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“Se a religião nos fala do mal e do seu surgimento logo após a Criação, se nos fala 
do embate entre a luz e as sombras e se nos ensina a temer esse mal e a buscar 
proteção sob o manto divino; e se a filosofia pensa o mal e as formas como este se 
apresenta no atuar humano e busca entender sua causa e finalidade, nós, os psico-
terapeutas, muitas vezes observamos sua realidade no brilho frio que irrompe no 
olho do paciente à nossa frente; muitas vezes o vemos em status nascendi na ima-
gem de um sonho que em futuro breve pode se transformar em ato; muitas vezes 
o vemos na fantasia tênue, que se torna obsessiva, que se adensa, toma corpo e 
quer se realizar no gesto de destruição; quantas vezes o vemos cavando silenciosa-
mente seu caminho subterrâneo, profundo e muito distante da consciência. Enorme 
responsabilidade a nossa!

Podemos começar a falar sobre mal da perspectiva do terapeuta a partir do ponto 
em que paramos no último encontro do CID, quando então discutíamos a proposta 
de alterações no código de ética dos psicólogos. Lá, a pergunta era: O que fazer com 
o paciente que traz esse brilho do mal no olho? Alertá-lo que talvez tenhamos de 
dar ciência de seus planos, dos seus atos, à autoridade de plantão? Quero voltar a 
esse ponto porque para nós, terapeutas, o primeiro fato em relação ao mal é que 
ele existe, e, o segundo, que é tarefa nossa lidar com a pessoa que o porta e que 
nos procura. Se para essa pessoa não há mais a dimensão moral do sagrado que a 
impeça de concretizar o mal, e se a lei, o código civil, penal, não se sustenta sem a 
força numinosa do mítico, então, o terapeuta pode ser o último recurso. Enorme 
responsabilidade a nossa! Mas se somos procurados é porque há, em algum lugar, 
uma dúvida, há um “não” que quer se contrapor a um “sim”, há a possibilidade de 
um conflito que precisa ser ampliado, conscientizado, suportado e integrado. É 
preciso, portanto, distinguir a qualidade do brilho desse olhar.

Que mal observamos? Às vezes dá para discriminar nesse olho, para além do brilho 
do ódio, um menino humilhado, abusado, que pede socorro ou limites. A vítima do 
mal repete o mal que recebeu. É com esse menino que devemos entrar em contato, 
mas para alcançá-lo seremos submetidos a muitos testes; desconfiado ele se per-
guntará até que ponto será novamente traído, abandonado, humilhado, culpabili-
zado, punido. E até que ponto estaremos com ele. Alertá-lo sobre a possibilidade de 
que aquilo que ele nos confia poderá sair do ambiente terapêutico e ser do conheci-
mento de outros, é confirmar o que ele já sente, é reforçar seus complexos e 
aumentar o próprio mal.

Não há terapia sem vínculo, mútua confiança e crença na possibilidade de transfor-
mação do ser humano, e tudo isso pode exigir muito de nós. A terapia, dizia Jung, 
lembrando o ditado alquímico, requer o homem inteiro (JUNG, 1988, par. 400). Ele 
nos alertava que o verdadeiro terapeuta não é o que fica ao lado, o verdadeiro tera-
peuta é o que fica dentro do processo (JUNG, 1991, par. 5). E esse processo envolve 
riscos e às vezes é necessário irmos com o paciente até o limite do mal para que, 
num movimento enantiodrômico esse mal se transforme no seu contrário, para que 
se constele o bem. Há casos em que a transformação só ocorre nesse limite. Como nos 
contos, ela ocorre no momento do beijo no repugnante, no amor sincero pela fera.

Mas o mal que sabemos que existe, que vemos no olho do paciente, e que cabe a 
nós lidar com ele é, ao mesmo tempo, o mesmo mal que há em nós. O mal não é 
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do paciente apenas; o mal também é meu, de todos nós; sua fonte é o inconsci-
ente coletivo.

