




Capa

Globo crucífero com a cruz de Constantino ou Chi-Ro, no topo 
da coluna da Pia Batismal da Catedral Metropolitana da Sé, em 
São Paulo.

Embora destinada a um sacramento cristão, a pia batismal encontra-se 
simbolicamente relacionada às Águas Mercuriais da tradição hermética 
pagã: no Corpus Hermeticum alexandrino, o krater ou tanque contém as 
águas da regeneração. A coluna também relaciona-se ao Mercurius 
enquanto símbolo axial, estando encimada pelo globo ou Redondo, outro 
símbolo mercurial. O Chi-Ro acima do conjunto parece cristianizar o 
simbolismo pagão.

Fotos do livro “Catedral da Sé”, de Marcio Sallowicz.

IMESP - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. ©Marcio Sallowicz
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A técnica da Calatonia foi criada por Pethö Sandor, médico húngaro que 
radicou-se no Brasil em 1949, desenvolvendo trabalhos clínicos e de pesquisa 
iniciados quando ainda vivia na Europa na época do pós-guerra. É uma téc-
nica de relaxamento profundo que leva à regulação do tônus, promovendo o 
reequilíbrio físico e psíquico do paciente. Do desejo de um grupo de alunos do 
Dr. Sandor em continuar suas idéias e ideais nasceu a Revista Hermes, que além 
de abordar técnicas corporais e pensamento junguiano, abre suas páginas para 
tudo aquilo que colabora na busca da compreensão do ser humano.

Uma revista é como um navio: leva  idéias a muitos destinos, abre novos 
horizontes para quem lê, transporta tesouros, percorre rotas desconhecidas, 
pode ser pirateada e pode afundar por imperícia de seus tripulantes,
por catástrofes naturais  ou pelo ataque de inimigos.

A navegação, já desde Platão, possui um simbolismo associado ao
conhecimento: a “segunda navegação” (navegação efetuada por remos, 
pela falta de vento) diz respeito ao esforço que o intelecto tem que fazer 
para transcender os sentidos. Falamos em “viagem do conhecimento”
e em “navegar” pela internet. A navegação também possui um simbolismo 
psicológico, e, se pensarmos no mar como o inconsciente, o barco
seria um correlato do ego, que procura, em sua fragilidade,  manter-se
na superfície. A viagem de retorno de Ulisses, herói da Odisséia, 
representa a vitória do ego sobre os perigos do inconsciente.

Fernando Pessoa tornou célebre (ao menos para os países de
língua portuguesa) a frase do general Pompeu: "Navegar é preciso; 
viver não é preciso", referindo-se à  necessidade imperiosa
de dar voz à sua criatividade, e dividi-la com a humanidade.

Aproveitando a imagem, mas com objetivos mais modestos,
a revista Hermes propõe-se como veículo da criatividade de seus
autores, e convida o leitor a viajar pelos caminhos de suas idéias, seja 
para descobrir algo de novo, seja para rever paragens já conhecidas. 
Descobrindo suas rotas como os antigos navegantes, aporta agora
em novas paragens, e admite em seu bojo novos tripulantes,
que passam a fazer parte do conselho editorial da revista.

Que bons ventos nos levem!

Leda Maria Perillo Seixas
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Ricardo Pires de Souza <ricapires@uol.com.br>

■ Escritor
■ Doutor em Medicina - USP/SP

A Gnose Otimista é uma forma de pensamento filosófico-religioso 

na qual nada há que não seja Deus, já que Deus e a própria 

Manifestação não apenas se confundem, mas são uma e a mesma 

coisa. O termo gnose tem o sentido de “conhecer diretamente”  

e o otimismo se refere à intuição de que Deus não apenas está em 

tudo, mas é tudo, sendo todo o Universo um imenso organismo 

vivo. Assim, não há sentido, segundo esta forma de pensar-sentir, 

em qualquer tipo de exclusão aos ditos aspectos “negativos” da 

existência, nem parece filosoficamente coerente que somente com 

o afastamento e a rejeição do mundo material e do próprio 

homem possa-se chegar a Deus. 

Palavras Chave:
➜Catolicismo.

➜Gnose
➜Gnosticismo

➜Hermes 
Trismegisto

➜Hermetismo

A Gnose
Otimista
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Gnose significa conhecer, e, enquanto filosofia religiosa (ou religião filosófica), 
implica em alcançar diretamente o conhecimento da Divindade e do significado da 
Vida e da Manifestação. Desse modo, na Gnose, o diálogo entre o ser humano e 
Deus, e a busca do êxtase e da iluminação, se dão por meio da intuição, sem a 
presença de intermediários, cultos, templos ou liturgias. 

Historicamente, a Gnose ou Gnosticismo se refere às diversas formas de cristianismo 
primitivo, o cristianismo dos primeiros séculos, uma religião de muitas seitas que foi 
quase apagada da memória pelos “Pais da Igreja” na instituição da ortodoxia e da 
Igreja como entidade política, dentre eles Irineu, Tertuliano, Clemente, Orígenes e 
Epifânio, o “Pai da Ortodoxia”. Em meados do século XX, várias descobertas, particu-
larmente a da biblioteca de Nag Hammadi no Egito trouxeram a público vários textos 
gnósticos, uma série de pergaminhos escritos principalmente em copta mas repre-
sentando provavelmente versões de originais gregos, onde foram recuperados 
inúmeros textos e evangelhos apócrifos, com destaque ao Evangelho de Tomé ou 
Quinto Evangelho, provavelmente o que mais se aproxima do chamado Evangelho 
das Sentenças, que teria sido, segundo pesquisas acadêmicas, o evangelho original 
ou proto-evangelho, contendo tão-somente as palavras de Jesus o Cristo, sem as 
histórias acrescentadas posteriormente pelos evangelistas. 

