agora. 

A teo ria junguiana nao pergunta "0 que e a personalidade", 
como se esta fosse uma entidade a ser definida e explicada. Assume 
antes uma postura dinarnica e pragmatica, perguntando: "De que 
maneira uma pessoa pode saber quem e, descobrir sua personalidade, 
desenvolve-Ia e refina-Ia, tornando-se ele (ela) proprio (a)"? A 
propria personalidade €: urn dado que acompanha a realidade psiquica 
daquele que faz a pergunta, de modo que 0 conceito de personalidade 
e presumido, no sentido comum do dicionario, como 0 "ser pessoal" , 
longe de ser uma abstra<;ao ou uma coisa, e organiza<;ao deste ser em 
uma unidade qualitativamente diferenciada. (A individua<;ao e urn 
processo de diferencia<;ao" few 6, § 757], 0 que significa "desenvol
v'mento das diferen<;as, separa<;ao das partes do todo" [CW 6, § 
70Sa). " Enquanto os filosofos e teologos procuram dar conta da essen
cia desse ser pessoal em sua linguagem metafisica, e enquanto os em
briologi"stas e geneticistas, em sua linguagem fisica, procuram dar 
conta de suas origens, a hipotese de Jung tenta descreve-Io e promove-
10 - psicologicamente. " 

Valor. Parte dessa descri<;ao e feita em termos de valor. Uma for
ma de dar valor it personalidade e conecta-Ia com fatores transcenden
tais, especialmente Deus. Assim fazendo, 0 conceito junguiano de 
personalidade mant€:m-se na tradi<;ao greco-romana e judeu-crista. 
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Cada personalidade e potencialmente urn Si-mesmo que incorpora e 
reflete mais que a si mesmo. Nao e auto-suficiente, mas relacionado 
com os outros, tanto com as outras pessoas como com "0 outro" 
que nao pessoal nem humano. A propria palavra personalidade, qu~ 
vern do grego persona, implica em uma mascara atraves da qual faz-se 
ouvir algo transcendente. Sem esse "outro" que se encontra por tras 
da consciencia do ego, independente deste embora tornando a cons
ciencia possivel, nao haveria personalidade individualizada, nao 
haveria urn centro subjetivo ao qual os eventos se relacionam, trans
formando-se em experiencias. Esta convic<;ao interna em si mesmo 
como personalidade e chamada por J ung de "voca<;ao" (CW 17, § 300 
e segs., cf. Grine1l1970). 

A condi<;ao clinicamente chamada de despersonaliza<;ao demons
tra 0 que Jung quer dizer com isso. Ai pode ocorrer uma perda da 
realidade pessoal e da identidade, mesmo se todo 0 restante do ego 
permanece intacto; a percep<;ao, a orienta<;ao, memoria, a associa<;ao 
etc., nao apresentam disturbios (Meyer [ed.] 1968). A despersona
liza<;iio indica que 0 senso de personalidade, a propria cren<;a e con vic
<;ao na realidade de si mesmo como individuo, depende de urn fator 
que transcende a personalidade do ego, que ultrapassa seu aparelho 
sensorio e os poderes da sua vontade. Por vezes Jung_chama esse 
fator, do qual 0 individuo depende, de "Self". Este termo pode ser 
considerado uma descri<;ao da substancia e uma descricao do valor. 
Prefiro a ultima. 

Self· Em Jung 0 Selfrefere-se a: (a) a expansao mais completa da 
individualidade e (b) a experiencias dos mais elevados valores, que ul
trap assam a propria extensao do i ndi-vi duo , isto e, experiencias do 
transcendente e do outr~. Tais experiencias e imagens de grande valor 
e poder tern recebido tradicionalmente os nomes de-TIeuses. Ao dar ao 
"Self" este duplosignificado, tanto pessoal como transcendente, Jung 
sugere que cada pessoa esta, por defini<;ao, conectada a algo transcen
dente, ou mesmo que possui urn valor supremo transcendente, para 
alem dos Ii mites de sua personalidade do ego. Isso torna importantes 
todas as manifesta<;oes da natureza humana. Mesmo"as condi<;oes mais 

" vis tern urn significado mais amplo e nao sao apenas falhas humanas 
pois apontam para fatores coletivos, arquetipicos e nao-humanos. 0 
duplo significado do Self sugere tam bern que a personalidade nao pode 
ser compreendida pela abordagem pessoal isolada. Deve-se sempre 
colocar urn foco sobreo substrato impessoal, nao-humano. 

Mal. Esse substrato nao e so positivo, s6 born. 0 nao-humano 
significa tamb€:m 0 inumano. A personalidade reflete igualmente a 
desordem, a destrui<;ao e os valores da sombra. Esses poderes sao tao 
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efetivos no interior da psique quanto 0 sao os aparentemente criativos 
e construtivos, pois psicologicamente sao igualmente reais. A posi<;:ao 
sustentada p~r lung aqui em rela<;:ao ao lugar que 0 mal ocupa na per
sonalidade nao e de forma alguma moralista, mesmo se puder ser con
siderada religiosa, Isso distingue a sua psicologia das demais, que sao 
moralistas, mas nao religiosas. 

Como a personalidade individual possui tamanha importancia, 
visto ser 0 repositorio de todos os valores - consciencia, vida, sig
nificado, alma, e tambem destrui<;:ao e mal - 0 trabalho com indi
viduos, estatisticamente insignificante quanto possa ser, e no cntanto 
urn tipo valiosissimo de ocupa<;:ao. 

Religiiio. Esses aspectos religiosos da teoria junguiana da per
sonalidade derivam em parte de sua propria constitui<;:ao e em parte de 
seu conceito, formado atraves da pratica e da pesquisa, de que a 
religiao encont1"a-se inerentemente enraizada na personalidade e nao 
pode ser considerada uma ilusao, tanto quanto nao pode se-lo a se
xualidade. Alem disso, as metaforas religiosas que emprega fazem 
parte da sua maneira peculiar de atribuir valor a fatos psiquicos, da 
mesma forma que outros psic6logos deixam implicitos seus sistemas 
de valor ao empregar outros tipos de metaforas transcendentes, tais 
como "natureza", "evolu<;:ao", "autenticidade", "maturidade" etc .. 
A linguagem religiosa de lung de forma alguma implica em ortodoxia 
de credo, associa<;:ao a uma igreja ou observancia de ritual. 

Realidade Psiquica. 0 mundo da realidade que a personalidade 
habita e 0 da realidade ps[quica. Em lung "realidade" tern uma 
defini<;:ao completamente diferente da de Freud, em que a palavra 
refere-se principalmente ao que e externo, social e material e onde a 
realidade psiquica e decisiva apenas no dominio das neuroses e das 
psicoses. (Casey 1972). lung afirma: "Realidade e simplesmente 
aquilo que afeta uma alma humana" (CW 6, § 60). Todo tipo de 
coisas afeta a alma humana - mentiras, alucina<;:6es, slogans poli
'ticos, ideias cientificas fora de moda, supersti<;:6es - e p~r isso mesmo 
esses eventos sao reais, nao importa se verdadeiros ou nao. Muitos 
outros eventos conscientes - bons conselhos, fatos historicos, co
digos eticos, interpreta<;:6es psicologicas - podem nao ter efeito al
gum sobre as profundezas da alma, de modo que esses eventos podem 
ser considerados como nao-reais, nao importa se verdadeiros ou nfio. 

Jmagens da Fantasia. As imagens da fantasia encontram-se no 
nivel mais baixo da realidade psiquica. Estas imagens sao a atividade' 
primaria da consciencia. Esta atividade corrente de fantasia, urn 
processo vital que lung afirma nao poder ser explicado como simples 
"a~ao reflexa a estimulos sensorios", e urn continuo ate de cria<;:ao 
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- por meio da fantasia "a psique cria a realidade a cada dia" 
(CW6, § 78). 

lung iuverte a conhecida teoria que sustenta que a realidade e ex
terna, que as imagens sao marcas impressas a partir do exterior, que as 
fantasias sao impressoes degeneradas ou distorcidas. Separa-se tam
bern dos seus colegas psicanalistas que afirmam ser a fantasia uma 
realidade substitutiva. Fantasia e realidade, ate mesmo a cria, con
ferindoconvic<;:ao instintiva (a "fe animal" de 'Santaiana) a toda e 
qualquer area da experiencia que acreditamos real. Criando realidade 
nas formas e conceitos mediante os quais realmente percebemos e 
apreendemos 0 mundo, formulamo-lo e lid amos com ele, a fantasia e 
prova da atividade negentropica das consciencia. As imagens sao a 
unica realidade que apreendemos diretamente; sao a expressao pri
maria da mente e da sua energia, que nao podemos conhecer senao 
atraves das imagens que apresenta. Quando percebemos uma imagem 
da fantasia, estamos olhando para 0 interior da mente do instinto, 
venda a propria libido ("A fantasia, enquanto atividade imaginativa, 
e identica ao fluxo de energia psiquica" - CW 6, § .722, cj. §§ 711, 
723 e segs.; CW 11, §§ 769,889; CW 8, § 389). 

Instinto e Arquetipo. A primazia das imagens significa que elas 
sao para 0 reino da cogni<;:ao 0 que a atividade instintiva e ao nivel 
conativo-afetivo. No dominio da mente 0 instinto e percebido como 
imagens. No dominic do comportamento as imagens sao desempe
nhadas como instinto. 0 comportamento e sempre a encena<;:ao de 
uma fantasia, e a fantasia nao e simplesmente algo que ocorre pri
vadamente na cabe<;:a, mas que se apresenta em nossas instancias com
portamentais. Eventos psiquicos e eventos comportamentais s.ao dis
tintos mas indivisiveis. Urn nao e a sublima<;:ao do-outro, de vez que 
sao co-existentes. Conceber 0 instinto independente de padroes de 
imagens e faze-Io cego, e conceber imagens independentes do instinto 
e priva-las de vitalidade e de necessidade. Agir assim seria transformar 
a imagina<;:ao mais em urn luxo sublimado do que em urn instrumento 
de sobrevivencia. 

o principio que organiza as imagens e da it realidade psiquica 
seus padr6es especificos e suas formas habituais - universais, tipicas, 
regulares, conservadoramente repetitivas atraves dos seculos - e 
chamado por lung de "arquetipo". ·Estes. mesmos qualificativos 
aplicam-se tambem ao instinto. A energia do arquetipo e instintiva 
porque 0 arquetipo eo proprio instinto; 0 arquetipo eo "padrao de 
comportamento" do instinto, eo seu "significado" ou como lung diz 
tambem, seu "equivalente psiquico" (CW 8, §§ 397 e segs.). 

A anaiogia de Jung aqui e tomada do comportamento animal. 
Sua hipotese e a de que todo mecanismo inato de descarga (ou instin-
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to) tern urn padrao de orgamza~ao e implica numa imagem de fantasia 
atraves da qual e liberado ou que representa 0 seu objetivo. 0 instinto 
falha quando M disturbios na produ~ao de imagens. Jung (CW 6, § 
765) define instinto como "urn impulso em direc;:ao a determinada:s 
atividades", que e compulsivamente necessario, herdado, de canher 
reflexo, uniforme, regular e inconsciente (CW 8, §§ 267,233 e segs., 
378). 0 fato dos instintos serem tao especificos e tipicos aponta para a 
existencia, em seu interior, de urn principlo, uma ordem, urn signi
ficado e urn proposito. Sao os arquetipos. Governam a vida psiquica 
da personalidade. 

A ideia.de arquetipo e bast ante uti! para a psicoterapia. Como a 
fantasia nunca e apenas urn pouco de irreaIidade, como exprime 0 as
pecto arcaico, emocional e criativo da personalidade e como expressa a 
realidade primaria da pessoa, colocando 0 foco sobre a fantasia es
tamos atingindo aquilo que realmente esta em a~ao no interior da al
ma. As transformiwoes qualitativas da-fantasia, tms como as que se ob
servam no decorrer de uma longa serie de sonhos ou as obtidas por dis
ciplina mediativa representam transforma~oes dos arqw!tipos que 
regem a personalidade e sao sua natureza basica. 

Esquizojrenia. Percebemos- essas transforma~oes da fantasia 
tambem no curso da degenera~ao esquizofrenica, 0 que sugere al
tera~oes na estrutura basica da personalidade. A teoria junguiana da 
esquizofrenia baseia-se na intera~ao psicofisica. Mesmo se postu
lamos que psique e corpa sao urn so, nosso conhecimento direto re
fere-se apenas a psique. 0 conhecimento que temos do corpo da-se 
sempre atraves de imagens psiquicas. Embora essas imagens, como 
tudo indica, depend am de sistemas neuroquimicos, 0 que quer que 
digamos ou fa~amos com esses sistemas depende, mais uma vez, das 
imagens psi-quicas. Nao podemos reduzir esses elementos uns aos 
outros. Sao interdependentes e interatuantes. 

lung foi 0 primeiro, na psiquiatria moderna, a sugerir a exist en
cia de uma origem psicologica para a esquizofrenia. Ja em 1907 (e 
posteriormente em 1958) (CW 3) considerou a esquizofrenia como 
sendo uma auto-intoxicac;:ao, urn disturbio metabolico devido a urn 
complexo patogenico cujos afetos intensos envolvem processos so
maticos. 0 arquetipo presente no nucleo do complexo seria este fator 
psicossomatico que induz tanto os disturbios psicologicos como a 
"toxina" somatica. A terapia da esquizofrenia, de que Jung foi tam
bern pioneiro, enfoca principalmente esses fatores arquetipicos. 
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A PERSONALIDADE EM SEU CONTEXTO 

A individualidade pressupoe que exista alguma coisa ao seu lado 
e em seu interior, a partir do que se diferencia. Individualidade nao 
significa solidariedade e assim nao pode ser considerada isoladamen
te, sem os seus contextos. 