Gostaria de transmitir aqui uma imagem do inconsciente coletivo que, se não faz 
jus à complexidade e a profundidade do conceito formulado por Jung, ilustra alguns 
pontos que acho importante salientar: imaginem uma imensa esfera constituída de 
um material gelatinoso cuja camada superficial seja formada por pontinhos desse 
mesmo material, porém mais endurecido que o do seu interior. Pois bem, todo o 
interior da imensa esfera é o inconsciente coletivo e os quase sete bilhões de pon-
tinhos mais solidificados da superfície são os nossos egos. A nossa individualidade, 
portanto, se constitui apenas de um pontinho na superfície; logo mais abaixo acaba 
tudo o que é pessoal e estamos imersos no magma gelatinoso. O mal, o Grande Mal, 
o Mal coletivo, circula no interior dessa esfera do inconsciente coletivo como uma 
molécula de gás que ricocheteia nas paredes de um recipiente fechado. E vai sair 
onde encontrar a superfície mais amolecida, o ego mais frágil. Vai sair onde houver 
a ferida não cuidada do complexo. Golpeia o ego forte, bem estruturado do filósofo e 
este pode trabalhá-lo produzindo um tratado sobre o mal; um artista, pode pintá-lo, 
alguém outro elaborá-lo e um ego mais frágil, sem uma estrutura moral, quer seja 
por problemas biológicos, hereditários, sócio-culturais, educacionais, psicológicos, 
vai atuá-lo. Resvala em mim e pode sair, por exemplo, naquele menino de rua. Essa 
imagem, se pouco acadêmica, deixa claro algumas coisas importantes.

Primeiro: eu não tenho o meu inconsciente coletivo, e você o seu, mas estamos nele 
contidos, ou melhor, somos dele apenas a camada mais superficial.

Segundo: tudo que nele há ou o que ele é, é do humano e me diz respeito. Em 
princípio ou em germe, nesse nível nada me diferencia do malfeitor. Não há mal-
dade humana que eu, ser humano, não possa cometer.

Terceiro: se o mal também é meu, eu tenho uma responsabilidade no que diz res-
peito ao mal, e uma responsabilidade para com o todo.

Quarto: na medida em que me responsabilizo em elaborar o meu mal, elaboro um 
pouco do mal coletivo. Assim, de certa forma, quanto mais forte meu ego, ou quanto 
mais estruturado me percebo, mais sou responsável pela integração do mal coletivo. 
A percepção profunda de que por muito pouco, uma camada mais endurecida, não sou 
eu o malfeitor, me faz mais humilde, compreensivo e compassivo (embora não com-
placente) com o mal. E também mais responsável. Quanto mais somos conscientes, 
mais somos responsáveis. Afinal, para quem muito foi dado muito será exigido.

Este é o mal que eu sei que é meu.

Mas o que acontece com o mal que é meu e pelo qual eu não me responsabilizo? O 
mal que não sei em mim? O pior mal é crer ver no olho do outro o brilho frio do mal 
que é meu. Querer curar o argueiro no olho do outro e não ter consciência da trave 
que me distorce a visão. É o que chamamos projeção. Todo o mal não cons ciente é 
projetado. Todo o mal projetado faz do outro um meu inimigo. Todo o inimigo que 
recebe a minha projeção pode acabar por mobilizar em si o seu mal igual. Todo o mal 
mobilizado nele pode acabar por ser projetado em mim. E o conflito moral que era 
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para ser vivido dentro é guerreado nas relações, no mundo. Entre amigos, casais, 
grupos, facções, nações.

Se sempre projeto meu mal, acabo por me ver como o possuidor do bem. E logo, o 
dono da verdade. E para que não brote nenhuma dúvida vinda do fundo de mim, 
tento afirmar essa minha verdade cada vez mais fortemente. Se possível achar 
seguidores, discípulos, correligionários que me confirmem essa verdade; se possível 
criar doutrinas. E essas doutrinas se tornarão cada vez mais rígidas. E quanto mais 
rígidas mais me sinto ameaçado pelo mal que vejo (projetado) em torno a mim: 
quer seja o demônio, o assaltante ou o terrorista. Se eu levar esse pensamento ao 
limite, ao nível do poder político, econômico e militar, com os interesses aí envolvi-
dos, esse mal vai alimentar, por exemplo, as teorias eugênicas, a idéia da “profilaxia” 
do mal, do ataque preventivo, da invasão de um país visando eliminar uma ameaça 
futura, eliminar o terrorista que ainda não nasceu e que um dia será. E para evitar o 
mal eu semeio mais mal. A ameaça que vejo faz com que, quer no nível individual, 
quer social, quer entre nações, eu me prepare para me defender, o que sempre 
implica em me preparar para atacar. Como diz o ditado militar, aquele que se pre-
para para a guerra acaba desejando que ela aconteça, ou seja, quando o exército está 
pronto a guerra aparece. O arquétipo uma vez mobilizado vai buscar sua mani-
festação no mundo.