O fato de não haver unidade entre as diversas comunidades gnósticas que se estendiam 
da Ásia ao Egito fazia com que muitas destas seitas cultuassem textos cristãos associa-
dos a outros textos francamente não cristãos, que variavam desde o Timeu de Platão 
ao Corpus Hermeticum, hipoteticamente escrito por Hermes Trismegisto ou Hermes 
Três Vezes o Grande, fundador do Hermetismo e identificado com o deus egípcio da 
sabedoria, Thot, sendo, portanto, o hermetismo supostamente baseado em tradições da 
antiga religião egípcia, mas mais provavelmente representando um produto do sincre-
tismo greco-oriental típico do Império Romano. Nele, a visão de Deus, o renascimento 
e a libertação ou redenção da alma eram os objetos de busca, por meio do misti cismo, 
do êxtase e da meditação, e da magia e da astrologia, sendo encontrados também ele-
mentos gnósticos, particularmente no primeiro tratado, o Pimandro (ou Poimandros), 
um dos mais importantes documentos gnósticos não-cristãos.

No entanto, a cópia do Corpus Hermeticum, estranhamente encontrada juntamente 
com os pergaminhos gnósticos nas cavernas de Nag Hammadi, já era conhecida da 
civilização ocidental desde a Renascença, quando foi traduzida por Ficino a pedido 
de Cosimo de Médici. Não tão estranhamente, já que hoje se sabe que os textos 
herméticos foram escritos justamente entre o I e o III séculos da Era Comum, rep-
resentando, como já foi dito, uma espécie de filosofia grega popular na época, e se 
constituindo numa mistura de platonismo, neoplatonismo e estoicismo, com ele-
mentos e influências gregas, persas e egípcias. 

Foi Festugière quem cunhou os termos “gnose otimista” e “gnose pessimista” para 
designar a condição na qual na gnose pessimista (ou dualista) o mundo material é 
mal por si mesmo, e, assim como o próprio homem, carregado de pecado e ilusão, 
havendo um conflito eterno entre a matéria e o espírito, que são elementos 
antagônicos, de modo que apenas se afastando do mundo, se afastando da matéria, 
o homem poderia encontrar o mundo do espírito, ou seja, fundamentalmente, para 
encontrar Deus, o homem deve se desligar, se afastar, rejeitar a matéria, rejeitar o 

O Louco.
Jacquemart de Hesdin, c. 1386,
Livro de Horas do Duque de Berry,
Bibliothèque Nationale, Paris.

Não se trata
apenas de ver Deus
ou deuses em todas

as coisas, numa espécie 
de panteísmo, mas
sim de admitir que 
Deus, Manifestação

e Universo são
a mesma coisa.
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corpo e rejeitar a própria vida em sociedade. Somente por meio deste afastamento 
pode-se alcançar a beatitude divina. 

Já na gnose otimista tudo é Deus. Deus é a própria Manifestação e não há nada 
passível de ser conhecido que não seja manifesto e, portanto, nada que não seja 
Deus. Não há, portanto, na gnose otimista, sentido na rejeição do quer que seja, não 
apenas como “obra de Deus”, mas sim como a própria Divindade Manifesta, já que 
tudo é Deus, e as dualidades, tais como o bem e o mal, o espírito e a matéria, e assim 
por diante, acabam por se tornar somente aspectos desta mesma Divindade. Não se 
trata apenas de ver Deus ou deuses em todas as coisas, numa espécie de panteísmo, 
mas sim de admitir que Deus, Manifestação e Universo são a mesma coisa e que, se 
passarmos a chamar somente de Manifestação a este Continente Absoluto, 
poderíamos ter eventualmente uma religião quase não religiosa. Na gnose otimista 
tudo é Vida, nada há que não esteja vivo, e, assim, a Morte simplesmente não existe. 
Analogamente, tudo é Movimento, e nada há que não esteja em constante trans-
formação. Além do Hermetismo, pode-se encontrar elementos da gnose otimista na 
Cabala, no Sufismo, na Teosofia e no Bhagavah Gita, dentre outros. 

No entanto, a Manifestação talvez não seja necessariamente infinita. A ciência nos 
mostra que o Universo (a Manifestação), se iniciou há cerca de 15 bilhões de anos a 
partir de uma grande explosão. Ora, o que existia antes desta explosão? A ausência de 
Manifestação? Talvez, embora não seja possível para a mente raciocinadora conceber 
o que seja a “inexistência”. De todo modo, se a Manifestação se iniciou há cerca de 15 
bilhões de anos, o conceito de sempiterno, ou seja, de algo que é infinito apenas em 
direção ao futuro, parece fútil; se a Manifestação teve um início é de se esperar que 
ela tenha também um fim. Assim, a manifestação é finita no Tempo. Analogamente, 
se havia um ponto, uma massa concentrada que explodiu e que deu origem a um 
Universo que se expande, muito bem, algo que se expande, se expande supostamente 
sobre o leito de alguma outra coisa. E o que seria esta outra coisa? Possivelmente 
aquela mesma coisa que existia no Tempo antes de se dar a grande explosão e de 
se iniciar a Manifestação. Isto então propõe um Universo finito também no Espaço.

O que haverá além disto, além desta Manifestação, (talvez novamente a simples aus-
ência de manifestação), é algo que não é possível saber. De todo modo, a gnose oti-
mista propõe que esta Manifestação, ou seja, Deus, seja tudo o que existe, e que, 
portanto, não haja nada que possa ser colocado do lado de fora da Divindade, não 
negando, entretanto, que Deus possa ser também a própria ausência de manifestação. 
Porém, no que podemos apreender, não há matéria versus espírito, há matéria e 
espírito que são fundamentalmente a mesma coisa, Manifestação, não havendo entre 
eles diferença essencial como gostaria a gnose dualista (ou pessimista). 