Amplificar;ao. Jung chama de amplifica~ao seu metodo de 
apreender 0 contexto. 0 objetivo nao e reduzir dados psiquicos a seus 
-elementos mais simples ou a urn significado umco,mas aborda-Io por 
diferentes aspectos ate que seu senti do aparec;:a mais consistente e mais 
pleno. Nenhum dado ps[quico signijica uma unica coisa apenas. Am
bivalencia de valor e ambigtiidade de conteudo sao fundamentais em 
todo dado psiquico, e a amplifica~ao visa demonstrar isso. A per
sonalidade situa-se no interior de processos culturais, simbolicos e his
toricos. Estes invadem as imagens da psique. As associa~5es pessoais 
feitas com as imagens de sonhos nunca sao suficientes porque sao 
limitadas pelos preconceitos do ego e fazem toda imagem retornar ao 
ego atraves dos vinculos associativos. A personalidade do ego nunca 
pode por si so dar 0 devido valor ao tunel escuro, ou ao leaD ou a 
imagem de urn lago que apare~am em urn sonho. Essas imagens pos
suem uma ressonancia inesgotavel apesar de terem urn significado al
tamente especifico. 

Alem disso, cada sonho faz parte de uma serie de sonhos, que por 
sua vez situa-se no interior da personalidade e seu contexto. Num sen
tide mais abrangente, -a ideia da amplifica~ao significa que nunca e 
possivel fazer urn diagnostico com profundidade apos urna umca con
sulta; nao se pode nem mesmo emitir uma opiniao competente nesse 
caso. Nao se faz justic;:a a complexidade da personalidade. 0 maximo 
que se pode obter e informa~ao a respeito de apenas uma das partes (0 
ego) e tirar conclusoes em termos de sua parcialidade. 

Anamnese. Chega-se ao contexto da mesma forma que na pratica 
medica, atraves de uma historia de caso, de uma anamnese. Mas a his
toria de caso nao e ainda 0 contexto, e isto por varias razoes. A anam
nese e basicamente consciente, urn registro daquilo que a pessoa lem
bra de sua personalidade do ego. A psicologia profunda em geral ad
mite que existe mais coisas no contexto de urn caso do que a serie de 
recordac;:oes cronologicamente ordenadas. A anamnese e basicamente 
extern a, urn registro das coisas que ocorreram a urn individuo trazidas 
pela vida - familia, educa~ao, profissao, doenc;:a. 0 contexto, no en
tanto, inclui os eventos internos, como logo explicarernos. A anam
nese ejactual. Em seu nivel mais simples, uma historia de caso come~a 
com dados do nascimento, altura em centimetros e peso em quilos. 
Tenta evitar interpreta~oes e ater-se ao nucleo factual. Mas 0 contexto 
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da personalidade inclui aspectos sombrios dos sentimentos, acon
tecimentos meio esquecidos e distorcidos. Sao aspectos da comple
xi dade pessoal que estao longe de serem fatos e dificilmente podem ser 
express os por palavras. Por fim, a anamnese e historica. Refere-se ao 
passado. Mas 0 contexte da personalidade esta condicionado por 
aquilo que se projeta para diante sob a forma de ambio;oes e ansie
dades e tambem de negao;oes do presente. 

Os junguianos levam tambem em conta os seguintes fatores_para 
a amplificao;ao da historia de caso basica. 

1 - 0 Ancestral. "Familia", na- psicologia de Jung, inclui mais 
do que apenas os membros reais com os quais a pessoa vive ou a 
familia com a qual viveu como filho ou como pai ou mae (CW 17, § 
93). Na verdade, "familia" inclui essas pessoas reais, mas abrange 
tambem as ocorrencias referentes aos pais dos pais, porque 0 que se 
procura nao e ap'enas a historia da familia mas tambem ajantasia da 
familia. Em minhas analises fa90 perguntas sobre os avos e ate'Sobre 
os pais destes, 0 que faziam, 0 que tinham de diferente, quais as suas 
esperano;as e de que morreram. Pergunto sobre as inter-rela90es de uns 
com os outros, 0 contingente racial, a cren9a religiosa, a constitui9ao 
fisica e a posi9ao economica. Posso pedir que urn analisando elabore 
uma arvore genealogica a fim de 9.escobrir similaridades em padroes 
que se repetem ou difereno;as marcantes entre a vida do paciente e a da 
familia, com a finalidade de perceber como se encaixa na fantasia 
familiar. Com esta investiga9ao nao estamos investigando fatores 
psiquicos herdados. Estamos antes recriando uma genealogia ou 
mitologra da "minha propria" familia. Isto ajuda a formar no in
dividuo urn sentimento de possuir raizes, urn contexto onde sua per
sonalidade se insere e com 0 qual possui afinidades emocionais. Esta in
vestiga9ao da familia, 0 cuidado respeitoso que se dedica a cada detalhe 
da fantasia e a cada elemento de prova (velhas fotografias, lembrano;as) 
revivifica, num cenario clinico modemo, uma pratica universal que 
nossa cultura perdeu, chamada culto dos ancestrais. 

Nfvel Psicologico. Esta amplifica9ao expoe como areas potenciais 
de stress quaisquer disparidades extremas entre as partes componenies 
da personalidade. Pertencem ao nivel psicologico de uma pessoa: 
idade pSlcologica; qualidade. do autoconhecimento, do humor e da 
percep9ao interna; capacidade de em09ao, especiaimente a depressao; 
quociente intelectual; qualidade e quantidade de imaginao;ao; lacunas 
ou vazios (pontos em branco); natureza da sensualidade; dons e suces
sos; areas de medo; cultura gerai no uso da linguagem e relacionamen
to com formas simbolicas, desde os sonhos ate a arte, viagens, musica, 
habilidades manuais, habitos de comer e beber; experiencias tragic as 
por que se passou (guerra, mortes, doen9as, trai90es, fracassos etc.). 
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A questao que vern a mente neste momento e: estaria a pessoa, de 
urn modo geral, vivendo acima ou abaixo de sua classe economica, de 
seus dons inatos, do seu meio social, da sua base cultural, da sua idade 
psicologica? A resposta pode ajudar a indicar onde se devem esperar 
problemas com a sombra. Estar muito acima de seu nivel pode sugerir 
a existencia de rea90es fortemente regressivas e defesas maniacas para 
manter uma situao;ao. Muito abaixo demais pode significar que a 
queixa presente pode ser uma grande necessidade de desenvolvimento 
disfar9ada. 

Totalidade. A investigao;ao do nivel psicologico torna operacional 
na terapia a-riqueza da personalidade postulada teoricamente. 
Chamando a ateno;ao para a complexidade human a com sua teoria da 
amplifica9ao, a terapia junguiana obriga-se a ampliar sua aten9ao 
para todo 0 deposito de inventarios que constitui a personalidade e a 
convencer todos os componentes a comparecerem ao encontro, sob 
pena de a ideia junguiana de totalidade permanecer como uma abs
tra9ao, urn circulo, urn ovo vazio, 0 numeroquatro. A personalidade 
nao se revela apenas com duas pessoas sentadas em suas cadeiras, dis
cutindo problemas. Isto constrange a personalidade, e a psicologia 
tambem, reduzindo-a ao tedio mesquinho das incontaveis sessoes 
gravadas de terapia e dos tratados de psicoterapia. A teoria de lung 
implica em engajar na terapia 0 maior numero -passivel das perso
nalidades parciais. Isto introduz, no receptaculo psicologico da te
rapia, a confusao da propria vida. "A individua<;ao nao exclui-a pes
soa do mundo, mas aproxima 0 mundo da pessoa" (CW 8, § 433). A 
alquimia descrevia esse processo como a colocao;ao de uma massa con
jusa de substancias ativas no interior de urn vasa transparente fechado, 
em beneficio do cultivo da alma. 

Alma. A teo ria junguiana pressup.6e urn fator independente que 
ja foi chamado de cam ada profunda da alma. Uma personalidade 
pode ter atingido urn alto nivel educacional ou economico e apesar 
disso ser urn deficiente psicologico, abaixo das proprias possibilidades 
de cultura, percep9ao interna, sensualidade, capacidade emocional e 
assim por diante. A analise profunda empreende 0 cultivo da alma 
atraves do aprojundamento dos eventos psiquicos, sejam eles sen
timentos, perceoo;oes internas, peculiaridades patologicas oufan
tasias. Preenche- as lacunas e aprofunda as superficialidades do nivel 
psicol6gico de uma pessoa. A camada profunda exige vagar e firmeza, 
exige que se viva as coisas interiormente como imagens, muito mais do 
que como a90es extern as voltadas para os outros. E em termos de dis
paridades e superficialidades em niveis psicologicos que lung fala 
quando se mostra temeroso em rela9ao ao "homem modemo a 
procura de uma alma", como se intitula urn de seus livros. 
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2 - 0 Atual. Uma abordagem da psicologia de Jung que difere 
da de Freud e a que se refere a passado e presente. Freud sai em busca 
das mais antigas recorda<;6es, enquanto que Jung volta-se para 0 

"aqui e agora". 0 que me interessa aqui nao e tanto se a caracteti
za<;ao de Freud feita por Jung esta certa ou errada, mas sim a sua in
sistencia em rela<;ao a situa<;ao atual. Neste ponto'o pensamento de 
lung antecipa-se a escolas posteriores - .existencialismo, rogerianis
mo, Gestalt, encontro. 

Compensar;iio. Em primeiro lugar, atual significa corrente. 0 
problema presente e explorado em termos do seu significado preserite: 
o que e que 0 problema est a interrompendo? 0 que ele (e nao voce) 
deseja? A que e de que modo funciona como uma compensar;iio? Aqui 
operamos com 0 principio da auto-regula<;ao: a personalidade na
turalmente tenta equilibrar-se em meio aos varios complexos que se 
op6em. Toda ql!eixa presente faz parte da situa<;ao pl'esente, encaixa
se em urn significado.arquetipico e expressa urn aspecto dele numa lin
guagem metaf6rica. Todos os so n...110s, sintomas, complica<;6es 
ernocionais e fr:acassos sao submetidos a questao dafinalidade - qual 
o seu prop6sito e inten<;ao, 0 que sugerem para Q futuro - de pre
ferencia a quest6es sobre causas. 

A situa<;ao corrente tern urn significado arquetipico. Assim, a in
vestiga<;ao do contexto deve expandir-se e aprofundar-se em dire<;ao 
as realidades externas da vida humana. A amplifica<;ao conduz ao 
contexto mais profundo voltando-se para 0 mito e para a religiao, 
filosofia e fic<;ao, arte e folclore, a fim de dar pleno valor e compreen
sao psicol6gica ao significado arquetipico. 

3 - 0 Coletivo. E claro que a personalidade situa-se em uma 
pessoa real, viva, que se levanta todas as manhas em urn dado quarto, 
leva urn padrao de vida determinado no meio de determinadas outras 
pessoas, e rodeada de objetos definidos, recebe a sua quota de infor
ma<;ao subliminal, que vern de "for<;as" sociais, politicas e econo
micas, e volta a dormir e sonhar, submetendo-se a personalidade a 
uma nova imersao num segundo nivel coletivo, com suas cenas es
pecificas, seus amigos e inimigos e sua quota de informa<;ao. Em 
ambos os niveis a personalidade age e sofre a<;6es. Essa intera<;ao entre 
o individual e 0 coletivo e urn tema que esta presente por toda a obra 
de Jung. 

Ao nivel simples e ingenuo da experiencia existe uma oposi<;ao 
entre 0 individual e 0 coletivo: nao posso ser eu mesmo quando estou 
fazendo coisas que dizem respeito a coletividade, e a coletividade nao 
pode funcionar com urn prop6sito unificado se tiver de levar em conta 
o estilo e as necessidades de cada individuo. A antinomia filos6fica 
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entre 0 individual e 0 universal (CW 16, §§ 1-5) e em si uma situa<;ao 
arquetipica que se desenrola na vida de cada pessoa. 

Quando exam in amos mais cuidadosamente 0 conceito de Jung, 
encontramos 0 seguinte: 

(a) ~em tudo que e coletivo e atual. A psique e altamente seletiva 
. em rela<;ao aquilo que a mobiliza. Apenas uma pequena area do 
"coletivo" atinge-a realmente e e por isso mesmo psiquicamente real. 
Logo voltaremos a isso. 

(b) 0 coletivo e tambem 0 comum, 0 que possuimos em comum e 
que nos mantem universalmente unidos como seres humanos. A 
hip6tese do inconsciente coletivo significa para a terapia que todas as 
pessoas podem se comunicar neste nEvel humano comum, tanto no 
presente como com os personagens do passado, na linguagem da 
emo<;ao,da fantasia, do sonho, das situa<;6es e imagens arquetipicas, 
a despeito das diferen<;as individuais de idade, sexo, sanidade, cultura. 
De modo semelhante, a hip6tese da consciencia coletiva estabelece a 
comunidade atraves dos papeis (persona). Podemos entender os ci
dadaos nossos amigos tambem em termos de s.uas atividades coletivas 
(carteiro, vendedora, paciente, enfermeira etc.). Tambem estas sao 
contextos nos quais a personalidade se situa e pelos quais- se torna 
mais compreensivel. 