Já que falamos em profilaxia do mal seria interessante vermos um outro ponto de 
vista, vermos algumas idéias de Jung a respeito. Em 1948, respondendo a uma 
pesquisa da Unesco que queria dados para subsidiar uma “Conferência sobre 
Métodos de Mudança de Atitudes em Prol da Compreensão Internacional”, Jung 
escreveu que uma mudança de atitude, quando ocorre, nunca começa pelo grupo, 
mas sempre num indivíduo, e ela só é passível de acontecer se esse indivíduo for 
dotado de alguma inteligência, educação (e o que é importante) um senso sadio de 
moralidade. O trabalho começaria com os professores, mas estes precisariam estar 
convictos que sua atitude precisa também de uma revisão, pois, diz Jung, “quem 
não tem o seu coração mudado não mudará o coração de ninguém”. E também com 
os pais, pois estes precisam saber que suas tendências inconscientes são prejudiciais 
à psique dos seus filhos. Jung achava que os pais, sabendo disso, sentiriam ser seu 
dever moral fazer algo, desde que também tivessem senso de dever e capacidade de 
amar desenvolvidos. Para ele, estas mesmas leis se aplicavam aos grupos e nações, 
por isso acrescentou no final de sua resposta: “Ninguém é imune a um mal nacio-
nalmente difundido, a não ser que esteja firmemente convencido do perigo de que 
seu próprio caráter possa ser contaminado pelo mesmo mal”. E, por fim, o que é 
sempre atual, “Se o líder não desenvolver uma imunidade, será vítima inevitável de 
sua própria vontade de poder”. Esse memorando de Jung não foi incluído na 
agenda da Conferência (JUNG, 2000, par. 1392-1400).

O mal tem ainda uma outra característica: todo o mal pode ficar pior. Toda a ferida 
aberta, a qual na psicologia chamamos complexo, pode ser a porta para a infecção do 
inconsciente coletivo, virar tumor, se multiplicar. Todo o complexo não trabalhado 
pode ganhar em energia, em capacidade de aglutinar conteúdos e assim crescer e 
atingir camadas cada vez mais profundas da psique inconsciente: as camadas arca-
icas, míticas, arquetípicas e numinosas do ser. Cresce também em fascínio e poder de 
contagiar outros indivíduos. Muitos mitos nos falam daquele que sofre a ferida da 
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inferioridade, da fragilidade, da rejeição e que de repente é seduzido pela figura 
mítica das profundezas, pelo diabo que seduz e faz com que se obtenha a riqueza, o 
poder, a fama, a princesa, a beleza perene, o nunca envelhecer. Em troca, a alma. A 
pequena ferida acaba por nos fazer perder a alma. Então, todo o mal contem em seu 
núcleo um mal maior e que pode chegar a tal ponto que alguns mitologemas nos 
alertam que já não pode mais ser transformado; ele deve ser isolado, encarcerado, 
posto a distância, e observado cuidadosamente. Por exemplo, o Edda, que conta a 
saga dos deuses nórdicos, nos diz que os deuses não viam nenhum mal em Fenris, o 
Lobo, quando este era filhote. Permitiram que permanecesse entre eles, o alimenta-
ram, e assim ele cresceu. Mas, com o tempo, Fenris foi-se tornando mons truoso e 
devorava tais extensões que, um semideus, o gigante, Aérir, percebeu que eles devi-
am ter sido mais precavidos e visto antes o rumo dos acontecimentos. Se ao feroz 
Fenris fosse permitido viver liberto, temiam, o mundo inteiro seria devorado.