Cada ser humano é portador (ou é simplesmente) de uma centelha individualizada 
da Consciência Divina e pressente intuitivamente sua origem e sua natureza. Tem 
assim um anseio, mesmo que obscuro, de conhecer a sua própria natureza, a 
natureza do Universo Manifestado, e a natureza de Deus. Para isso necessita usar o 
livre-arbítrio que essa consciência individualizada lhe proporciona. Este conceito de 
matéria e espírito como sendo idênticos, faz com a gnose otimista seja uma forma 
de pensamento filosófico-religioso que não aceita exclusões, e que, aparentemente, 
torna filosoficamente insustentável a idéia de um “afastamento do mundo”.

na gnose otimista
tudo é Deus
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Vera Lucia Paes de Almeida <velux@uol.com.br>

■ Psicóloga
■ Mestre em Ciências da Religião - PUC/SP

O texto busca ressaltar a importância do conhecimento proveniente 

do contato com a dimensão imaginativa e com a dimensão corporal, 

considerando ambos complementares ao conhecimento racional 

conceitual. Coloca, ainda, o trabalho com o Movimento Expressivo 

como meio eficaz de desenvolvimento das duas referidas dimensões, 

possibilitando a integração fisio-psíquica necessária ao processo de 

individuação.

Palavras Chave:
➜Imagem

➜Linguagem 
Corporal

➜Movimento 
Expressivo 

➜Dualidade
➜Integração

O Movimento 
Expressivo e
a Imaginação 
Criadora

Dançarinas.
Templo de Vittala, Vijanangar, Índia.
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1. A IMAGEM
Vive-se atualmente o que se convencionou chamar de “a civilização da imagem” 
(DURAND, 2001:5) (CALVINO, 1999:107), devido à super-produção de imagens que 
povoam os meios de comunicação e o nosso cotidiano. No entanto, essas imagens, 
na sua imensa maioria, são desprovidas de um referencial significativo que carac-
teriza as imagens com um potencial simbólico, aquelas que despertam a nossa 
criatividade. Como diz DURAND (2001:118) essa “imagem ‘enlatada’ anestesia aos 
poucos a criatividade individual da imaginação”.

Esse paradoxo é resultado de um longo processo de desvalorização da imagem 
como fonte de conhecimento na civilização ocidental a qual, a partir da moder-
nidade, tem como fundamento o racionalismo, o empirismo e o cientificismo que 
privilegiam, respectivamente, a razão abstrata, o fato concreto e a abordagem lógica. 
A imagem que não pode ser reduzida às categorias de verdadeiro ou falso e que se 
desenvolve em inúmeros significados, inclusive paradoxais e opostos, foi considerada 
como fonte de erro e olhada com desconfiança (DURAND, 2001), (HILLMAN, 1999: 
202-208). No entanto, como JUNG (1999: par. 4-46) explica, não é possível um 
conhe cimento verdadeiro de si e do mundo, usando-se apenas o que ele denomina 
como pensamento dirigido, ou seja, o pensamento racional e objetivo pertinente à 
ciência e tecnologia. Ao lado deste há o pensamento imaginativo e o modo sim-
bólico de compreensão que transmitem conhecimento poético, não através do 
inte lecto, mas através do sentimento e da intuição e que fundamentam o campo 
das artes, dos mitos, dos sonhos e da religião.

Além disso, o Ocidente possui uma atitude predominantemente extrovertida com 
tendência a privilegiar os fatos e ocorrências do mundo externo em detrimento da 
observação e valorização do mundo interno da psique. A constante falta de contato e 
diálogo com as imagens internas produziu uma espécie de esvaziamento existencial no 
mundo moderno. Há uma espécie de “lacuna” interior que o homem ocidental tenta 
preencher com imagens da realidade externa, as quais ele consome de modo passivo, 
embotando sua capacidade de elaboração simbólica e poética dos fatos concretos do 
cotidiano. Assim, a significação e valorização da vida se tornou dependente dos refe-
renciais externos deixando de brotar da interioridade singular da própria pessoa.

2. O CORPO
Na nossa cultura não só as imagens, mas também o corpo foi desvalorizado enquanto 
fonte de conhecimento. Como herança do pensamento platônico e mais tarde da 
concepção patriarcal judaico-cristã, a dimensão material e o corpo, foram considera dos 
inferiores à dimensão espiritual e ao pensamento lógico. A esses últimos caberia a 
tarefa de controlar, subjugar e manter sob constante vigilância, tanto a natureza 
material externa, quanto a natureza material pessoal expressa no corpo e em seus 
impulsos instintivos. Esse modo de ver patriarcal cometeu o erro de identificar a 
cons ciência com o pensamento, excluindo assim como importantes ao conhe-
cimento as outras funções psíquicas como a sensação, o sentimento e a intuição.

Por exemplo, os desequilíbrios ecológicos são freqüentemente decorrentes da tenta-
tiva de manipulação dos processos materiais, sem levar em conta o sentimento para 
uma avaliação qualitativa e ética desses procedimentos. Por outro lado, o corpo, visto 
apenas na sua dimensão material, é desvalorizado e banalizado, vivido mecanicamente. 

Há uma espécie de
 ‘lacuna’ interior que
o homem ocidental

tenta preencher
com imagens da

realidade externa.
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Atualmente busca-se enquadrá-lo em padrões artificiais de beleza, saúde e juventude 
eternas, ignorando-se a realidade de um corpo vivo, animado pela criatividade da alma 
(FARAH, 1995:23-28). Como diz Marie-Louise von FRANZ “A redenção do feminino não 
significa a redenção da carne, mas a redenção da divindade da carne, do seu aspecto 
divino, arquetípico, de semelhança com deus.” (FRANZ, 2000:131)

Assim, a necessidade de integração da dimensão material e espiritual se faz pre-
sente de modo urgente, tanto na cultura como no indivíduo. Uma das formas ter-
apêuticas de se superar essa dificuldade é recorrer ao trabalho expressivo de consci-
entização corporal, o qual tem a faculdade de possibilitar o acesso à imaginação 
criadora, já que a linguagem do corpo tem mais afinidade com o pensamento 
imaginativo. As imagens podem ser vistas de duas formas em relação à consciência 
corporal: através do desenvolvimento da sensação cinestésica e através do desen-
volvimento da linguagem simbólica.