(c) 0 coletivo nao e apenas 0 interior ou 0 exterior, 0 subjetivo 
ou 0 objetivo. E ambos. Sou coletivizado tanto pelo papel que desem
penho exteriormente em minha profissao, quanto pelo humor do men 
complexo anima. Os humores e opini6es do amante, do vendedor, do 
her6i messHinico ou do guru terapeutico apresentam diferen<;as in
dividuais muito pequenas. Quem viaj.a traz na volta relatos coletivos 
parecidos, seja de uma volta num onibus publico, seia de uma sessao 
privada de drogas. A interioridade e a exterioridade podem ambas ser 
coletivas e Jung demonstra em varios trabalhos (sobre discos voa
dores, sobre a Alemanha de Hitler - CW 10) que os dois coletivos 
refletem urn a-o outro. 0 Zeitgeist (espirito dos tempos) afeta tanto 0 

interior como 0 exterior das imagens e emo<;6es arquetipicas. 

Por isso, conhecer a personalidade individual significa conhecer 
suas varia<;6es em rela<;ao ao seu contexto coletivo. Os desvios tor
nam-se assim as pistas para a essencia da individualidade. Isto e tam
bern 0 que significa, segundo a visao junguiana, ser uma personali
dade individualizada: diferenciar-se. Mas esta personalidade, ideal
mente, nao devera renegar a coletividade pois tera encontrado urn estilo 
diferenciado de desempenhar papeis. A adapta<;ao, de acordo com a 
visao junguiana significa nao a destrui<;ao da individualidade mas sim a 
inova<;ao da coletividade. Viver uma voca<;ao coletiva de uma maneira 
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individual e precisamente 0 caminho a ser seguido para preencher os 
padroes do mite de cada urn. 

Mil%gia. Para completar 0 contexto coletivo, amplifica-se a 
personalidade atraves de paralelosmitologicos. Os mitos dao outra 
dimensao a angustia presente. Para lung, os mitos descrevem 0 com
portamento dos arquetipos; sao descri~oes dramaticas, na linguagem 
petsonificada dos processos psiquicos. Como representa~6es univep
sais de dilemas psicologicos, os mitos sao" as bases da psicologia ar
quetipica; Alem dos seus dramas, os mitos sao dinfunicos, obrigando 
efetivamente a personalidade a afastar-se de sua fixa~ao em si mesma, 
de seus problemas isolados, e dos "como" desesperados das solu~oes 
imediatistas. Alem de fornecerem urn fundo genericamente humane 
para a dificuldade particular e pessoal, descobrimos que os arquetipos, 
em urn mito, sao os fatores seletivos responsaveis pelo arranjo do 
padrao particular em que a pessoa seencontr"a. De modo que, para 
compreender-se a dificuldade da pessea deve-se buscar 0 padrao 
mitico, pois suas personalidades miticas (as figuras arquetipic~s) e 
seus comportamentos fornecem os indicios do que esta acontecendo 
em nosso comportamento. 0 contexto ultimo da personalidade sao os 
mitos que ela esta vivendo. 

ESTRUTURA DA PERSONALIDADE 

Metodo Descritivo. A maneira como lung apresenta a estrutura 
da personalidade-e radicalmente original em urn ponto. Seu modele e 
elaborado em termos da propria personalidade, isto e, descreve a es
trutura da pessoa individual como composta de personalidades par
ciais. Com isto evita a dificuldade de transpor modelos biologicos, 
metafisicos ou mecanicistas para experiencias humanas. 

Para lung nao existe nada de mais "basico" do que a propria 
psique. E a unica coisa que experimentamos diretamente e conhe
cemos imediatamente. Todos os outros campos derivam das experien
cias psiquicas. Os conceitos das outras disciplinas que alguns psi
cologos usam para dar conta da estrutura da personalidade e de seus 
processos sao in:ven~oes secundarias. Sao abstra~oes das imagens 
primarias, na psique em seu nivel pre-conceitual. 

Ao lade disso, modelos que contam com analogias de outras 
disciplinas, tambem tendem a insinuar, por exemplo, urn ponto de 
vista biologico, ou fisico, ou moral, em rela~ao a process os psico
l6gicos. Se concebo as partes de minha personalidade como umas tan
tas for~as matematicas, impulsos instintivos ou fatores independentes, 
a compreensao que terei de mim mesmo nao se afastara muito disso e 
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minha op~ao relativa ao tratamento dos disturbios de personalidade 
recaira sobre os metodos que se inspirem no mesmo tipo de pensa
mento. Serei abstrato e matematico, ou como urn treinador de ani
mais, urn pregador ou urn recenseador do inventario da personalidade. 

Entendendo-se os processos de qualquer personalidade como a 
intera~ao e a rela~ao entre as diferentes personalidades parciais, es
tabelece-se de imediato, atraves da propria teoria, todo urn campo 
psicol6gico, uma comunidade interior. Ha relacionamentos. Ha con
trastes e conflitos - nao entre caracteristicas, impulsos, fQr~as ou 
regioes cerebrais, mas entre pessoas individuais, cad a urna delas digna 
de respeito, cada uma delas complexa e dificil de entender, cada uma 
delas tao capaz quanto 0 eu (a personalidade do ego) de influir no or
ganismo politico da psique total. As teorias de lung definitivamente 
nao apresentam uma psicologia do ego, uma vez que 0 ego e, tambem, 
e deve sempre seguir sendo, por defini~ao, apenas uma personalidade 
parcial. 

Opostos. Essas rela~oes interiores requerem compreensao psi
cologica voltada para a comunidade de cada uma das nossas perso
nalidades: entre as partes mais desenvolvidas e as que foram negli
genciadas e reprimidas, entre as partes sadias e as doentes, entre os 
componentes moralistas e os criminosos, entre os novos entusiasmos 
juvenis e os impulsos fisicos selvagens. lung concebe estes problemas 
entre todos esses elementos como 0 conflito dos opostos. Mas "os 
opostos" e apenas uma expressau, urn modo de referir-se a tumul
tuosa luta existente entre as pessoas que compo em cada ser humane 
individual. 

Sonho e Drama. lung refere-se a esse conflito interior tambem 
em termos de drama. Sua teoria do sonho afirma que este possui uma 
estrutura dramatica que vai desde a cena de abertura, personagens, 
enredo, crise, ate a resolu~ao. Como encara 0 sonho como realidade 
psiquica direta, ou 0 auto-retratodos complexos, a estrutura da 
psique e, portanto, dramatica. Se a estrutura psiquica e fundamental
mente urn processo dramatico, en tao toda a his tori a da vida de uma 
pessoa e uma estoria e a personalidade nao pode ser apreendida de 
modo mais preciso do que sob a forma narrativa. Dessa perspectiva, a 
personalidade e um teatro de figuras arquetipicas, algumas proe
minentes e centrais, outras nos bastidores, e as discussoes podem 
abordar temas heroicos, comerciais, de comedia, de tragedia, de 
farsa. 

o modo do ego relacionar-se internamente com os outros e a 
posi~ao que toma, apoiando urn lade e opondo-se a outro, sao aspec
tos que aparecem no relacionamento de uma pessoa com seu meio 
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social. Se me com porto de modo autoritario e repressivo em rela<;ao a 
minha fraqueza interior, tenderei a ser da mesma forma para com os 
outros, nao levando em considera<;ao as necessidades de meus colegas 
e de meus pacientes mais do que 0 meu egoismo me permite com res~ 
peito a minhas necessidades interiores. Se fa<;o 0 jogo dos favoritos, 
dando preferencia ilOS companheiros interiores que seduzem, encan
tam e lisonjeiam 0 ego, e muito provavel que eu venha a jogar 0 mes
mo jogo no mundo em geral, evitando critic as e confronta<;oes. Na 
teoria de Jung os papeis que desempenhamos no relacionamento pes
soa a pessoa sao determinados pelas personalidades parciais. As 
relar;6es interpessoais baseiam-se nas relar;6es intrapessoais. 

As Personalidades Multiplas Personificadas. A maneira per
sonificada (Hillman 1975) de considerar a estrutura d:i personalidade 
e valiosa para a terapia, ou, melhor dizendo, ja e terapeutica em seus 
efeitos. "Impulsos", "processos" e "fatores" sao co is as que per
manecem abstratas. Conduzem a racionaliza<;oes intelectuais. e a 
defesas contra a experiencia direta. Ja com personifica<;oes 0 contato 
pode ser direto. Na terapia junguiana a tecnica chamada "imagina<;ao 
ativa" faz precisamente isso. 13 urn encontro entre as partes da per
sonalidade; e uma batalha, urn dialogo, urn simp6sio, urn drama entre 
os complexos. 

No entanto, antes de tentarmos dar conta detalhadamente da es
trutura da personalidade, teinos de considerar divers as conseqtiencias 
te6ricas de natureza geral. Entre estas, a mais importante e 0 conceito 
de Jung de que toda personalidade e essencialmente multipla (CW 8, 
§§ 365, 388). A personalidade multipla e a natureza humana. Por isso 
toda personalidade e potencial mente diss.ociavel em personalidades 
parciais que a compoem. Isto e ao mesmo tempo uma amea<;a regres-

.. siva e uma diferencia<;ao progressiva. A individualidade (que no pen
samento de Jung significa individido) e 0 p610 oposto da dissocia
bilidade natural. A personalidade individual significa uma diversidade 
contida, uma unidade diferenciada que nao e nem unica nem simples. 
A totalidade da personalidade significa Ulna tensao altamente com
plexa entre partes. A personalidade dissociavel, multipla, e-um prin
cipio que se mantem inalterado durante todo 0 desenvolvimento da 
teoria de Jung. Percebemo-Io em seus primeiros trabalhos sobre es
quizofrenia, em seu interesse pela parapsicologia, pelas vis6es alu
cinat6rias, pela dissocia<;ao, bern como no relato autobiografico em 
que se coloca a si mesmo em termos de personalidade numero urn e 
personalidade numero dois (MDR, pag. 45-68). 

Embora a ideia das personalidades parciais seja uma constru<;ao 
hipotetica e tambem uma metafora, tanto quanto outras constru<;oes 
explicat6rias como impuIso, fat or , necessidade etc., as personalidades 
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parciais sao dados diretos da consciencia e nao apenas inferencias. 
Encontramos essas pessoas em nossos sonhos e as ouvimos como 
vozes interiores. Vivemo-Ias em nossas rea<;oes peculiares, a que nos
sos amigos se referem quando dizem "nem parece voce", nos momen
tos em que nos percebemos muitissimo parecidos com nosso pai ou 
nossa mae, quando estamos fora de n6s mesmos ou desfigurados pela 
raiva, quando dizemos 0 que nao pretendemos dizer ou quando nos 
frustramos de mil e uma maneiras. Para Jung essas personalidades 
parciais sao tambe-m 0 fundamento da cren<;a universal em espiritos e 
demonios (CW 8, §§ 570 e segs.). 

Figuras Arquetipicas.Jung insiste que seus conceitos sejam for
mulados em termos da experiencia, e assim denomina as personali
dades parciais segundo suas imagens. Seu metoda e, a urn s6 tempo, 

. fenomenol6gico, atendo-se ao maximo as coisas como se apresentam, 
. e ingenuamente realista, considerando os eventos psiquicos em seu 
valor aparente como plenamente reais. Afirma que as descri<;6es 
primitivas (personifica<;ao e demoniza<;ao) correspondem ~ man.eira 
empiricamente maisprecisa de discorrer sobre os fat?s psiqUlcOS. E .na 
personifica<;ao de suaves ninfas sedutoras que expenmentamos aqUllo 
que aprendemos a chamar de "desejo sexual", e e sob a forma de d~s
grenhados demonios noturnos que entramos em contato com aqUllo 
que os tratados rotulam de "ansiedade". 

As personalidades parciais agrupam-se sob os nomes de sombra, 
persona, ego (her6i), anima, animus, puer (eterna juventude), senex 
(velho sabio), trickster, grande mae, animal significativo, curador, 
crian<;a divina, Self. Por urn lado, estes sao os nomes dos arquetipos, 
isto e, figuras tipicas do mito, da arte, da literatura e da religiaoem 
todo 0 mundo. Por outr~ lado, sao figuras tipicas dos sonhos, dos 
papeis familiares, das emo<;oes pessoais e das patologias que pa
dronizam nosso comportamento. Podem ser encontrados onde quer 
que a imagina<;ao humana elabore seus produtos, dos dogmas reli
giosos as convic<;oes delirantes, da arte mais sublime a psicose alu
cinat6ria. Essas figuras sao instancias que a personalidade pode 
adotar quando uma ou outra delas predomina, determinando a pers
pectiva que passa a presidir nossas ideias e sentimentos a respeito do 
mundo e a respeito de n6s mesmos. t claro que todas elas e suas 
varia<;oes nao aparecem de uma vez s6, de modo que nao se trata de 
memorizar 0 elenco de urn show d.e variedades a fim de conhecer a 
psicologia da personalidade. Mas, do ponto de vista de Jung, trata-se 
de reconhecer que a personalidade e arquetipicamente condicionada 
ou que a personalidade e uma cena dialetica onde, no decorrer da 
vida, intervem muitos caracteres imaginarios, participando, comu
nicando-se, discutindo. (Nosso objetivo aqui e apenas dar urn esbo<;o 
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de como as personalidades parciais em geral operam). Ha estudos 
mais detalhados que examinam a maioria dessas figuras, sua feno
menologia e sua patologia. Alguns desses estudos recentes, alem dos 
do proprio lung, sao os de Neumann 1955, grande mae; Guggenbiihl 
1971, sombra; E. lung 1957, Adler 1961, de Castillejo 1973, animus; 
E. lung 1957, Hillman 1973/4, anima; v. Franz 1970, puer; Hillman 
1970, Vitale 1973, sen ex. Esta lista, de' forma alguma completa, 
oferece uma boa introdU(;ao as figuras arquetipicas e seus efeitos 
sobre 0 comportamento. 