Tentaram então de várias maneiras aprisionar Fenris, mas não conseguiram e deses-
peraram-se pensando que seria tarde demais. Pediram então aos anões ferreiros, os 
duendes, que fizessem uma coleira capaz de segurar o monstro. A coleira foi feita de 
componentes raríssimos, quase impossíveis de se obter: coisas sutis como o som que 
faz o gato ao cami nhar, e coisas profundas, como as raízes das montanhas. O esfor-
ço foi enorme, mas esta estória tem final relativamente feliz. Fenris foi acorrentado 
a um penedo encravado a uma milha embaixo da terra, tendo na superfície desta um 
outro de uma altura ainda maior. Diz-se que Fenris ruge e ainda ameaça, mas, por 
enquanto, incapaz de atuar seus desejos (ESTÉS, 2003, p. 26).

Fenris merece ainda uma segunda reflexão, de ordem menor mas muito válida para 
os dias de hoje: se ele simboliza o complexo que quando não trabalhado pode 
tornar-se devastador (quer para o próprio indivíduo, quer para os outros) ele possui 
uma especificidade; ele é o monstro da voracidade que de início é aceito por toda 
a coletividade. Em outras palavras: a consciência coletiva não só aceita essa vora-
cidade como a deseja e alimenta. Ela aparece como filhote inofensivo e bem-quisto, 
por exemplo, nas doutrinas econômicas, na busca de uma competitividade e de uma 
produtividade a qualquer preço, ou no consumo a qualquer custo. O problema é que 
nem todos temos uma moral capaz de detê-lo quando se torna monstro, uma moral 
alicerçada no fundo do ser, duramente construída com a ajuda dos seres do mundo 
subterrâneo.

Até aqui, falamos que o mal existe, que o vemos no paciente, que ele está em nós 
todos, que só posso transformar o mal se o reconheço em mim e me responsabilizo 
por ele, e que o mal que desconheço em mim é o que projeto e condeno no outro; 
e por fim que o mal cresce. Falamos do mal, mas de forma generalizada. Mas somos 
terapeutas e à nossa frente há um indivíduo, um ser único, e o mal (que em germe 
é de todos) tem aqui tonalidades próprias, tem diferentes conotações (falo da psi-
codinâmica do mal no indivíduo e não do mal atuado). Aqui é preciso saber para 
quem o mal é mau. Para o próprio paciente? Para sua família? Para a sociedade? 
Aqui é preciso saber para que serve este mal, para que veio, para onde leva. 

O mal não é único, ele deve ser entendido como plural: temos o mal natu ral (aquele 
que a natureza nos faz), temos o mal da condição humana geral que é o mal das 
nossas limitações intransponíveis, dos limi tes do corpo, da dor, do luto, do findar da 
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existência... E temos o mal moral; aqui temos o mal da sombra pessoal e arquetípica, 
temos o mal arquetípico e temos até um mal que Jung chamou de absoluto. Temos 
o mal que cometemos e temos o mal que nos acomete. Entremeando tudo isso 
temos o mal que é visto como bem, assim como temos o bem que vemos como mal. 
E como se não bastasse temos o mal que nos cabe suportar, temos o mal que nos 
põe no caminho quando dele nos desvia mos, temos o mal que nos leva a Deus...

Qual é o mal que vemos no olho do paciente?

Como percebem, na perspectiva da psicologia profunda, uma coisa nunca é clara, 
óbvia, unívoca. Sempre tem alguma outra coisa atrás, que leva a algo além, que 
acaba no mistério... Ou como dizia Jung: para nós, toda a verdade também pode ser 
verdade quando vista ao contrário (JUNG, 1982a, p. 225). O fato é que o olhar do 
tera peuta olha sempre em duas direções. Achamos que é uma sábia vesguice (embo-
ra, sabemos, muitos discordam. Não da nossa vesguice, mas da nossa sapiência!). 
Bem, como dizia, um olho vê acima da linha d’água e o outro a imagem submersa, 
invertida, o contrário. Um olho vê o discurso, a atitude, o comportamento manifesto. 
O outro o discurso oculto, o reprimido, o que não gostamos em nós e o germe de 
novas atitudes. Ao lado submerso chamamos sombra, visto quase sempre como 
nega tiva, no sentido de se constituir do que é incompatível com o ego, com o que 
não é socialmente bem aceito, bem-visto e admirado. Se pensarmos bem, nossa 
educação é uma inevitável máquina de fazer sombra. Somos inevitável, embora não 
irremediavelmente, cindidos. Nosso mito de criação pode ser visto como um sím-
bolo dos opostos psíquicos. Deus, ao desmanchar o caos inicial, teve que sepa rar a 
luz das sombras - e assim criou os opostos. Um lado luminoso em cima e outro 
sombrio embaixo. Este de baixo é a sombra, nosso contrário, nosso irmão gêmeo 
negativo (e, se alguém aqui não sabe dele, basta fechar os olhos e pensar num bem, 
na virtude maior, qualquer que seja, que julgue possuir, aguardar um minutinho e, 
se o ego não interferir muito, lentamente, a gente vai ver surgir do fundo o inverso 
que existe em nós...). Esta é a sombra. Num indivíduo saudável, ela compensa, 
equilibra, o lado de cima, o ego. Não deixa, digamos, nos imaginarmos tão virtuosos 
a ponto de fechar os olhos e continuar a ver que somos só virtudes, boas intenções, 
eficiências, bondades e sabedorias. Não nos deixa nos achar deuses (ou loucos), não 
nos deixa ficar inflacionados. Assim a sombra nos humaniza.