A sensação cinestésica diz respeito à percepção do corpo a partir de sensações 
internas que se originam nas articulações, tendões e músculos e nos dão a cons-
ciência da postura corporal sem que se precise olhar para certificar-se da posição 
correta, refere-se à sensação proprioceptiva (BLACKMER, 1989:50). Esse tipo de 
cons ciência corporal é muito mais facilmente acessada através das imagens do que 
através de uma explicação racional. Por exemplo: ao se trabalhar a adequada conexão 
da cabeça com o tronco busca-se a conscientização de um delicado equilíbrio de 
sustentação que é mais rapidamente compreendido através de uma imagem, como 
a corola de uma flor, que corresponderia à cabeça, se sustentando sobre uma haste 
flexível, o pescoço. A explicação anatômica e fisiológica dessa conexão dificilmente 
ajudaria na sua vivência. “Qualquer interpretação verbal dessa sensação interna 
será sempre alguma coisa como converter uma poesia em prosa, permanecendo 
continuamente insatisfatória no todo.” (LABAN, 1978:139)

Por outro lado, cada pessoa tem uma imagem específica da flor em questão (rosa, 
violeta, orquídea, etc.) e uma resposta afetiva a essa imagem que vai influenciar a 
sua expressão corporal. Esse é o aspecto simbólico individual que abre as portas 
para a percepção da riqueza do mundo interno e da imensa criatividade da psique. 

3. O MOVIMENTO EXPRESSIVO
O Movimento Expressivo busca trabalhar os dois aspectos tratados acima, tanto a 
consciência cinestésica (aspecto corporal), quanto a consciência simbólica (aspecto 
psíquico), promovendo a integração fisio-psíquica através do movimento nos dois 
níveis simultaneamente. O Movimento Expressivo enfatiza a retomada da vivência 
da totalidade do indivíduo através da música e da dança, de forma lúdica. Os fun-
damentos teóricos se baseiam em R. LABAN e em C.G. JUNG.

O trabalho se inicia com a concentração da consciência no movimento proposto sem 
críticas, julgamentos ou mesmo distrações. O objetivo maior é observar o que acon-
tece, no corpo e na psique, sem interferir ou interpretar. Busca-se abrir um espaço 
receptivo e acolhedor para as sensações, sentimentos, intuições e imagens que pos-
sam surgir. Chamo à esse momento de criação do silêncio interior. Ele é constituído 
de uma atitude amorosa, permeada de Eros, o princípio de relacionamento que propi-
cia o surgimento do novo. É a construção do “vaso alquímico”, o recipiente no qual 

a linguagem
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vão ocorrer as transformações da energia fisio-psíquica.

A intenção, ao se utilizar da linguagem simbólica da alquimia, é abrir a possibilidade 
da vivência poética do corpo através de uma linguagem imagética. Assim, pode-se 
trabalhar os quatro fatores de movimento propostos por LABAN (peso, fluência, 
espaço e tempo) em associação com os quatro elementos (terra, água, fogo e ar) e as 
quatro operações alquímicas (coagulatio, solutio, calcinatio e sublimatio), segundo 
JUNG, como um processo de transformação da energia vital. Um processo que busca 
a vivência da totalidade e não da perfeição. Os encontros se desenvolvem como um 
movimento contínuo em torno do centro, buscando o contato com o Self, ou a “pedra 
filosofal”, pela integração dos quatro elementos ou fatores de movimento. O corpo 
aprende a dançar suas imagens internas superando assim a dualidade dentro-fora, 
corpo-mente, através da entrega lúdica à música e à dança espontânea.

As imagens, sensações e sentimentos que surgem no decorrer do processo são 
depois compartilhados entre os membros do grupo como breves histórias do mundo 
interior, produtos da imaginação criadora. Ouvir e ser ouvido, sem críticas e inter-
pretações, preserva o encantamento, a magia dessas vivências criando um vaso 
alquímico grupal formado por cada vaso individual. Toda a experiência, constituída 
pelo dançar junto e ouvir as histórias, nos remete à nossa memória ancestral, ao 
mundo arquetípico dos mitos que eram transmitidos oralmente há milhares de anos 
atrás, e que ainda ecoam nas camadas mais profundas da nossa psique moderna.

Assim, acrescentamos ao pensamento dirigido, ao raciocínio lógico que nos orienta 
no nosso cotidiano, também o pensamento imaginativo, simbólico que fornece um 
outro modo de perceber a vida, o modo poético, mítico, o qual nos conduz ao tão 
necessário re-encantamento do mundo.

CONCLUSÃO
Tanto a matéria quanto a psique são ainda um profundo mistério não desvendado 
pela ciência quanto aos seus fundamentos e ainda mais em relação à sua inter-
conexão e interação. Portanto a aproximação dessa dimensão é mais bem efetuada 
através da compreensão simbólica e da linguagem poética, metafórica.

“Como a psique e a matéria estão encerradas em um só e mesmo mundo, e, além 
disso, se acham permanentemente em contato entre si, e em última análise, se 
assentam em fatores transcendentes e irrepresentáveis, há, não só a possibilidade, 
mas até mesmo uma certa probabilidade de que a matéria e a psique sejam dois 
aspectos diferentes de uma só e mesma coisa. [...] Nossos conhecimentos atuais, 
porém, não nos permitem senão comparar a relação entre o mundo psíquico e o 
mundo material a dois cones cujos vértices se tocam e não se tocam em um ponto 
sem extensão, verdadeiro ponto-zero.” (JUNG, 1984:par.418)

“O Homem se movimenta a fim de satisfazer uma necessidade. Com sua movimen-
tação tem por objetivo atingir algo que lhe é valioso. [...] Entretanto, há também 
valores intangíveis que inspiram os movimentos.” (LABAN, 1978:19)

Dançar esse mistério, descobrir a sua beleza e força, dentro de nós e a nossa volta, 
é a proposta da vivência com o Movimento Expressivo.