Tomemos por exemplo a sombra. E a imagem de todos os aspec
tos da personalidade em que nos poderiamos transformar. Em meus 
sonhos pode ser urn irmao, urn colega de escola que eu temia ou in
vejava, urn marginal ou urna pessoa bern sucedida, urn colega de 
profissao cujas caracteristicas sao aquelas que mais detesto - mas 
que sao as que mais se aproximam das minhas proprias. Devido a 
minha identifica~ao corn urna personalidade que chamo de "meu 
ego", a sombra em geral aparece como urn ser inferior e rejeitado pela 
sociedade. 0 desenvolvimento de uma personalidade parcial, 0 ego, 
ao mesmo tempo vai formando a sombra. Em nossa cultura 0 desen
volvimento do ego vai-se dando atraves de op~oes entre 0 bern e 0 mal, 
entre 0 certo e 0 errado, amor e desamor. 0 mau, 0 errado, 0 desa
mado, recaem entao sobre a soffibra, tornando-a amedrontadora. Em 
pouco tempo, 0 lado suprimido torna-se 0 lado reprimido; 0 ar
quetipo da sombra, que e urn potencial de vaiores destrutivos, a urn 
"instinto do mal", e ativado pelos impulsos rejeitados da vida diaria. 
Quanto mais adequado me torno, mais a sombra se alimenta de 
motiva~oes contrarias, ate chegar aos extremos de urn Dr. lekill e Mr. 
Hyde. Como a sombra e uma figura arquetipica; e nao apenas urn 
nome para disfar~ar 0 reprimido, temos de considera-Ia como uma 
personalidade viva, com inten~oes, sentimentos e ideias. 

Se nos mantemos inocentes e farisaicos ern nossa consciencia do 
ego, for~amos a sombra para a escuridao, que e 0 seu lugar, da mesma 
forma que se representa 0 diabo no inferno e se fantasia 0 criminoso 
nas trevas da noite. Assim, nos sonhos, a sombra aparecera em 
guetos, como urn caso de assistencia social, como urn invalido, 
aleijado ou doente. Aparece tambem nas imagens do politico po
deros~, do falso guru, do banda de rua, ou de uma pessoa de pele es
cura. E feicil entender como os problemas da sociedade podem referir
se diretamente a personalidades parciais individuais. 

A sombra determina tam bern os motivos dissimulados nos pIanos, 
os esquemas para 0 progresso profissional, os boatos maldosos, as 
deslealdades, apesar de nossas honestas inten~oes. Embora tenha feito 
sua descri~ao ern termos principalmente eticos, a sombra pode, tam-
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bern, conter qualquer outro aspecto incompativel - a sexualidade ou 
a primit:ividade nao vividas, as realiza~oes potenciais nao concreti
zadas e a sensibilidade cultural nao realizada. A sombra apresenta, de 
modo especial as imagens da patologia da pessoa: sadismo, lamen
ta~oes hipocondriacas ou qualquer urn dos varios sindromes psico
ticos que refletem, em caricatura, a estrutura global da personalidade. 

o trabalho terapeutico nao po de evitar 0 encontro com a sombra. 
Urn dos objetivos da terapia junguiana e a acomoda~ao mutua dos 
dois irmaos, 0 ego e a sombra, e uma relativiza~ao de suas atitudes 
antagonicas previas, iluminando-o sombrio e sombreando olurninoso. 
No entanto, a sombra nunca e totalmente superacta, na me did a em 
que nunca conseguimos realizar todo 0 nosso potencial e nunca aban
donamos de todo os aspectos destrutivos e malevolos da natureza 
humana. A sombra e particularmente relevante para a compreensao 
das dificuldades que podem ocorrer entre analista e paciente. Eles 
podem projetar mutuamente as sombras, de modo que urn fica sendo 
sempre 0 forte, 0 sadio e 0 sabio, enquanto 0 outro e 0 fraco, 0 au
todestrutivo, 0 inferior (GuggenbiihI1971). 

Situar6es Arquetfpicas. Tao significativas quanto as figuras ar
quetipicas sao as situa~oes arquetipicas. Embora rigorosamente nao 
fa~am parte da estrutura da personalidade, ,sao fundamentais para a 
compreensao do comportamento. Quando identificamos as situa~oes 
arquetipicas que uma pessoa esta real mente vivendo, ficamos ern 
melhores condi~oes de entender 0 que est a se passando corn ela. 
Ponemos tomar, por exemplo, a iniciarao. Muitas culturas tern rituais 
de inicia~ao a fim de ajudar 0 individuo a passar de urn estagio da vida 
para outro. De acordo corn a teoria junguiana (Henderson 1967) uma 
pessoa que nao tenha 0 equivalente psicologico da inicia~ao pode ficar 
desorientada quando confrontar urna situa~ao de transi~ao para a 
qual nao se encontre psicologicamente preparada. Em tais momentos 
pode ocorrer uma regressao completa, na qual toda a personalidade 
parece fugir, recuando de uma tare fa dificil (exames, servi~o militar, 
casamento, parto, menopausa e meia-idade, morte de urn ente que
rido, a propria morte). Pode acontecer urn episodio psicotico agudo. 
Quando examinamos as fantasias, medos, atitudes e sonhos que ti
veram lugar durante a crise, podemos verificar que mostram a pessoa 
passando por uma inicia~ao psicologica, conferindo urn sentido ritual 
ao comportamento peculiar - os medos exagerados de medico, as 
fantasias de tortura, a sensa~ao de isolamento, as imagens de nas
cimento ou de transforma~ao em uma nova condi~ao, as vozes alu
cinatorias dando instru~oes, tudo isso pode ser apropriado a situa~ao 
arquetipica da inicia~ao. Ao confirmar os acontecimentos como ar
quetipicamente significativos, a pessoa que esteja lidando mais de per-
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to com 0 caso pode ajudar, nao somente impedindo uma desinte
gra~ao ou urn suicidio estupido, como tambem tornando 0 epis6dio 
psicologicamente significativo. 

Outra situa~ao arquetipica e 0 temenos (palavra grega que sig
nifica recinto sagrado) ou area fechada na qual pode-se colocar os 
problemas mais terriveis, onde se pode viv~r a experiencia de urn cen
tro ordenador, ou onde a pr6pria personalidade pode se proteger en
quanto se processam alterac;:oes vitais. Jung ilustrou 0 temenos com 
figuras geometricas principalmente baseadas nas mandalas orientais. 
Seu aparecimento espontaneo em situac;:oes de sobrecarga extrema
mente desintegradoras e sua relevancia para a compreensao de rituais 
contraf6bicos sao apenas dois aspectos da sua importancia. 

Na descida, outra situac;:ao arquetipica, ha freqtientemente urn 
escurecimento depressivo ou uma confusa obnubilac;:ao da conscien
cia, ate mesmo uma perda da orientac;:ao, em func;:ao da experiencia de 
asp~ctos ate entao d~sconhecidos da personalidade. 0 sacrijfcio 
~Ultas vezes for~ec~ explicac;:ao para mutilac;:oes bizarras ou para sen
tlmentos de carenCla absoluta. 0 abandono e muito conhecido cli
nicamente, nas emoc;:oes despertadas pel a separa~ao, solidao e desam
paro, que, como e mostrado nos mitos de-Hercules, Moises, Jesus etc., 
referer;n-se a uma pnS-~ondic;:ao necessaria para a emergencia de urn 
novo tlPO de forc;:a que mtegra arquetipicamente 0 mesmo_padrao. 

Substancias e Processos Arquetfpicos. Alquimia. Quando se dis
cute a obra de Jung, seus escritos sobre alquimia muitas vezes cons
tituem urn embarac;:o. Mas apresenta-Io sem esta parte da sua teoria 
seria uma grande distorc;:ao. Jung devotou seus ultimos trinta anos de 
pesquisa a esse tema, _publicou cerca de urn quarto de sua obra sobre 
te~to~ e temas alquimicos e disse em sua autobiografia que foi a al
qUlmla que forneceu 0 verdadeiro substrato da sua psicologia (MDR, 
pags. 205, 212, 221). A alquimia, portanto, nao e apenas de interesse 
erudito nem constitui urn campo separado de pesquisa, nem tampouco 
e uma mania ou paixao particular de Jung. E urn fato fundamental 
para a sua concepc;:ao da estrutura-da personalidade. Jung via a al
quimia. como uma psicologia pre-cientifica da personalidade, sob--a 
capa de metaforas. Entendeu as quatro substancias basicas da al
quimia (chumbo, sal, enxofre e mercurio) como sendo componentes 
arquetipicos da psique. A individuac;:ao, ou realizac;:ao plena da per
sonalidade, requer uma longa serie de operac;:oes sobre urn substrato 
basico, expresso metaforicamente por essas substancias. A perso
nalidade e uma combinac;:ao especifica do chumbo dense e depressivo 
com 0 enxofre inflamavel e agressivo, com 0 sal amargamente sabio 
com 0 volatil e evasivo mercurio. A alterac;:ao e a integrac;:ao dessas ex-
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periencias formam fases na combinac;:ao das duas principais oposi
c;:oes: aura e prata, sol e lua, rei e rainha, consciencia ativa.e incons
ciencia reflexiva. As formulac;:oes alquimicas correspondem as figuras 
arquetipicas mencionadas anteriormente (anima, animus, senex etc.), 
preenchendo com detalhes pato16gicos e com sutis percep~oes psi
col6gicas est as personificac;:oes mais genericas. 

Os processos que se desenrolam na personalidade sao tam bern 
figurados arquetipicamente na alquimia como uma serie de operac;:oes. 
Os nomes de muitas dessas operac;:oes sobrevivem na psicologia cli
nica. Projec;:ao, dissolu~ao, sublima~ao, fixac;:ao e condensac;:ao eram 
todos term os alquimicos. Os dois principais processos - soluc;:ao e 
coagulac;:ao - sao outra forma de colocar 0 trabalho principal da 
psicoterapia: separar e unir, analisar e sintetizar. Assim sendo, me
todos que a analise modern a cre ter inventado para promover 0 desen
volvimento da personalidade eram ja conhecidos da alquimia como 
descric;:ao de movimentos aut6nomos dos processos psiquicos. 0 ob
jetivo da obra alquimica - e no pensamento de Jung, os objetivos sao 
apenas marcos, que devem ser valorizados por seus impetos como 
ideais e nao serem perseguidos literalmente ate suarealizac;:ao (CW 17, 
§ 291) - e uma serie de unioes das diversas substancias psiquicas em 
conflito. J ung chama essas uniOes de "integrac;:ao da personalidade" e 
a obra, de "individuac;:ao da personalidade". 

Tipos (A) - Introversiio e Extroversiio. Alem das estruturas da 
personalidade encontra-se a tendencia global caracteristica de sua 
energia. A sua orientac;:ao dinamica basica e para fora, fluindo para 0 

mundo e para as coisas, para as pessoas e para os val ores que estejam 
a sua volta? Ou 0 seu movimento primario e para dentro, em direc;:ao a 
sua subjetividade, aos reclamos de sua natureza, imagens e valores in
teriores? Esta distinc;:ao entre as orientac;:oes objetiva e subjetiva da 
personalidade, entre introversao e extroversao, e uma das maiores 
contribuic;:oes de Jung a teoria psicol6gica. Logo foi aproveitada por 
Hermann Rorschach, cuja obra, tao amplamente influente, comec;:ou 
primariamente como uma investigac;:ao adicional, atraves de inetodos 
projetivos, da polaridadeintrovertido/ extrovertido (Klopfer, 1972) e 
foi desenvolvida em muitos trabalhos publicados por H. J. Eysench, 
tanto te6rica como experimentalmente. 

Como tao freqtientemente ocorre com ideias bern sucedidas 
(evoluc;:ao, entropia, relatividade), estas adquirem popularidade. Por 
isso mesmo perdem muito de sua precisao e sutileza originais. No 
presente, e por demais facil caracterizar os introvertidos como re
traidos e esquizoides e os extrovertidos como maniacos e superficiais. 
Facilmente acreditamos que os introvertidos sao desadaptados e os ex
trovertidos ad~ptados demais. Essa maneira do_gmatica de considerar 
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as atitudes da personalidade deriva ela pr6pria dos preconceitos do ob
servador e da atitude tipica da pr6pria pessoa. Por isso, considerar 
atividade ou dependencia do objeto como chaves para a compreensao 
da extroversao, ou hostilidade anti-social e desejo de poder para ada 
introversao pode revelar-se algo bastante decepcionante. A atitude in
trovertida requer urna boa dose de envolvimento com 0 mundo a fim de 
conseguir estimulo para a sua subjetividade: E a personalidade ex
trovertida pode voltar-se violentamente contra 0 seu meio, ser timid a 
em grandes eventos sociais ou ser inovadora em relac;ao a ideias e sis
temas. Este comportamento, se bern que aparentemente introvertido, 
realmente reflete uma orientac;ao para 0 objeto e uma exata apreciac;ao 
do mesmo. ("Para" 0 mundo ou "contra" 0 mundo sao movimentos 
na mesma dimensao: sao ainda em termos do mundo e por isso refletem 
ambos a predominancia de extroversao). 