Agora - e isso é importante - como dizia Jung, esse olhar duplo que buscamos ter, 
o conhecimento desse quadro psicodinâmico em que a sombra tem uma função 
compensadora, equilibradora da atitude consciente, diminui a nossa convicção de 
dizer num caso individual o que é bom e o que é mau. O senso ético é obrigado 
sempre a ver os dois lados (JUNG, 2000a, par. 1410).

Mas nosso assunto é o mal. Portanto, quero, em continuação, descrever um grau 
mais denso dessa qualidade de mal. Podemos percebê-lo justamente quando 
fechamos os olhos e não vemos o nosso oposto; quando continuamos a achar que 
só enxergamos luz, ou seja, quando nada sabemos do irmão sombrio. Quando o 
reprimimos totalmente. Esse o caso de que falamos há pouco: por não poder ver 
esse irmão odiado em mim, o vejo, condeno e combato no outro. É aquela situação 
que o professor Sándor, com um sorriso maroto descrevia, fazendo com a mão um 
gesto no ar dizendo: quando alguém aponta para o outro um dedo acusador, não 
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percebe que os outros três dedos voltam-se contra si. Por isso, o que se crê por 
demais virtuoso é o que mais precisa conhecer o seu mal; o puritano, conhecer o 
libe rtino que nele habita; o caridoso em demasia, o seu egoísmo; o muito humilde, 
seu desejo de poder; o que superprotege, o quanto rejeita. É por isso que a própria 
Igreja sempre viu o excesso de virtude como pecado, pois até mesmo na adoração a 
Deus o bem pode vir acompanhado, sem que se perceba, de um leve cheiro de enxo-
fre: por exemplo, nos anos 200, havia o que denominamos os padres do deserto, os 
loucos de Deus ou ébrios de Deus, andarilhos que vagavam em sacrifício pela imen-
sidão do deserto até que a pele e o corpo quase se mumificassem sob a ação do sol 
e da falta de alimentação. Mas mesmo nas imensidões desérticas alguns se encon-
traram e surgiram as primeiras comunidades e logo depois as primeiras regras 
monásticas, pois, na peni tência, no louvor a Deus, uns queriam jejuar mais do que os 
outros. E a tal ponto chegaram, que para que não morressem todos, estabeleceu-se 
que se deviam comer sete azeitonas por dia – mais seria gula, menos seria vaidade. 
Às vezes uma só azeitona separa o bem do mal... (LACARRIèRRE, 1996, p. 128).