Ouvir e ser ouvido,
sem críticas

e interpretações, 
preserva o

encantamento.
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Desde que fiz o curso de Técnicas de Relaxamento com Pethö Sandor na PUC de SP 
em 1977, venho utilizando nas sessões de psicoterapia as técnicas que me foram 
apresentadas por ele2. Sempre foram instrumentos muito úteis, mas às vezes eu 
sentia as sessões como tendo duas partes: uma verbal e outra não verbal, e nem 
sempre me parecia que uma tivesse a ver com a outra. Algumas vezes, aplicando as 
técnicas, eu me perguntava se estava atuando movido por uma genuína percepção 
intuitiva das necessidades do outro com o qual me deparava, ou se estava escapando 
por não ter muito a dizer ou evitando o trabalho com as resistências do paciente. 
Ou seja, ou ele ou eu poderia estar resistindo... Essa ansiedade esvaiu-se no passado. 
Hoje sei que estou também em contato com as resistências, com a transferência e 
com o ser total quando faço trabalho corporal.

Assim, quando o professor Sandor me perguntou por que eu queria fazer seu curso 
de Cinesiologia Psicológica, respondi que estava procurando uma integração entre 
o trabalho corporal e a psicoterapia. Poderia dizer: entre o corpo e a psique, entre 
trabalho corporal e desenvolvimento da consciência, ou entre energia psíquica e 
energia física.

A relação entre eles, quer dizer, o fato de que se está mobilizando e atingindo todos 
os níveis da pessoa quando se faz a calatonia, por exemplo, é sugerida pelo que 
ouvimos das pessoas respondendo à pergunta sobre observações ao final do trabalho 
corporal: as sensações, as alterações de percepção, as reações emocionais, as ima-
gens, os pensamentos que ocorrem... Por exemplo: “me sentia afundando na cama”, 
“era como se eu estivesse flutuando”, “senti algo que corria pelo corpo”, ou, “de 
repente senti uma saudade indefinida e uma vontade de chorar”, ou uma imagem, 
como: “eu me via flutuando no espaço e dos dedos de meus pés saíam fios que me 
ligavam aos seus dedos e essa era minha ligação com a Terra”. Ou então: “eu tinha 
a sensação de que minhas pernas e meus braços estavam voltados para cima, 
balan çando, como se fossem a copa de uma árvore balançando com o vento e que 
minha barriga eram as raízes”.

Observações como essas são relatadas por todos os terapeutas que aplicam esse 
método. Porém, qual o sentido de propor o uso de uma técnica que evidencia essa 
relação? Qual o caráter dessa ligação? Falando um pouco da minha própria experi-
ência como paciente de treinamento autógeno3: quando aprendi e me condicionei 
ao T. A. vislumbrei algo. Percebi a possibilidade de uma ampliação de horizontes. 
Além de perceber melhor as informações que vinham do meu corpo, como por 
exemplo, o quanto o uso do cigarro alterava e perturbava a circulação e os bati-
mentos do coração, eu comecei a prestar atenção: às sensações, aos sentimentos, 
aos pensamentos. Aquela singela pergunta que é feita conforme orientação do prof. 
Sandor, ao término de um trabalho corporal - “alguma observação?” - é de funda-
mental importância para que a técnica faça parte de um método de psicoterapia.

O paciente é estimulado a observar e registrar e assim aprende e desenvolve uma 

Conheceis a história. Por isso nós a diremos de novo.
Todas as coisas já foram ditas, mas como ninguém

as escuta, é preciso recomeçar sempre.1
André Gide
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atitude, com relação aos fatores internos, que leva em consideração a independência 
do inconsciente com relação à consciência4. Desenvolve a difícil capacidade de ser 
um observador não interferente dos fenômenos do segundo plano.5 Para relatar as 
observações, necessita prestar atenção ao organismo como um todo e especifica-
mente à forma como os conteúdos do inconsciente se manifestam. Eles aparecem 
como são: distintos e destacados do ego (complexos), e ao tomarem forma se tor-
nam passíveis de que nos relacionemos com eles pela via racional. Essa narrativa de 
si mesmo é parte integrante da formação e da consolidação da identidade.

Há um paralelo entre este tipo de trabalho corporal e a imaginação ativa descrita por 
Jung como uma maneira de experienciar e de explorar o inconsciente enquanto esta-
mos acordados. Consiste em voluntariamente diminuir o nível de consciência, espe-
rando o inconsciente espontaneamente produzir uma imagem com a qual então nos 
deparamos ou eventualmente “conversamos”. Em contraste com o devaneio, que 
freqüentemente é determinado pela satisfação de um desejo cons ciente, a imagina-
ção ativa é caracterizada por sua natureza completamente autônoma.6

Essa “conversação com nossos complexos personificados”7 abre caminho para o que 
chamamos “integração de conteúdos do inconsciente”, que diz respeito às motiva-
ções comuns a todas as psicoterapias profundas: auto-conhecimento e auto-apri-
moramento. Integrar um elemento inconsciente exige uma transformação da con-
sciência de si mesmo como um todo, de tal forma que o elemento novo, que estava 
inconsciente (no campo de forças de um complexo) e projetado no exterior, pelo 
fato de ser frequentemente contraditório com nossa auto-imagem, venha tomar 
seu lugar com certa harmonia com o já conhecido. Para isso não basta abrir espaço, 
é necessário uma transformação do todo, o que pode ser chamado de uma expan-
são da consciência e de desenvolvimento do ego. Falamos em aprimoramento 
porque o indivíduo funciona melhor ao se conhecer melhor, faz escolhas ao invés 
de ser impelido a agir, conquistando assim maior liberdade.