Como a introversao e a extroversao sao fenomenos energeticos, 0 

melhor que se pode fazer e pensar nelas como "fatos da natureza" 
dad~ que acompanhama existencia, como 0 direito e 0 esquerdo, ex~ 
pansao e contrac;ao, manha e tarde, cada urn tendo a sua razao de ser. 

. I~tr?versao e extroversao sao conceitos de valor pnitico para 0 

dlagnostlco, para 0 tratamento e para 0 progn6stico dinico. As 
medidas terapeuticas precisam sempre ser relativizadas de acordo com 
o tipo psicol6gico ?O paciente - 0 que e alimento para urn, para outro 
p~de ser veneno. As vezes lung aconselha a compensac;ao por meio da 
atItude oposta, enquanto que outras vezes insinua que 0 tratamento de 
escolha e "mais ainda a mesma coisa". 0 tratamento eletivo de con-' 
dic;oes de extrema introversao, por exemplo, e menos uma extroversao 
fon;ada para compensar do que uma- meticulosa investigac;ao e uma, 
empatia com a subjetividade do paciente por intermedio da com
preensao das fantasias. Os tipos psicol6gicos sao-rambem valiosos ins
trumentos conceituais para a compreensao de pessoas nas mais diver
sas situac;oes: trabalho com colegas, vida com a familia, escolha de 
projeto~ ~ de metodos cient~ficos, preferencias de lazer. Ate a politica 
e a rehglao caem sob a mfluencia das propensoes introvertidas
extrovertidas. 

Tipos (B) - Funp5es. Alem das duas atitudes fundamentais em 
li?guagem "energetica", existem quatro func;oes: pensamento, ~en
tlm~nto, sensa9iio ~ intuifiiO. Essas func;oes sao construc;oes te6ricas 
denvadas da termmologla da psicologia tradicional. Desde Kant 
(1724-1804) e da moderna psicologia do Iluminismo, as func;oes (em 
ge:al chamadas de faculdades) da mente humana tern side sempre des
cntas por psic610gos academicos. 0 trabalho de lung sobre os tipos 
(1921; CW 6) oferece a hip6tese de que cada personalidade funciona 
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preferencialmente, estruturalmente e tipicamente por meio de uma ou 
outra dessas faculdades. Nao somos simplesmente extrovertidos ou 
introvertidos; somos tambem individuos que pensam ou que sentem 
de maneira tipicamente introvertida, ou somos tipos intuitivos ex
trovertidos. As quatro func;oes sao modos da consciencia, enquanto 
que as atitudes de introversao e extroversao referem-se as energias 
bdsicas da pessoa. As quatro func;oes descrevem a maneira como a 
consciencia molda a experiencia. Presume-se que a func;ao sensac;ao, 
por exemplo, opere principalmente atraves da percepc;ao, captando 
internamente as imagens e manifestac;oes do corpo e, externamente, 
apoiando-se na observac;ao exata e no senso estetico. Assim, er mesmo 
ocorre com 0 pensamento, sentimento e intuic;ao - cada urna 
apresentando uma modalidade tipica e uma patologia tipica da cons
ciencia. 

Mais recentemente, urn grande numero de publicac;oes (Marshall 
1968; Shapiro 1972; von Franz e Hillman 1971; Mann et a/. 1972; Plaut 
1972) atesta 0 recorrente interesse, tanto clinicer como experimental, 
por esse aspecto -da teoria junguiana da personalidade. No entanto, 
dentro da obra toda de lung, a tipologia e apenas urn dos vinte gros
sos volumes que compoem suas obras completas e a tip%gia per
manece sendo apenas uma abordagem introdut6ria das complexidades 
da personalidade. A tipologia e elementar, tanto no sentido de fun
damental como de preliminar, sim.,lesmente urn primeiro passe para 
se penetrar na natureza das diferenc;as individuais e nas teorias de 
lung. 

Complexos. A formulac;ao te6rica mais importante de lung e a 
dos complexos. E seu '0 termo e foi usado por ele e por seus colabo
radores do Burgholzli, a clinica psiquiatrica da Universidade de Zu
rique, para dar conta de interferenciaseni associac;oes verbais numa 
situac;ao experimental - 0 Experimento das Associac;oes. Uma lista 
de cern palavras - verbos, substantivos, adjetivos - elida uma a 
uma, a urn indivkluo que e solicitado a responder tao rapidamente 
quanto possivel, com a primeira palavra (e apenas uma) que Ihe vier a 
mente. Ap6s 0 registro das cern associac;oes as palavras-teste e dos 
tempos de reac;ao (em quintos de segundos) para cada uma delas, 0 ex
perimentador novamente Ie a list a de palavras-estimulo pedindo a pes
soa que repita 0 que havia dito da primeira vez. Desvios entre a pri
meira associac;ao e a repetic;ao tambem sao registrados. Examinam-se 
entao nos protocolos os padroes de perturbac;ao, como por exemplo 
os tempos prolongados de reac;ao, repetic;ao da mesma reac;ao verbal, 
esquecimento da reac;ao original por ocasiao da repetic;ao, associac;oes 
peculiares ou bizarras, rimas, reac;oes afetivas, etc. (cf. CW 2; Hull e 
Lugoff 1921; Rapaport et af. 1946; Cramer 1968). 
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A hip6tese de lung era a de que os disturbios nas associa<;oes·· 
refletem urn grupo inconsciente de ideias, imagens e recorda<;oes, in
terligadas de maneira individual, permeadas por uma unica tonalidade 
afetiva (anseio, angustia, medo, dor) e carregadas de forte emo<;ao. 
Chamou a isso de complexo. A despeito das melhores inten<;oes da 
personalidade do ego em prestar aten<;ao e seguir as instru<;oes, 
ocorriam as interferencias. Esse trabalho experimental, realizado 
durante a primeira decada do presente seculo, colocou-o em contato 
com Freud. Por essa epoca, a psicologia clinica, a psicologia expe
rimental e a psiquiatria trabalhavam todas juntas, em fraternal fe
licidade. 

o trabalho de lung forneceu a teoria freudiana da repressao a 
segunda perna de que necessitava para manter-se de pe. A primeira 
perna e anedoticamente empirica, uma cole<;ao de psicopatologias da 
vida cotidiana ~ lapsos da lingua, parapraxias, esquecimento$, dis
tra<;oes. Mas a segunda perna, os disturbios da aten<;ao, podem ser 
demonstradas experimentalmente. A teoria da repressao iniciava, as
sim, sua caminhada empirica, e com ela as importantes conclusoes ad
venientes - 0 funcionamento de urn segundo sistema mental, ou a 
psique inconsciente. Desta forma, Freud e lung apoiavam-se mu
tuamente. A ideia freudiana de inconsciente usou.a teoria junguiana 
dos complexos para fundamentar-se empiricamente. 0 conceito jun
guiano de complexo usou a teoria freudiana da repressao e do incons
ciente como base te6rica. 

No meio de todo 0 trabalho desse periodo, especialmente voltado 
para a psicopatologia (teoria da esquizofrenia), criminologia (detetor 
de mentlras) e medicina psicossomatica (fenomenos psicogalvanicos 
ou altera<;oes na resistencia ou condutividade eletrica da pele quando se 
atacam os complexos), existe urn trabalho particularmente relevante 
para a teoria da personalidade (CW 2, §§ 793 e segs.). Nele lung de
monstra a conexao entre 0 conteudo do disturbio que aparece na ex
periencia das associa<;oes com 0 sintoma histerico e com 0 sonho. A . 
hip6tese do complexo po de suficientementedar conta dos tres. 0 mes
mo ~ unico complexo perturba a assQcia<;ao, est"il por tras do significado I 
do slI~toma (como conversao corp6rea de urn feixe de ideias e imagens 
emoclonalmente carregadas), e aparece como figura personificada nos 
sonhos. A ~isao junguiana da personaIidade como uma multiplicidade 
de personahdades parciais em intera<;ao, "psique divididas" (CW 8 § 
203) ou "pessoalzinho" (ibid., § 209) pode muito bern ter tido s~a 
origem nos experimentos das associa<;oes e nas hip6teses dos com
plexos, que para ele eram as realidades basicas os elementos os nu-
cleos da vida psiquica. " 
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Experimentado figurativamente, 0 complexo e uma personali
dade com sentimentos, motiva<;oes e recorda<;oes. Experimentado 
somaticamente, 0 complexo e uma altera<;ao no ritmo cardiaco, na cor 
da pele, no controle esfincteriano, na turnescencia genital, na res
pira<;ao, na sudorese etc .. Experimentado energeticamente, 0 com
plexo e urn nucleo dinamico, que esta sempre acrescentando novas 
particulas a si, como urn magneto, ou coalescendo com outras uni
dades atomicas, como uma molecula. Produz ten sao , compulsoes, 
situa<;6es carregadas, transforma<;oes, atra<;oes, repulsoes. Experi
mentado pat%gicamente, 0 complexo e uma ferida aberta pronta a 
contaminar-se pelos micr6bios das proximidades (sugestibilidade), urn 
cancer que cresce autonomamente, urn potencial de panico, ou uma 
ideia supervalorizada, que se torna primeiro delirante, pas sando 
depois a formar urn sistema delirante paran6ide, que consegue as
similar ao seu nucleo todo argumento dissuasivo. 

Complexo e Arquetipo. A analise de qualquer complexo mostra
o composto de associa<;oes pessoais provenientes de experienciaspes
soais. Mas lung reconheceu que a energia que ele poderia mobilizar, a 
autonomia do seu comportamento e 0 carater arcaico e universal das 
suas imagens nao poderiam ser explicados apenas atraves da experien
cia pessoal. Assim lan<;ou ele a hip6tese de que 0 nucleo do complexo e 
arquetipico e de que 0 material pessoal e organizado por urna imagem 
arquetipica, em torno da qual se acurnula, com energia instintiva a 
nivel somatico. Por exemplo, meu complexo materna constr6i-se a 
partir de minhas experiencias com minha mae e de minhas associa<;oes 
com 0 mundo dela. Mas a padroniza<;ao dessas experiencias e a imensa 
carga emocional que esse padrao contem refere-se a imago arquetipica 
da grande mae e aos desejos instintivos, aos tabus e a magia envoivida 
na rela<;ao mae-filho, junto com as ric as fantasias coletivas e com os 
cpapeis relacionados com a natureza, a amamenta<;ao, 0 crescimento, a 
prote<;ao, a imuniza<;ao, 0 a<;ambarcamento, a sufoca<;ao etc .. A 
terapia pode desenrolar muita coisa do complexo materna ao nivel 
pessoal, libertando a personalidade de proje<;oes de significado ar
quetipico feitas sobre a cidada comum que e a nossa mae concreta. 
Mas 0 fundamento arquetipico do complexo materno e todos os seus 

. aspectos permanece a vida toda, faz parte da humanidade. 

A TERAPIA DA PERSONALIDADE 

Todo este tempo vini apresentando as implica<;oes operacionais 
dos conceitos de lung. 0 objetivo dessa conclusao sera reunir essas 
implica<;oes em uma serie de afirma<;oes curtas: 

1. Uma vez que as imagens da fantasia sao 0 fundamento da 
consciencia, na terapia saimos em busca dessas imagens. As fantasias 
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podem nao aparecer como tais. Os pacientes muitas vezes "nao tern 
fantasias". E quando a fantasia esta disfarc;ada sob a forma de 
pIanos, relatos sobre si propfios, em fragment os de cultura popular 
que exerc;am especial fascinio sobre eles, em odios e aspirac;oes pes., 
soais, nos relacionamentos. 0 terapeuta capta esse material meta
foricamente, imaginativamente, tentando "pegar no ar" a fantasia, 
ao inves de ater-se ao conteudo literal. Isso pode ser chamado de 
desliteralizar;iio, 

2. Vma vez que a individuaC;ao e definida como "urn processo de 
diferenciac;ao" (CW 6, § 757), a analise tenta separar e fazer distinc;ao 
entre as partes componentes da personalidade. Pedimos as partes que 
se identifiquem. Isto tanto evita a identificac;ao com os complexos 
como tambem ajuda a estabelecer a conexao intrapessoal, desta forma 
consolidando a identidade de pessoa. Distinguimos as partes com~ 
ponentes da personalidade perguntando a cada sentimento, a cada 
opiniao, a cad a re·aC;ao. a que complexo pertence. "Quem esta fal?ndo. 
agora? A Mae, 0 Heroi, 0 velho Senex?" Tentamos desenvolver 0 

autoconhecimento pessoal por meio do conhecimento das diferentes 
coletividades que falam atraves do ego. So quando estas se encon-, 
tram distintas e identificadas e que se podedescobrir quem se e. Isto e 
diferenciar;iio. 