Descendo ainda mais um grau na nossa escala do mal, esse irmão gêmeo “negativo” 
pode ter sido tão distanciado da consciência, e esta pode lhe ser tão extremamente 
contrária que, não influenciado por ela, ele pode, por assim dizer, adquirir vida 
própria, tornar-se autônomo. Nos filmes, nos mitos, isso é ilustrado, como sabem, 
por aquele homem que perde sua sombra, que esta se destaca dele ou que tem um 
duplo e este passa a ter vida independente, cometendo as piores ações sem que seu, 
diga mos, “proprietário” saiba. O Golem, a criatura feita de barro da mitologia 
hebraica ilustra este fato. Criada pelos humanos para proteger os fracos e inocentes, 
em algumas histórias ele passou a ter vida própria e em vez de servir ao princípio 
superior original para os quais foi criado, passou a se preocupar consigo próprio, 
com sua perenidade, e para se manter retirava a energia dos seres humanos. Essa 
sombra, por ser tão negada e distanciada, fica com tanta energia que, numa espécie 
de conversão para o mal, assume o lugar do ego e é capaz dos piores atos. De 
repente, por exemplo, o juiz exemplar espanca até quase a morte o garoto que 
riscou seu carro e depois de passada a fúria mal entende o que aconteceu. Ou o 
torturador, visto na rua onde mora como o mais bondoso dos cidadãos e que se vê 
o paladino da justiça. Nos misteriosos caminhos que a sombra às vezes percorre 
para vir à luz, - pois tudo que é sombrio almeja a luz - observa-se às vezes casos 
estranhos. Jung gostava de contar o caso da sombra de um pastor perfeitamente 
bom que veio a saber que seu filho falsificava cheques. Assim, não podendo ser 
assimilada pelo pastor tão perfeitamente bom, ela veio à luz através da pessoa mais 
próxima. Nas palavras de Jung, o filho foi punido pelos pecados dos quais o pai não 
prestava contas a Deus (JUNG, 1982b, p. 153).

Por fim, desçamos o último degrau em direção à fonte do mal; falaremos da ativa-
ção do arquétipo do mal. Aquilo que em nós provém de um núcleo profundo, que 
estrutura o imaginário do mal e da destruição. Tem em suas raízes as pulsões ins-
tintivas, os aspectos arcaicos, indiferenciados, irracionais e destrutivos. Esse arqué-
tipo é a fonte do criativo do mal. É aquele mal que nos contos é colocado na gar-
rafa, é lacrado no vaso hermético, é posto de volta na lâmpada, é jogado no fundo 
do mar. Ou então enterrado na caverna, atirado ao poço, onde dorme por mil anos 
e que por nada deve ser despertado. Há que ser sempre vigilante. Diria que o padrão 
mitológico desse mal não está representado por Marte, a agressividade que faz a 
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guerra, mas ainda com regras e com honra, mas pelo padrão representado pelos 
Titãs, seres inimigos da criação do Olimpo, anteriores ao humano, com um poder 
enorme, bruto, indiferenciado, que provoca a destruição sem regras, sem lógica e 
sem sentido. Como todo arquétipo, esse mal pode se apresentar através de idéias, 
de uma imaginação destrutiva, pode estar projetado ou então o indivíduo pode se 
identificar com ele. Tratar-se-á nesse caso de um ser inflacionado pelo mal, pela 
numinosidade do mal, pelo fascínio do mal, pelo desejo da destruição. Nesse nível 
o mal é divino, pode ser contagioso e fascinante. Aqui o indivíduo sente-se poder-
oso, senhor da vida e da morte. Num nível artístico, creio que Copolla, no seu filme 
Apocalipse Now, traçou um retrato esplêndido do fascínio da destruição, nas 
explosões em tons vermelho-alaranjado das bombas de napalm, ao som da mítica 
Cavalgada das Walkyrias, de Wagner.

Acredito que foi a esse arquétipo, principalmente quando coletivamente mobilizado, 
que Jung chamou de Mal absoluto: a energia da destruição capaz de destruir a 
espécie; uma tendência, diria, de reverter a criação, voltar às trevas e ao caos inicial. 
Mas, nos diz Jung, “defrontar-se com esse mal é uma experiência rara” (JUNG, 1982, 
par. 19), embora haja sempre o perigo de alguém esfregar a lâmpada e libertar o 
fascinante gênio da destruição, e, coletivamente, haverá sempre uma pequena mul-
tidão disposta a seguí-lo e a venerá-lo.