Porém, diferentemente do propósito da imaginação ativa, neste método de trabalho 
corporal sutil nem sempre se busca ativamente esse diálogo com os elementos do 
inconsciente. Essa é uma das possibilidades que são abertas por esse trabalho. 
Sandor muitas vezes nos aconselhou a ouvir os relatos dos pacientes procurando 
receber esse material de uma maneira que não recrudescessem resistências8 (por 
exemplo, não interpretando redutivamente: “ah, isso é por causa daquilo”). Creio 
que recebemos esse material adequadamente se percebemos que o contato com o 
nível profundo do segundo plano, o nível arquetípico da psique, traz possibilidades 
não previsíveis, e que, portanto, nosso saber é limitado. Junto com o paciente 
podemos tentar ficar abertos para compartilhar a experiência única daquela situa-
ção. Foi o que Sandor fez durante toda a sua vida, escutando os seus pacientes e 
pedindo o relato das experiências de seus alunos.

Temos que considerar o fato de que poucas pessoas poderiam afirmar como Jung 
em seu livro de memórias, que os elementos do inconsciente são para ele tão reais 
quanto os objetos do mundo exterior. A maior parte de nós percorre um longo 
cami nho na direção do auto-conhecimento, que foi desbravado por alguns e do 
qual Jung nos deixou muitas indicações e referências para enfrentarmos a jornada 
com maior segurança. Assim, o primeiro passo que é perceber vivencialmente uma 
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ligação de sentido entre diversos níveis do ser, ao aprender e desenvolver essa ati-
tude de observar o segundo plano da psique sem interferir, é por si mesmo extrema-
mente salutar e não seria exagerado afirmar que pode ser considerado uma das 
grandes metas desse trabalho. Ele promove esse contato. O passo seguinte é escol  her 
o que fazer com aquilo com que nos deparamos. Consideramos três possibilidades: 
de o trabalho corporal ser um fim em si; de ficarmos com a pergunta “alguma 
observação”, estimulando o paciente a prestar atenção, e simplesmente ouvir seus 
relatos; ou participar ativamente da procura de significados e ligações, promovendo 
um diálogo e uma reflexão com o material mobilizado, utilizando-o na psicoterapia 
da mesma forma que se faz com sonhos.9 Estabelecendo ou não esse diálogo racio-
nal com os elementos do inconsciente, essa técnica atua por promover um recondi-
cionamento psicofisiológico através da soltura de tensões físicas em primeira 
instância e em outros níveis do organismo como um todo.

Essa ligação entre os diversos níveis da pessoa, segundo Jung, não é uma ligação 
somente de causa e efeito. A relação de causa e efeito pressupõe que aquilo que 
afeta é distinto daquilo que sofre o efeito. Ao pensar no trabalho corporal, teríamos 
que supor então que ao utilizar uma técnica como a calatonia, por exemplo, esta-
mos abordando apenas o nível do corpo e procurar de que forma os outros níveis 
são atingidos. Mas, o corpo e a psique podem ser pensados como manifestações 
diferentes de uma mesma realidade.

Jung usou o termo “Unus Mundus” para designar a unidade da existência que está 
na base da dualidade da psique e da matéria, um pano de fundo transcendental que 
subjaz ao mundo empírico das aparências e onde não há incomensurabilidade entre 
a assim chamada matéria e a assim chamada psique.10 Se fizermos essa outra 
suposição, na qual duas coisas aparentemente diferentes não o são em algum lugar, 
temos que pensar em um outro nível da realidade que não nos é acessível desde 
nossa consciência habitual, um nível da realidade que só poderia ser tocado por 
uma consciência expandida. Idéia essa compatível com a que apareceu como uma 
necessidade da nova física emergente no início do século XX.11

Tendo essa visão a respeito da realidade, Jung postulou e conceitualizou o princípio 
de sincronicidade, com o qual expressa os vínculos inseparáveis entre a psique e a 
matéria, e a relação entre eventos internos e externos baseada em sua analogia ou 
sentido, que aponta para uma ordenação acausal entre acontecimentos.

Essa relação entre a psique e a matéria é válida também entre a psique e o corpo. 
Somente métodos causais não são suficientes para tratar da psicossomática: haveria 
uma relação de sincronicidade entre o corpo e a psique.12 Assim como se pode ligar 
causalmente reações emocionais a questões físicas (medo – diarréia, tensão emo-
cional – úlcera), existem fenômenos entre os quais é impossível procurar uma 
relação causal, e uma gama de variações entre um extremo e outro.

Alguns relatos de observações colhidas a partir da aplicação de calatonia exempli-
ficam a ocorrência do fenômeno de sincronicidade:

De um ex-seminarista: “é difícil descrever, mas eu juro que a barriga da minha 
perna brigava com o meu calcanhar”. Essa representação mental de uma tensão 
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corporal pode ser lida como um fenômeno de sincronicidade: dois aspectos, o cor-
poral e o mental se ligam por uma relação de significado. No entanto, há neste caso 
uma possibilidade de uma leitura causal.