3. Diferenciar-se significa tambem ser diferente, da mesma for
ma que individualidade implica em ser unico, e por conseguinte pe
culiar. De modo que 0 foco recai sobre aquilo que ediferente. 0 excen
trico, aquilo que nao se adapta, ocorre com mais evidencia nas anor
malidades psicopatologicas. Preferimos considera-Iascomosementes 
de individualidade em vez de pontos falhos a serein excluidos. Man
temos relaC;ao com os sintomas mas nao colocamos 0 foco em cima 
deles. Tentl'!rnoS reconectar as varias partes supostarnente equilibradas 
ou curadas da personalidade com os seus aspectos bizarros, de modo a 
nao nos afastarmos deles (suprimi-Ios). Dando a devida atenc;ao a 
psicopatologia, que se refere ao aspecto anormal das assim-charnadas 
normalidades, esperamos estar evitando pseudocuras baseadas em 
"repressoes terapeuticas". Isto e patologizar;tio. (Hillmann 1975). 

4.' Como 0 valor mais elevado da personalidade expressa-se em' 
lung pelo termo Self, definido como parcialmente transcendental e 
impessoal, pretendemos afastar a personalidade de urn relacionamen
to por demais pessoal, seja na transferencia, seja nos relacionamentos 
em geral. A terapia opera no desenvolvimento do relacionarnento com 
temas impessoais e na experiencia do aspecto impessoa/ dos rela
cionamentos. Admitimos que os relacionarnentos em nossa cultura 
humanistica contemporanea nao sao tao subdesenvolvidos, mas sim 
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sobrecarregados de demandas arquetipicas. A expectativa que se.tem 
de maes e pais, professores, amigos e amantes ultrapassa em millto a 
capacidade de seres humanos pessoais; as pessoas buscalI! umas nas 
outras qualidades arquetipicas que, em outras culturas, so se encon-
trariam em Deuses e Deusas. 

o movimento que tende a impessoalizac;ao dos relacionamentos e 
ao reiacionamento com 0 impessoal e facilitad? pel? terapeuta_ de 
varias formas: atraves da atenc;ao seletiva, por melO de mterpretac;oes, 
pelo estilo da relac;ao terapeutica que tenta ser ao ~esmo !empo pe~soal 
e impessoal, e pelo interesse nos sonhos. Prefenmos ~ao traduzlr os 
sonhos com explicac;oes psicodinamicas ou cO~,conc.eltos (t.nesm? os 
proprios termos de lung - "anima", "sombra - flcarn dlstorcldos 
se empregados como conceitos). Ao inves ~li~so, respondem?s ao 
sonho com uma linguagem igualmente metafonca, podendo ate mes
mo responder contando um outro sonho. Afa~tan;o~nos do pessoal e 

-encaminhamo-nos para as estorias e para 0 mlt~logICO.' f~ando uma 
linguagem imaginativa, personificada, com alusoes a flcc;oes de todo 
tipo (filmes, contos de fadas, pec;as de teatro). Concentran~o-nos 
mais nas imagens do sonho (Berry, 197~) do que eI? sua.tradu.c;ao~ es
peramos revitalizar a imaginac;ao do paclente. Isto e remzto[ogzzar;ao, 

5. Visto que asimagens e 0 instinto sao co?,c.ebidos ~omo dois as
pectos de uma unica e mesma estrutura arquetlplc~ (e nao com~ ~a 
sublimaC;ao do "inferior" pelo "superior"), ~~~f~~e terape~tlca 
sobre as imagens e uma enfase tambem sobre 0 mstmt.o. Por melO_da 
imaginac;ao ativa os disturbios instintivos s~o paSSl-VeIS ~e alterac;ao: 
so os simbolos sao tao potentes quanto os smtomas. EVlta-se a a~0.r
dagem direta das terapias do corpo e do comportamento, em benef~clO. 
de um engajamento psicologico com imag<:ns~ de ~o~o que ~ vlta
lidade instintiva e uma sofisticada diferenclac;ao pSlqUlca carnmhem 
juntos. Isso conduz a uma adaptac;ao n:ais i!lle~iata e ~ais calorosa, 
que ao mesmo tempo e culturalmente lm~gmatl~a, seJa ela expressa 
atraves da musica, da pintura ou do matenal ~cn~o, o~ pe!o traba~ho 
com os sonhos, ou pelo despertar da perspectlva lmagmatlva na VIda 
diaria. Isso pode ser chamado de,vita/izar;iio. 

6. A teoria geral da neurose, em termos jungui~nos, e s,iI?-Ples
mente a "unilateralidade" (lung repudiava uma teon~ espe.clflca ~a 
neurose, que nao se apoiasse nos insigh.ts.obtidos a part~r da tlpologla, 
dos complexos e dos padroes arquetlplcos). A tera~Ia de .to~as as 
neuroses quaisquer que sejam os tipos, pretende amphar os hmltes da 
conscien~ia para alem da unilateralidade ?ominante -:-. em geral .a do 
ego - estendendo-a as outras pers<?nalld':ldes_ parcl~ls. q,p~clente 
aprende a conduzir 0 processo de pSlcologlzac;a?, apos ? termmo d.a 
terapia. 0 paciente consegue isto seja atraves de dlalogos mtrapessoals 
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entre as partes componentes de si proprio, ou em seu relacionarnento 
psicol6gico pessoal, ou pela reflexaosobre imagens oniricas, carre
gando-as consigo durante 0 dia, dando-lhes vida. Mantem-se nas 
proximidades, de forma especial, as partes que nao mudam e as 
imagens desagradaveis que se gostaria de reprimir. Esse trabalho con
tinuo no campo psiquico da pessoa, essa familiaridade com suas mul
tipl.as pers~maIidades confere. uma capacidade de conten9ao cad a vez 
mawr, malS espa90 e profundldade a personalidade. Da uma defini9ao 
mais precisa, unindo os fios soltos e afrouxando a unidade unilateral. 
Isso pode ser chamado de consolidaf:iio. 
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XII - PROBLEMAS METODOLOGICOS NA PESQUISA DE 
SONHOS* 

Quando se leva em conta 0 progresso espantoso que as ciencias 
vern experirnentando desde 1900, toma-se ainda rnais notavel 0 fato 
de tao pouco ter sido conseguido na investiga9ao de sonhos (1, 2). E ai 
nos perguntarnos qual poderia ser 0 fundamento dessa estagna9ao. 

Tres dentre os nurnerosos requisitos genericos para 0 progresso 
da ciencia deveriarn ser exarninados de forma especial, devido a sua 

Jdevancia na questao da estagna9ao da pesquisa de sonhos. 0 pri
meiro e a necessidade de abandonar uma teoria ja nao rnais provei
tosa, urn m0selo de pensarnento ja obsoleto, que entrava a investi
ga9ao. Poderiarnos citar como exemplo a geografia e a cosmologia 
ptolom"aicas. 0 segundo requisito e a necessidade de se dispor de ins
trumentos mais refinados para a coleta de novos dados, como por 
exemplo 0 telescopio ou 0 microscopio. 

Esses dois requisitos so conduzirao a perspectivas mais frutiferas 
se, terceiro, novos metodos puderern ordenar os eventos com urna 
coer en cia mais significativa do que se tern verificado. 

1 

Quanto ao primeiro requisito - desernbara9ar-se de urn modele 
,.~bsoleto de pensamento - observarnos que 0 rnodelo que tern do
minado 0 campo da investiga9ao dos· sonhos, durante a prirneira 
metade do seculo, e 0 que foi introduzido por FreuQ. Meier (3) salien
tou que" ... nos cinqtienta anos desde a forrnula9~0 dessa teoria dos 
sonhos a literatura, com poucas exce90es, nao trouxe qualquer ponto 

* Capitulo traduzido por Ivani Blum e Silva. 
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de vista novo; ao ·contrario, tem-se limit ado essencialmente a con fir
mar a teoria de Freud - ou simplesmente a repeti-Ia" . 

passando em revista a literatura mais recente sobre ~ investiga<;ao 
dos sonhos, verificamos com muita freqiH~ncia que 0 esfor<;o generoso 
de homens de talento resulta em frutos. escassos. Como exemplos 
podemos citar os trabalhos sobre sonhos e parapsicologia de Servadio, 
Eisenbud e outros; a obra de Fisher (4) (e outros) sobre a recorda<;ao, 
em sonhos, de imagens estimuladas subliminarmente (fenomenos de 
Poetzl); as hipoteses sobre a fun<;ao dos sonhos e a analise de seus 
contetidos coligidas na situa<;ao experimental idealizada pela Escola 
de Chicago; coletaneas antropologicas de sonhos. Quase todos os 
trabalhos utilizam urn esquema referencial freudiano ao teorizar sobre 
achados. Quase todos sofrem a constri<;ao do mesmo modelo, de 
modo que suas descobertas apenas reafirmam a teoria freudiana ja 
nas mentes dos pesquisadores. No entanto, uma proposta de pesquisa, 
independente e objetiva, nao deveria questionar 0 proprio modelo 
com que se esta operando? Parece-nos que, para haver progresso 
cientifico na pesquisa de sonhos, e necessario agora proceder-se it 
revisao Cia teoria freudiana nesse campo. 

o sucesso da teoria freudiana dos sonhos nao e urn mere acidente 
na historia da psicologia. Sua Traumdeutung, surgindo nos fins do 
seculo passado, resolveu de forma brilhante 0 problema do sonho, tal 
como entao se formulava. Durante 0 seculo XIX, dominavam tres 
hipoteses referentes aos sonhos, cada uma em conflito com as outras. 
A posi<;ao romtintica era de ver 0 sonho como uma mensagem do alem 
com urn significado pessoal. Os racionalistas negavam total mente a 
possibilidadese atribuir sentido aos conteudos oniricos. M~s r~
manticos e racionalistas concordavam que 0 sonho, por ser mspI
ra<;ao poetica ou apenas tolice, nao poderia ter cabimento na ciencia. 
o ponto de vista materialista favorecia a pesquisa cientifica, mas 
apenas no sentido de provar a origem organica do sonho. Essa pes
quisa tinha por objetivo a redu<;ao dos fenomenos oniricos a ativi
dades do corpo e estimulos dos sentidos. 

Fr~ud, retomando a antiga lradi<;ao segundo a qual 0 sonho tern 
significado pessoal imediato para aquele que sonha, deu credito a 
posi<;ao romantica (chegou a comparar 0 sonho a uma carta, uI?a 
mensagem). Adrnitiu tarnbem a ilogicidade e irracionalidade da lm
guagem dos sonhos e forneceu uma explica<;ao racional da causalidade 
dessa ilogicidade. Por firn, com sua teo ria sexual da libido, concordou 
com a posi<;ao materialista, que afirmava a existencia de uma base or
ganica para 0 sonho. Deste modo, reuniu as oposi<;oes contrastantes 
vi gentes no seculo XIX e ordenou-as em urn sistema coerente. 
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Nao podernos, no curto espa<;o deste artigo, detalhar as conse
qtH~ncias negativas da realiza<;ao de Freud e dar integralmente razao a 
afirmativa de Meier. Seria suficiente notarrnos que a abertura do con
tinente do inconsciente nao levou a uma correspondente corrida do 
aura da pesquisa exploratoria. A nova terra foi mapeada de modo 
dernasiado rigido e designada de forma demasiado chocante, a ponto 
de os poucos que ousaram arriscar-se apenas confirmarern a,quilo que 
ja havia side descoberto por Freud. A tendencia da pesquisa tern sido 
a de evitar 0 lado noturno da mente, de forma que 0 proprio terna do 
sonho, segundo 0 relato de Webb (5), vern sendo negligenciado ate 
hoje. "A porcentagem media de trabalhos psicologicos que tin ham 0 

sana (excluindo os sonhos) como tema era, entre 1940 e 1959, de 
0,267 ou mais ou rnenos do is e meio artigos em cada mil". 0 Index 
Medicus mostra, num recente periodo de dois anos (1958-59), 
aproximadamente apenas urn artigo por 1.000 a respeito do sono. Nao 
seria adequado correlacionarmos a escassez da investiga<;ao sobre 0 

sono e 0 sonho com a crescente esterilidade cientifica da teo ria psi
canalitica? 

Digamos, em resumo, que 0 modelo conceitual freudiano im
pediu 0 desenvolvirnento ulterior da pesquisa de sonhos pelas seguin
tes razoes: 

Em primeiro lugar por ser elegante. A Interpretarao dos Sonhos, 
em especial 0 capitulo 7, e exemplar enquanto sistema teorico fechado 
e harmonioso. 

Segundo, porque esta de acordo com uma Weltbild cientificista e 
materialista, que hoje-nao e mais tao operacional quanto era entao. 

Terceiro, por ter suas raizes na teoria positivista e associacionista 
da mente. 

Quarto, porque desvaloriza os conteudos manifestos dos sonhos, 
cuja considera<;ao e 0 ponto de partida para qualquer pesquisa de 
orienta<;ao empirica. 

Quinto, porque atribui urn peso maior aos desejos e as recor
da<;6es do inconsciente pessoal, necessitando de urn especialista em in
terpreta<;ao de sonhos para faze-los emergir a consciencia, estimulan
do desse modo mais 0 interesse pelo significado e interpreta<;ao do 
sonho do que pela investiga<;ao do sonho como tal. 

Sexto e ultimo, por ter-se tornado - se e que posso dizer assim -
urn cliche com urn efeito paralisador da duvida filosofica e do espirito 
de pesquisa. 
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II 

Voltando ao segundo requisito - avan90 tecnol6gico - obser
vamos que as maiores contribui~oes neste campo sao anteriores a 
Traumdeutung de Freud: Maury (1878) (6), VoId (1896, 1897) (7)" 
Ladd (1892) (8), Calkins (1893) (9), Vaschide (1899, 1902, 1903) (10), 
Claviere (1897)(11), Pilcz (1898) (12), De Sanctis (1902) (13), bern como 
trabalhos sobre sonhos de cegos, por Jarish (1870) (14), Jastrow (1888) 
(15) e Hitschmann (1894) (16), para mencionar apenasalguns dentreos 
que pesquisaram 0 sono e os sonhos usando metodos experimentais e 
estatisticos. 