Para não ficarmos nesse clima pessimista, é preciso lembrar que mesmo nesse nível, 
toda força extremada vivida coletivamente faz aparecer no seio do coletivo a mobi-
lização da força contrária, o outro pólo. Jung disse numa entrevista, na época da 
Guerra Fria, que a bomba H nunca seria lançada enquanto existissem mais pessoas 
contra do que a favor. Ele se referia não só a números mas à energia, talvez seja 
melhor dizer, a capacidade de elaborarmos o mal coletivo. Ele dizia “O homem em 
paz consigo mesmo, que se aceita, contribui com uma soma infinitesimal para o 
bem do universo. Tratemos de nossos conflitos pessoais e reduziremos os mundiais” 
(JUNG, 1982c, p. 137). Terapeutas, quanto trabalho temos!

É preciso falar do que creio ser uma exceção e até esse momento uma limitação do 
tratamento psicológico. Refiro-me à psicopatia. Todo mal pode conter em sua raiz o 
seu contrário. Mesmo aquele tipo de mal atuado que costumamos ler nas páginas 
policiais dos jornais pois, ao ter seus códigos de honra, ao tornar proibitivo certos 
crimes, ao exercitar solidariedades e fidelidades ao grupo, mostram a presença de 
algum julgamento moral; conseqüentemente a possibilidade da existência da culpa 
e do remorso, elementos necessários para o estabelecimento do conflito que, por sua 
vez, possa levar a uma transformação. Quando, no entanto, o mal irrompe no psico-
pata (e nem todo psicopata precisa ser um sociopata, um criminoso), esse mal não 
encontra essas categorias do julgamento moral. Ele vai ser exercido, sem arrependi-
mento, sem culpa e sem compaixão; creio que não há muito que possamos fazer. E 
nós o encontramos não só nas páginas policiais, mas também nas empresariais, no 
caderno político e, bem procurado, nas notícias do poder judiciário.

Mas, após essa digressão teórica por toda a escala do mal, visto a partir do ponto 
de vista psicológico, voltemos ao nosso consultório, ao nosso paciente, digamos 
um paciente já não tão jovem e não tão inconsciente do seu mal : O que é bem? 
O que é mal?

Tratemos de nossos 
conflitos pessoais

e reduziremos
os mundiais.
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À medida que avançamos no caminho do desenvolvimento e passamos a ter cons-
ciência que a boa imagem que mostramos ao mundo - nossa persona - não é o que 
realmente somos; à medida que reconhecemos que o mal que condenamos nos 
outros, pode ser também nosso; à medida que vemos em nós mesmos um outro, o 
gêmeo negativo, que desconhe cíamos, ou seja, à medida que percebemos que não 
apenas não sou o que mostro ser como também não sou o que penso que sou, 
bem... nesse momento é como se eu começasse de fato a me ver, e a ver minha vida, 
aos outros e ao mundo com olhos muito mais amplos. Vejo os dois lados de mim e, 
portanto, me vejo inteiro. Gosto da imagem indiana que diz que somos um homem 
olhando a montanha. Mas que podemos ser o homem olhando o homem que olha 
a montanha. O ego olha apenas a montanha. O que chamamos Self tem olhos 
muito mais amplos. Há então fatos que vistos com os olhos restritos do ego é mal; 
vistos pelos olhos amplos do Self, é bem. Há um pequeno trecho do Corão que 
ilustra essa percepção: é a história tão conhecida de Moisés e do anjo guia Khidr. 

Moisés e Khidr, em viagem, chegam a uma aldeia na qual Khidr afunda todos os 
barcos do lugar. Moisés se assusta com o que parece maldade. Em seguida o anjo 
mata um jovem frente a um Moisés cada vez mais horrorizado; e por fim, para o 
espanto de Moisés, o anjo derruba um muro. Mas só então Moisés fica sabendo que 
ao afundar os barcos o anjo impediu que eles fossem roubados, protegendo assim, 
na verdade, os aldeões. Da mesma forma o jovem que fora morto seria o assassino 
dos próprios pais, tendo o anjo evitado dessa forma que fosse cometido um crime 
terrível; e o muro que caíra pela interferência do anjo escondia um tesouro que 
garantiria o sustento a dois órfãos seus proprietários. Como Moisés tanto se espan-
tava com o que parecia o mal e era incapaz de ver nele o bem inerente, o anjo é 
obrigado a abandoná-lo. 

Às vezes, parece que quando resistimos em abandonar o ponto de vista do ego, de 
abdicar de nossas pequenas certezas, daquilo que a consciência coletiva julga ser 
correto, e do relativo mal que temos de suportar (ou cometer) na vida... perdemos o 
anjo guia e o bem maior. Perdemos a orientação do Self.