Uma outra observação foi de um pai de santo: quando eu aplicava calatonia me 
invadiu um medo sem motivo aparente tão intenso que eu cheguei a olhar para os 
lados procurando algo. Ao final da aplicação dos toques ele me falou que a entidade 
que ele costumava incorporar estava presente durante o relaxamento. Além de eu 
ter ficado aliviado, uma voz interna comentou: “acho que eu já sabia”. Posso 
entender esse acontecimento como um fenômeno sincronístico, que aqui ocorreu 
entre terapeuta e paciente. Devido à intensidade emocional vivenciada por mim na 
situação, e à constatação de que eu e meu paciente estávamos partilhando um ter-
reno comum, percebi que estava preparada a base na qual poderia ocorrer o processo 
terapêutico. Essa é uma das possibilidades que podem se configurar com esse trab-
alho: o estabelecimento e a consolidação do campo transferencial.13

É também comum para quem trabalha com o corpo ouvir, ao terminar o trabalho, 
algo como: parece que você adivinhou que a minha cabeça (ou qualquer outro 
lugar) precisava ser tocada hoje. Portanto parece acontecer algo entre o paciente e 
o terapeuta que de alguma forma mobiliza o terapeuta, mesmo que ele não tenha 
consciência clara disso, e o impele a tocar em certas áreas. Sandor nos incentivava 
a seguir nossas intuições ao aplicar as técnicas de toques e relaxamento. Ele tam-
bém nos orientava a mentalizar um ponto situado muito alto formando um triân-
gulo com o terapeuta e o paciente, sugerindo assim uma não polarização entre 
ambos no intuito de evitar mal-entendidos do tipo “passar energia para o outro”, e 
propondo para o terapeuta uma disposição de procurar se tornar um instrumento 
ou canal para algo maior que nossos próprios desejos e objetivos. Este ponto, que 
chamamos terceiro ponto, é uma representação mental do mundo arquetípico, e 
essa formação com os três elementos evoca a simbologia do número três.14

Isto ilustra o caráter da ligação psicossomática, e também o fato de os fenômenos 
de sincronicidade ocorrerem com mais probabilidade não só quando há uma inten-
sidade emocional, com a constelação de um arquétipo, como Jung disse15, mas 
também quando um aquietamento é possibilitado pelo relaxamento. Mais propria-
mente, o aquietamento propicia uma alteração da disposição mental de tal forma 
que os fenômenos de sincronicidade ocorram talvez não com maior freqüência, 
mas sim que podemos percebê-los com maior clareza. Os fenômenos do segundo 
plano estão sempre lá, e aparecem quando a atividade cortical diminui, como 
quando dormimos e sonhamos, da mesma forma como aparecem as estrelas quando 
o sol se põe.16

É interessante encontrar isso num livro sobre a antiga sabedoria, e, portanto, com 
um ponto de vista e uma linguagem diferente: “É possível ler um livro fechado 
desconhecido. É possível, à vontade, saber a hora, evocando mentalmente a ima-
gem do relógio. Assim, é possível fazer o Fogo do Espaço remover todos os obstácu-
los. As pessoas chamam este fenômeno de clarividência, mas é melhor chamá-lo 
de visão ardente. Mas pode-se notar que nem sempre essa possibilidade ardente é 
igual. Também, pode-se notar que grandes abalos aumentam esta habili dade, 
assim como o repouso total. (...)”.17
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Sem dúvida, é um caminho cheio de armadilhas o de considerar fenômenos subjetivos 
para orientar a ação. É necessário discernir intuições de desejos e até mesmo de 
devaneios. Isso diz respeito à formação do terapeuta que pratica esse método tera-
pêutico: exige a passagem pelo processo vivencial. Essa habilidade pode ser desen-
volvida através da experiência pessoal do terapeuta em seu processo de análise e de 
supervisão. Estas afirmações apontam também para a discussão a respeito da questão 
da objetividade e da mensurabilidade quando estudamos fenômenos em que a sub-
jetividade precisa ser considerada, como é o caso da psicotera pia, assim como das 
diferenças entre verdade e certeza, ou seja, da metodologia das ciências humanas.18

Assim, ao procurar responder minha questão inicial sobre qual é o lugar das técnicas 
de trabalho com o corpo na psicoterapia, creio que posso concluir que o trabalho com 
o corpo mais do que uma técnica, é um caminho. Aponta para toda aquela gama 
de variações da ligação psicossomática, para a reequilibração psicomotora, para o 
estabelecimento do campo terapêutico e a consolidação da ligação transfe rencial, 
para o desenvolvimento da atitude de observação não interferente. Com tudo isso, 
pode permitir uma expansão da consciência, uma “integração de conteúdos do 
inconsciente”, nos níveis energético, emocional e intelectual. Ao vislumbrar aquela 
região onde opostos estão unidos, tocamos em questões que estão na fronteira do 
nosso conhecimento atual, repletas de armadilhas e de possibilidades.

Notas

1. GIDE, A., O Tratado de Narciso (Teoria do Símbolo), Éditions Notre Bas de Laine, São Paulo.
2. Técnicas de “recondicionamento psicofisiológico”, toques sutis desenvolvidos pelo prof. Sandor, sendo a 
calatonia a técnica mais conhecida, e também outras técnicas de outros autores, descritos no livro Técnicas 
de Relaxamento, Pethö Sandor e outros, Ed. Vetor, São Paulo, 1974.
3. Técnica de relaxamento desenvolvida por J.H. Schultz, médico que durante a Primeira Guerra Mundial 
desenvolveu seus estudos com pacientes internados em um hospital militar, uma das técnicas ensinadas por 
P. Sandor, descrita em seu livro.
4. Essa independência foi ressaltada por Jung.
5. “... (um) cuidado consciente sempre é necessário no trabalho da individuação: não reativo, mas constante e 
persistentemente ativo em sua atenção ao que quer que esteja acontecendo na vida inconsciente. Esse tipo 
de atenção regular pode transformar o aparente caos interior em um sentimento de ordem e ligação interior.” 
HART, D. L., Manual de Cambridge para Estudos Junguianos, Ed. Artmed, SP, 2002, pg 109.
“Segundo plano” é usado aqui como a contraparte da consciência do ego, como inconsciente.
6. Sobre imaginação ativa ver Young-Eisendrath e Dawson, idem, pg 104 e Samuels, A., idem, pg 31.
7. Von Franz, M. L., A Alquimia e a Imaginação Ativa, p. 28, Ed Cultix, SP.
8. Ver Técnicas de Relaxamento, op. Cit., pg 108.
9. Aqui não entramos na discussão das muitas maneiras de trabalhar com sonhos em psicoterapia.
10. A Natureza da Psique, especialmente parágrafos 368,418 e 619-621. 
JUNG, C.G., Mysterium Coniunctionis, parágrafos 663, 759, 767-70.
Von Franz, M. L., Number and Time, Rider & Company, London, pp. 5-9.
YOUNG-EISENDRATH e DAwSON, op. cit., pgs 79-72. 
11. Essa analogia já foi muitas vezes apontada, a começar pelas reflexões de w. Pauli e de Jung.
Ver também BOHM, D., Wholeness and the Implicate Order, p.125.
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Tivemos oportunidade de desenvolver um trabalho pedagógico informal junto a um 
grupo de crianças e adolescentes de dois até quinze anos2 ou mais3, em uma área 
rural da grande São Paulo, em um lugar que foi apelidado de “escolinha”. Nossa 
proposta consistia em oferecer um local, acompanhamento pedagógico, atividades 
lúdicas4, trabalho corporal e ensino de técnicas artesanais, assim como algumas 
regras, para que crianças e adolescentes pudessem conviver em liberdade no espaço 
deste trabalho. As atividades eram sempre propostas, nunca impostas.