Ao declinio da pesquisa empirica significativa durante este seculo 
. corresponde a ascen~ao da hermeneutica psicanalitica no mesmo 
periodo. Embora Hall (17) apresente conclusoes sobre conteudos de 
10.000 sonhos, e Junger (18) refira-se a 100.000 detalhes de uma serie 
de 10 anos de sonhos (dele pr6prio) e apesar de Siebenthal (op. cit.), 
Ramsay (op. cW.) e de Martino (19) relatarem varias centenas de 
trabalhos nesse campo, nenhum foi considerado significativo ate que 
os primeiros rasgos de inovarao tecnologica irromperam.no Chica.go 
Institute jor Dreaming and Sleeping em 1955 Ga me referi a esse 
trabalho e levantei questoes sobre ele no C. G. lung Institute ha dois 
anos e espero que nesta Conferencia outros voltem a discuti-Io). 

Essa pesquisa chegou a conclusao que relatos subjetivos de "ter 
sonhado" correspondem em grande parte a movimentos rapidos dos 
olhos durante 0 sono, especial mente durante 0 chamado periodo de 
sono leve, como 0 encefal6grafo registrou. Kleitman (20) faz uma 
resenha dos trabalhos de Aserinsky, Dement, Wolpert, Kamiya, Tros
man, Rechschaffen e dos seus pr6prios trabalhos. A literatura fornece 
urn quadro de urn campo de investiga~ao que esta crescendo rapi
damente e em que uma boa quantidade de experimenta~ao vai avan-
9ando, 0 que ja e motive para controversias sobre hip6teses e contra
hip6teses (Dement 1960![121]; Barber, Ullman e Dement 1960 [22], 
Malcolm 1959 ['231; Hawkins et al. 1962 [241; Kubie 1962 (251). 

o principal interesse psicol6gico por esses trabalhos e que, pela 
primeira vez, os sonhos podem ser registrados imediatamente ap6s 0 

ate de sonhar. Trata-se nao apenas de uma grande quantidade de 
material nao-psicanalitico aproveitavel, como tambem 0 material 
recolhido esta menos sujeito a altera~oes feitas pela consciencia vigil. 
Isto por exemplo foi-me confirmado por John Watson, que comparou 
relatos de sonhos registrados no laboratorio durante a noite com os 
registros dos mesmos sonhos na manha seguinte. Do mesmo modo 
que, com 0 microscopio e 0 telesc6pio, ficamos em melhor posi9ao 
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para observar os fenamenos, nossa tecnica de observa9ao foi refi
nada, trazendo 0 observador para mais perto do seu objeto de estudo. 

Podemos agora fazer outras indaga90es psicol6gicas, tais como: 
por que urn sonho se transforma, de urn relat6rio seco feito a noite 
passando a uma narrativa ordenada pela manha (elabora9ao secun
daria do sonho)? Quando de manha nao se tern lembran9a do sonho, 
embora exista evidencia fisiol6gica do ato de sonhar, podemos con
cluir que se trata de repressao? Ou, como perguntam Dement e Wol
pert (26), haveria alguma rela9ao, e em caso positivo, de que tipo, en
tre os conteudos manifestos dos sonhos de uma mesma noite? 

III 

Chegamos agora ao terceiro e mais significativo requisito, me
todologia, ou seja, os caminhos pelos quais nos aproximamos de 1108-
sas descoberta~ e dos modelos que utilizamos para ordemi-Ias e com
preende-Ias. Em outras palavras: desde 0 inicio devemos ter bern 
definidas quais as indaga90es que queremos fazer ao material onirico, 
ja que prudens quaestio dimidium scientia, isto e, uma pergunta 
apropriada ja e metade do conhecimento. Examinamos 0 material 
onirico de maneiras compIetamente diferentes, quando perguntamos 
"como e 0 que causou-o sonho, quais os seus conteudos manifestos"?, 
e quando perguntamos "qual 0 significado do sonho, que problemas e 
processos refletem-se do sonho"? 

Urn dos mais iniportantes metodos da investiga~ao cientifica 
e a c!ec<:>mposi~ao do objeto em seus elementos. Aplicada ao nosso 
campo, esse tipo de abordagem nos permitrria comparar os elementos 
do s·onho e entao os pr6prios son11os poderiam ser classificados, tendo 
por base urn elemento ou grupo de elementos dominantes. Dessa for
ma, sonhos com a palavra rio, mae ou revolver poderiam ser com
parados, e os pr6prios elementos poderiam ser inventariados para 
tratamento estatistico. Alem disso, poderiamos, usando esses elemen
tos dos sonhos, construir mapas e graficos, de acordo com suas 
freqilencias. Esse tipo de analise pelos elementos tem-se constituido 
p.o principal metodo da pesquisa dos conteudos dos sonhos. Podemos 
citar c·omo· exemplos as investiga~oes de Blanchard (27), de Martino 
(28) e Schnell (29), sobre sonhos de escolares. As questoes versam 
sobre 0 que as crian~as sonham, ou qual 0 principal conteudo dos 
sonhos dos escolares, tendo-se descoberto que urn grupo deles fre
qilentemente sonha com fantasmas e ladroes, ou que urn grupo sonha 
mais corn uma especie de animal do que com outra. 

Ainda que estudos dessa natureza possibilitem a obten9aO de 
medias estatisticas dos elementos presentes nos sonhos, e mesmo for-
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necer urn modele estatistico para esses elementos, tais estudos Q~_Q_nos 
levam a uma maior compreensao dos sonhos e de sua d[ii-funica. Muito 
pOllco podem-nos dizer a respeito do que mais desejamos saber:·o que 
significa 0 sonho num s~ntido interpretativo. Por exemplo, e muito 
mais raro encontrarmos, num sonho, uma avestruz do que urn cavalo. 
A avestruz teni urn significado estatistico mais alto, no senti do da 
raridade e da anormalidade. Mas 0 significado do cavalo de modo 
nenhum diminuiu por ser mais comum e' regular. Alem do que, a 
freqtH~ncia nao nos diz nada a respeito do que significam avestruz e 
cavalo no sonho e para aquele que sonha. 

Podemos sofisticar 0 metodo da analise por elementos, colocan
do-os em categorias mais amplas. Em vez de rio, poderiamos usar a 
rubrica agua, e em vez de mae, mulher idosa, em vez de rev6lver, ar
ma. Assim poderiamos eventualmente chegar a classes fundamentais 
de sonhos, como por exemplo, "sonhos parentais", "sonhos de 
agress.ao", "sonh"os de ansiedade" etc .. A pesquisa de C. S. H,all e 
discipulos (30) baseia-se em grande parte nesse metodo. Hall e seus 
alunos elaboraram manuais tecnicos (31) para a classifica~ao dos 
sonhos de acordo com seus elementos, A agressao nos sonhos e 

, agrupada em varios tipos e subgrupos - fisica, verbal, envolvendo 
quem sonha, presenciada por este etc. - e de acordo com -as rubric as 
utilizadas comumente nas estatisticas de estudos sociologicos, clas
sifica-se ainda a agressao por idade, sexo etc., daquele que sonha. 

Convem notar, no entanto, com muito criterio, que ess~9.de 
abordagem acarreta duas dificuldades principais. Em primefro lugar, 
a mudan~a de rev6lver para arma e dai para "agressao" e de fato uma 
mudan~a na especificidade do sonho, uma transposi~ao de imagens 
reais para categorias e conceitos. Trata-se de urn movimento neces
sario no metoda das ciencias naturais essa passagem de fenomenos 
particulares para' agrupamentos maiores, a. fim de ordena-Ios. Mas' 
no que respeita as imagens dos sonhas, essa ordena~ao pode distorcer 
a realidade fundamental do sonho: cada sonho e lima apresexita~ao 
unica. Poderiamos mesmo sustentar que 0 sonho e tao idiossincrcislco 
que tornaimpossivel qualquer sistema nomotetico de pesquisa com
parativa, ainda que os proprios analistas continuamente fat;am re
ferencia a imagens e situa~oes similares em sonhos similares e ex
traiam conclusoes heuristicas de suas compara~6es nao-cientificas. 

Em segundo lugar, nao deveriamos perder de vista 0 fato de que 
~quilo que determina a inclusao de urn sonho na categoria agressao,~ a 
presenc;a ou a ausencia de urn elemento peculiar. Se ~lLp'ass~gem.4o 
elemento para a classe seria justificaqa ou nao, equal 0 efeito .dessa 
passagem na determina~ao do valor do soriho, ao limitaL.a1L m.!!jtlis 
possibilidades em sua gestalt total, sao questoesabertas para a discus-
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sao. Mesmo quando se usam titulos e rubric as mais abrangentes -
-sonhos sexuais, sonhos com agua - 0 metodo continua a basear-se 
nos elementos constitutivos. 

Urn merito notavel da classificac;ao baseada nos elementos e que 
essas categoi"ias formam uma estrutura, no interior da qual e possivel 
dispor -trans!ormaroes sob forma de graficos. Por exemplo, dentro da 
classe arrna poderia haver - a medida que 0 trabalho terapeutico 
avanc;a - tanto mudanc;as quantitativas como qualitativas. Poderia 
haver urn aumento ou uma diminuic;ao na freqiiencia de sonhos com 
armas proporcionalmente a outros sonhos, ou poderia haver mudan
c;as quanto as especies de armas: punho nu, lanc;a medieval, bomba H. 

Isto nos coloca diante de outra questao: qual 0 fundamento 
metodologico para a determinaC;ao da mudanra qua7itatiVa ncn;o'n
teudo dos sonhos? Jung (33) propoe, em seus estudos sobre a al
quimia, certosmodelos para a avaliru;ao de mudanc;as qualitativ'as. 

-Segundoesses modelos, cores especificas podem serintetpfetadas 
como indicadoras de estagios no desenvolvimento psicologico. Ha 
muitos outros expedientes tecnicos semelhantes utilizados pelos 
analistas para avalia~ao do progresso, que poderiam ser reformulados 
como hipoteses e testados como tais nas pesquisas de sonhos. Alem dos 
paralelos que podem ser estabelecidos ao processo de individuac;ao, 
apontados por Jung e seus colaboradores, a literaturajunguiana sugere 
outras analogias ou modelos para avaliac;ao do progresso atraves do 

.conteudo dos sonhos, tais"como: (modelo matematico) de multipli
ddade indefinida a numero primario; (medelo biologico) de animal ' 
primitivo a ser humano); (modelo social) de coletivo a individual; 
(modelo metafisico) de desordem a ordem, de..simples a complexo e de 
novo a simples. Estes sao apenas alguns dos pressupostos usados pelos 
analistas para a avaliac;ao de mudanc;as no conteudo dos sonhos. A 
pesquisa comparativa pode revelar quais destas suposic;oes sao pre
conceitos e quais as confirmadas pelos fatos. Por exemplo, 0 aumento 
da produC;ao, nos sonhos, de mandalas ordenadas corresponde a 
criterios exteriores de progresso? Os analistas, obrigados a fazer jul
gamentos qualitativos em relac;ao a regressao-progressao, sao au
xiliados por suas proprias em090es e pelas emoc;oes daquele que 
sonha, bern como p~r outros fatores, como a relaC;ao do sonhador 
com 0 sonho etc .. Mas os analistas ficarao muito gratos se a pesquisa 
de sonhos puder fornecer algo de concreto para suas escalas de valor. 

Esta e, sem duvida, uma area dificil para a pesquisa nao somente 
porque 0 progresso e subjetivo e dificil de sermedido mas tam bern por
que 0 surgimento, com pouca freqtlencia, de imagens de "baixo" 
nivel (homem das cavernas, enxame de abelhas, crianvas do jardim da 
infancia) po de coincidir com 0 progresso com mais precisao do que 0 
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aparecimento, com grande freqiiencia, de imagens de nivel "supe
rior", tais como as de dignitarios da Igreja e das Universidades. Nao 
importa qual seja, alto ou baixo, raro ou normal, e seu impaeto sirn
b6lico que confere a urn elemento seu valor fundamental. J{t que 
qualquer elemento, pode assumir um significado simb6lico, seria 
dificil, se nao impossive!, elaborar escalas objetivas de valores dos 
conteudos, baseando-se nas pesquisas de sophos. 

Apesar de toda a sua aparente irnportancia ao registrar freqtien
cias e fornecer categorias, 0 metodo baseado nos elementos nao e nem 
o tinieo e nem 0 melhor. Esta convic<;ao que se instalou em mim e 
result ado de urn trabalho com do is pequenos grupos de pesquisa. Ai a 
falta de uma compreensao mais profunda', baseada em conhecimentos 
precisos (e a ausencia de uma hip6tese diretriz) e ate mais visivel do 
que no trabalho pratico, onde a arte terapeutica pode substituir a in
suficiencia cientifjca. 

A pesquisa baseada na divisao de urn sonho em seus elementos 
tern serias limita<;oes. Implica num modelo fundamentalmente ina
propriado para 0 sonho. Do mesmo'modo que outros processos men
tais, os sonhos nao sao meras associa<;oes de componentes. Eles sao 
Gestalten, totalidades significativas intencionais. Acima -de tudo,~ os 
sonhos sao seqilencias padronizadas. 