Marie Louise von Franz, autora junguiana bem conhecida, conta um caso interessante 
sobre sua vida. Seu pai morrera e ela se encontrava profundamente deprimida. 
Encontra então na rua um rapaz e marca com ele um encontro. Esse fato trouxe-lhe 
algum alento, imaginou mil coisas, fez mil planos, mas no dia aprazado o rapaz não 
compareceu. Aí, deprime-se de vez e no seu desespero é socorrida por uma amiga, que 
lhe dá o endereço de um terapeuta: um tal de Jung. Von Franz vai até ele e Jung 
percebe que ela precisava se dedicar a algo, aplicar sua energia, sua atenção, num 
trabalho; propõe então que ela o ajude em certas traduções do grego e do latim de 
uns livros de alquimia. Esse assunto acaba por interessá-la profundamente, faz com 
que ela estude com afinco, e faz por fim com que ela termine por se transformar 
numa analista. E a vida assim seguiu e então, da perspectiva dos seus setenta anos, 
ela olha o caminho que percorrera até então e vê que esta era a sua vida. E pensa: se 
o rapaz fosse ao encontro, como o ego desejava, ela talvez não tivesse vivido a sua 
vida, a sua destinação; ou então teria feito um grande desvio da estrada da individu-
ação. O que o ego considerou como mal e o sofrimento que teve de suportar foi o que 
a colocou no caminho que era o dela. E, como ela mesma disse, não há bem maior do 
que chegar aos setenta anos e saber que se viveu a vida que nos era destinada a viver.

É justamente
quando o ego não vê 
mais possibilidades, 
quando não mais vê 
saídas, que se abre

o caminho para
a transcendência.
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Esse processo que dá sentido à vida, começa não sem que antes haja muitas mortes; 
as mortes das grandes ilusões do ego: a ilusão de que tudo posso, os sonhos da juven-
tude (que nunca se realizarão), a ilusão de que tenho todo o tempo do mundo para 
fazer tudo (e um dia percebo que nunca farei), do filho que um dia teria, do relacio-
namento que seria para sempre... Percebe-se que se é superado, que somos limitados, 
que as verdades são sempre parciais... E passamos a viver a noite escura da alma. Mas, 
como se diz, é no mais escuro da meia noite que começa o dia. Quando a misé ria 
chega ao máximo, diz Jung, formam-se os mecanismos instintivos de defesa em for-
mas de idéias inatas. Tudo se passa como se os elementos destrutivos se transformas-
sem em salvação (JUNG, 1980, par. 532-34). É justamente quando o ego não vê mais 
possibilidades, quando não mais vê saídas, que se abre o caminho para a transcendência.

A história de von Franz que falamos há pouco, um caminho de individua ção visto 
ao contrário, do setenta anos olhando para trás, do fim para o começo, nos mostra 
um ponto importante: a sensação de destinação que acompanha esse processo, a 
sensação de que há uma linha, um fio condutor, um spiritus rector, uma “inteligên-
cia” que costura os acontecimentos da vida e que nos faz reconhecer que esta é a 
nossa vida – e não outra. Que os fatos, bons e ruins tinham que ser o que foram, se 
não, não seria a nossa vida. Que tudo está no lugar. E com isso a vida adquire um 
sentido, e o que poderia muitas vezes ser considerado um mal que nos acomete, 
não deixa de ser mal, mas entra numa ampla rede de significados, num encadeam-
ento de eventos compreensíveis. Uma vivência de centro que nos faz mais donos de 
alguma compreensão, de uma certa harmonização dos opostos, da sensação que 
em algum lugar eles se tocam e formam o Uno, o Self; uma percepção da existência 
do bem e da inevitabilidade do mal, como a trama e urdidura que perfazem o mara-
vilhoso tecido da existência e os misteriosos desígnios de Deus.

Este é o nosso mito. É até onde podemos ir com a psicologia. Como suge riu Jung, 
não temos competência para ir além disso, não temos competência para provar aos 
nossos pacientes a existência da luz, mas podemos sempre tratar das pessoas cegas 
que não sabem que seus olhos poderiam enxergar (Jung, 1991, par.14).”
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