A esterilidade da pesquisa de sonhos - da maneira como foi es
tabe!ecida por aqueles que melhor conhecem 0 campo (v. Sieben thai) 
- deve-se em grande parte ao seu rompimento com a interpreta<;ao 
do sonho. Esse fato em parte tern origem nas conseqiiencias do tra
balho de- Freud, como discuti acima. Mas qualquer metoda de pes
quisa que se pretenda frutifero nao pode igno-rar Freud e a importan
cia de se perceber significado nos sonhos. Nao podemos desprezar 0 

significado do sonho (Traumdeutung) em nome da pesquisa do sonho 
(Traumforschung), nem tentar explicar sem ao mesmo tempo procurar 
compreender. A pr6pria pesquisa cientifica tern como objetivo fun
damental a busca do sentido. 

Gostaria de citar uma passagem de Jung (CW 8, § 474) como 
outro ponto de partida para urn metoda mais compreensivo de pes
quisa de sonhos: 
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Gostaria agora de tratar rapidamente de alguns outros problemas 
da psicologia do sonho, que slio contingentes a uma discusslio 
geral sobre os sonhos. Primeiro, quanto a classifica<;ao dos so
nhos, eu nlio valorizaria tanto. a importancia, quer pratica, quer 
te6rica, dessa questlio... Parece-me que os temas tipicos nos so
nhos slio de importancia bem maior, desde que permitam uma 

compararlio com os temas m ito 16gicos. Muitos desses temas 
mitol6gicos - ao coligi-los, Frobenius, em particular, prestou 
notavel serviro - slio tambem encontrados em sonhos, freqilen
temente com 0 mesmo exato sentido ... Gostaria de realrar que a 
compararlio dos temas tipicos de sonhos com os da mitologia 
sugere a ideia - ja posta em evidencia por Nietzsche - que 0 pen
samento onfrico deveria ser considerado como uma forma de pen
samento jilogeneticamente mais antiga. 

Embora 0 sonho possa ser considerado, pelo menos em alguns 
aspectos, como urn produto da natureza, urn metodo adequado para 

. investiga-Io deve diferir de outro metodo adequado it investiga<;ao de 
outros produtos da natureza, que nao dependem da psique hurnana do 
mesmo modo que 0 sonho. 0 sonho esta a meio caminho entre 0 

poema eo paramecio. Como 0 paramecio, e urn produto da natureza, 
nao criado pe!a vontade humana. Mas, como 0 poema.. e urn produto 
da arte, dependendo da imagina<;ao do homem. 

Em nosso grupo de pesquisa no Instituto lung, ao estudarmos 
sonhos contendo imagens de animais, temos observado que a orde
nacao desses sonhos, levando-se em conta apenas as imagens animais, 
na~ e uma fOnilula<;ao correta. 0 metoda deve se adequar ao objeto,e_ 
se 0 objeto for urn processo 0 metodo devera ser caf)az de delineat 
seqiiencias e abarcar processos. A enfase de lung sobre a estrutura 

- dramatica do sonho indica que este, como urn drama, esta sempre-em 
a<;ao, e uma representa<;ao dramatica. 0 sonho atua (handelt, agiert). 
Estas seqtiencias de a<;ao nao sao redutiveis a simples atos como 
correr, lutar, comer, que alguns estudos usam como categorias para a 
analise dos contetidos. Isto nada mais e do queuma analise baseada 
em elementos, mas usanda desta vez formas verbais em lugar de subs
tantivos. 

Uma classifica<;ao dos sonhos conforme as imagens dos animais 
- sonhos com cachorros, com tigres etc. - nao nos leva it compreen
sao do efetivo processo que esta se desenrolando. As sequencias de 
a<;ao podem ser melhor compreendidas se consideradas coinorrzi-· 

. tologemas. Estes sao fragmentos ou segmentos padronizados de 
seqiiencias de a<;oes, analogos aos epis6dios que aparecem em outras 
-produ<;oes da imagina<;ao humana. Sao especificamente categorias 
humanas e, por essa razao, mais pr6ximas do dominic das Geisteswis
senschaft (humanidades), da hist6ria da arte, do pensamento e da cul
tura, do que do dominic das ciencias nat1;lrais. 

Encontramos nos sonhos, por exemplo, complicadas seqiiencias 
de a<;oes, do tipo: reconcilia<;i1o com 0 animal depois que 0 sonhador 
ou sonhadora rebaixa-se ao nivel do animal; submissao de urn animal 
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selvagem a urna mulher desconhecida; urn animal mostra-se in des
trutivel apesar das repetidas tentativas de mata-.}o; urn animal prova
se incapaz de causar dano, contrariainente as expectativas do so
nhador _ Estes sao apenas alguns dos muitos exemplos que tentamos 
descrever. Existem tambem temas melhor conhecidos, como 0 animal 
falante, ou 0 animal que se transforma em uma pessoa ou 0 animal 
com cores ou sinais inusitados - mas nao e necessario que nos 
ocupemos aqui desses temas tao conhecidos dos contos de fadas e das 
pesquisas folc16ricas. 

E6bvio que a analise de sonhos com animais a partir de seus 
elementos - apenas as imagens dos animais - nao captaria os 
processos que esUio se desenrolando nos s.onhos. Nosso trabalho prin
cipal tern sido a elabora"ao de descri"oes conceituais desses processos. 
A linguagem con~eitual, como argumentou Bergson, tende a provocar 
uma distor"ao das atividades ou processos, transformande-os em 
modelos estaticoi do intelecto. Isto e particularmente verdadeiro no 
que se refere as importantes mas delicadas expressoes de sentimentos e 
atitudes entre homeme animal que ocorrem nos sonhos. Felizmente, 
podemos nos guiar pelas indica"oes dadas por lung, Frazer, Kerenyi, 
Neumann, Campbell, Eliade e por todos aqueles que tern tentado for
mular como mitologemas os epis6dios dramaticos comparaveis entre 
si, seja nos sonhos, nas artes, nos rituais, na religiao, na fantasia - ou 
na psicopatologia. 

Os trabalhos de von Franz e von Beit (34) sobre contos de fadas, e 
de Propp (35) sobre contos folc16ricos utilizam-se do mesmo metodo. 
Algo semel-hante e a antropologia estruturalista de Levi-Strauss e a 
religiao comparada de Eliade e sua escola. Nestes diferentes campos" 0 

metoda pretende dar conta de sequencias de a"ao. Procura-se chegar 
ao significado do material pondo-se a descoberto os padroes fun
cionais ou estruturais, os motivos tipicos. Esses motivos podem ser 

. considerados como a linguagem primordial da mente inconsciente, 
determinando nao apenas os sonhos, mas tambem os padroes de com
portamento da vontade consciente. Mark Blum notou isso e sugere' 
que 0 mesmo metoda possa talvez ser aplicavel ao estudo da hist6ria, 
na medida em que os mitologemas atuam nas biografias de perso
nalidades hist6ricas. A implica"ao disto e que 'as crises hist6ricas 
devam ser encaradas tambem a partir da psicologia do inconsciente. 
Entender urn mitologema que aparece em urn sonho que se entenda al
go mais alem do processo terapeutico. 0 mitologema diz alguma'coiS"a 

. tambem a respeito do nivel cultural e hist6rico daquele que sonha. E 
urn metodo que contem implica~oes para a sociologia, sugerindo uma 
ponte entre as duas disciplinas. (Comparem-se os estudos psicol6gicos 
de lung sobre Wotan e sobre os discos voadores: [CW 101 como mi
toiogemas subjacentes a eventos s6cio-hist6ricos). 
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A pesquisa de sonhosque faz suas compara"oes Ii base dos mi
tologemas - e nao a base da freqiiencia dos' elementos -. tern um~ 
utilidade pratica imediata. Urn conhecimento suficiente do mito, de 

_ que os mitologemas sao os flos dinamicos, dara ao analista indicios 
progn6sticos. Pode ajudar 0 analista a acompanhar os padroes de 
a"ao que tern lugar na mente inconsciente do analisando. 0 que pode 
'orientar melhor a atitude de quem sonha no sentido de desempenhar 
seu papel de acordo com a expectativa que seu drama "interior" man
tern de urn padrao fundamental, seu. Por exemplo, 0 elemento 
"touro" e as normas estatisticas sobre 0 "elemento touro" no sonho 
pouco dizem ao analista. No entanto, sao necessarias atitudes e com
portamentos conscientes diferentes para uma pessoa cujo mitologema 
implique no sacrificio do touro em combate, ou em comer 0 touro, 
imolar 0 touro ritualmente, fugir dele, monta-Io ou aprender sua lin
guagem. 

o trabalho da pesquisa de sonhos fica sendo isolar esses motivos, 
compara-Ios entre' j diferentes sonhadores em diferentes anaiises, ou 
entre os sonhos do mesmo sonhador durante urn certo espa"o de tem
po, investigando os motivos para verificar se existe uma ordem se
quencial ou talvez urn processo de desenvolvimento (de acordo com 
padroes de mudan"a qualitativa), relacionando-os com idade do 
sonhador, sexo, -nivel de cultura psicol6gica, sintomatologia e assim 
por diante. 

Nosso metodo consiste assim em apreender jenomen%gicamente 
a seqiTeiicia de arao e conceitua-la como um mit%gema. Evito usar 0 

. {ermo padrao arquetipico antes que os temas sejam amplificados par~ 
alem docontexto onirico onde se revelaram. E claro que 0 pr6prio 
reconhecimento dessas seqiiencias como mitologemas implica no fato 
de estarmos procurando por elas nos sonhos e portanto considerando 
o sonho em termos-de padroes arquetipicos . 

Essa abordagem pode tam bern· ser util quando se tenta fazer a 
descri"ao da energetica dos sonhos. Essa questao tern ocupado alguns 
de n6s em pesquisa parapsicol6gica. Ai a questao tern side colocada 
assim: como julgar, a partir do conteudo onirico manifesto, a dire"ao 
da energia e as mudan"as no potencial, do consciente para 0 incons
ciente e vice-versa. 

Se tomamos 0 sonho como urn drama, temos entao urn campo de 
a"ao, ou como diriam os psic610gos da Gestalt, urn campo de for"as . 
A fim de descrever a tensao existente nesse campo e a dire"ao do fluxq /. 
energetico, devemos examinar os pontos nodais onde a energia e, 
hloqueada (peripetia), os pontos de intersec"ao (crise) e de libera"ao 
Lysis, Mais uma vez, essas coisas nao podem ser esquematizadas 

. adequadamente se usarmos os elementos oniricos simples, como fogo, 
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explosao au movimento subito; isto senft mais provavelmente con
seguido se descobrirmos os mitologemas nos sonhos. 1sto possibilita 
uma compreensao do que realmente esta sucedendo e assim tambem' 
da direc;ao e da intensidade da energia envolvida. 

A investigac;ao da tensao onirica pode beneficiar-se dos estudos 
dos Movimentos Rapidos dos Olhos, de acordo com Dement. Ad
mitindo que tensao tern a ver com repressao, entao pelo exame da 
repressao nos testes, de rememorac;ao dos sonhos, podemos chegar a 
urn conhecimento mais preciso da repressao relacionada as tensoes 
oniricas. 

Alem disso, a investigac;ao do sonho pode conduzir tambem a 
correlac;oes uteis com a formac;ao dos sintomas psicossomaticos. Sera 
que as tensoes psico16gicas extremas refletidas nos mitologemas. dos 
sonhos manifestaru-se de alguma forma nos distillbios fisiol6gicos 
funcionais? - e uma pergunta que, se formulada, poderia nos lev'ar a 
maiores evidencias de urn paralelismo psicofisico. Se a resposta for 0 

contrario - quanto maior a ten sao onirica menor 0 nUmero de sin
tomas fisicos - entao as evidencias seriam de inversao ou conversao 

. psicofisiea. 

IV 

Em resumo, achamos que 0 abandono do modele freudiano de 
pensamento, e mais a introduc;ao de novas tecnicas de "captar" 
sonhos, leva a necessidade de novos metodos na ordenac;ao de fe
nomenos oniricos. Urn metodo que se baseie nos elementos do sonho, . 
ou ate mesmo nas imagens oniricas, e.limitado. E preciso tambem urn 
metoda compreensivo para abarcar os processos oniricos. Este me
todo requer novas formulac;oes que na~ podem ser conceituadas com 
facilidade porque representam seqtiencias de ac;ao. 0 metodo pre
ferido para a descric;ao do que ocorre no sonho e 0 mitologema ou 
epis6dio arquetipico. Estas sequencias de ac;ao podem ser usadas t~m
bern para 0 estudo .da energetic a do sonho. 

Por fim, 0 problema classico da pesquisa de sonhos, apresentado 
com bastante clareza por Siebenthal (op. cit.), isto e, a oposic;ao entre 
Traumdeutung e Traumforschung, entre Geisteswissenschaft e Natur
wissenschaft, entre verstehen e erkliiren pode ser transposta por este 
metodo. Podem-se abstrair unidades primarias dos sonhos, classifiea
las e compara-Ias. Mas a unidade primaria na~ e urn elemento esta
tieo. E mais uma sequencia de ac;ao mitol6gica, que sempre tem sig
nificado. 0 metodo de comparac;ao destes padroes dinamieos pri-· 
marios e sua traduC;ao em nossas vidas psicol6gicas sao temas para 
novos estudos. 
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