Neste artigo consideraremos mais especificamente o grupo de crianças e adoles-
centes de sete até quinze anos. Fatos relativos a crianças menores de sete anos 
cons tam aqui para caracterizar a comunidade na qual esses jovens estavam cre-
scendo e para descrever alguns traços referentes à infância nesta comunidade.

Os jovens desta comunidade costumavam ser expostos a muita violência, desde a 
mais escandalosa: “um cadáver foi encontrado um dia, de manhã, na nossa estrada; 
a monitora da escolinha foi estuprada uma tarde, quando voltava para casa; a 
casa do casal de aposentados vizinha foi assaltada durante um fim de semana; a 
própria escolinha foi saqueada uma noite...”

até a mais corriqueira: “as brigas de ruas eram muito freqüentes, e os roubos de 
relógio e de dinheiro no caminho para o ponto de ônibus não eram raros...”

passando pela violência na escola pública (para os maiores de sete anos): “a violên-
cia física entre alunos cuja energia não encontrava canalização adequada era 
corriqueira na escola; assim como o desrespeito geral na sala de aula, onde nin-
guém ouvia ninguém, e onde nem o professor conseguia ser ouvido...”

“algumas crianças de 7 anos voltavam do primeiro dia de aula com a palavra 
‘maconha’ a lhes enriquecer o repertório; outras não haviam feito esta aquisição, 
porque já conheciam a palavra...”

e pela violência na televisão: “aparentemente, os programas aos quais os nossos 
alunos tinham acesso eram extremamente venenosos: focalização de cenas violen-
tas, crimes, exploração de casos licenciosos, gritarias, escândalos, jogos e brinca-
deiras vulgares com comentários humilhantes...”

quando a escolinha iniciou suas atividades com uma meia-dúzia de crianças pequenas, 
uma das palavras que elas mais usavam como palavra de poder, e que, em alguns 
casos, elas representavam com bonecas, era “estuprar”5;

A “fofoca” era outra violência que estas crianças e adolescentes testemunhavam. 
“Falar mal”, muito mal do outro, era mania, praxe, ocupação, lazer, que assolava esta 
comunidade constituída por pessoas que possuíam, no entanto, tesouros de bon-
dade e sentimentos muito humanos.

No seu lar ou na casa do vizinho, crianças e adolescentes podiam ainda ser expostos 
ao drama de um pai bêbado que espancava seu filho. Aqui mais uma vez ressalta-
mos que o nosso propósito não consiste em apontar culpados, mas sim em retratar 
uma situação na qual um indivíduo provavelmente dominado pelas circuns tâncias 
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afirma sua existência através de uma demonstração de violência.

Assim, inseridos em uma comunidade vitimada pela violência, essas crianças e ado-
lescentes sofriam continuamente atentados6 contra sua sensibilidade e contra o seu 
desenvolvimento: “uma mãe se irritava ao ver sua filha adolescente lendo um livro 
da biblioteca da escolinha, e a proibia de ficar assim sentada “ sem fazer nada”, mas 
essa mãe não perdia a calma quando a menina ficava sentada assistindo televisão;”

“outra mãe mandou seu filho de sete anos destruir o brinquedo que um vizinho 
havia emprestado e estava pedindo de volta;”

“as meninas desta comunidade costumavam engravidar aos quinze anos; uma avó 
surrava suas netinhas (de seis anos) quando brincavam de dar cambalhotas e 
ficavam com as nádegas expostas para cima: ela queria apenas protegê-las desta 
maneira, ensinando-lhes o recato;”
 
Muitos jovens estavam “armados até os dentes”, no sentido figurado, claro, mas sem-
pre prontos a se defender com socos e palavrões. Certos pais de meninos valo rizavam 
esta extrema prontidão para a violência, e dirigiam seus ensinamentos neste sentido: 
“um pai incentivava seu filho a ‘bater primeiro para não ser aquele que apanha’, 
assim como incentivava o uso do atributo sexual masculino para se impor e dominar 
os outros meninos; primos e vizinhos compartilhavam este ensinamento, e exibiam 
seus pênis quando queriam ofender alguém, ou fingiam que os exibiam;”

“brincadeiras alegres imitando a sodomização, ou tentativas de dominar uma criança 
mais fraca e resistente para praticá-la aconteciam entre menores de sete anos fora 
da escolinha;”

“no nosso espaço pedagógico alguns meninos tentavam irritar outros com tenta-
tivas sub-reptícias de representar através de mímica a sodomização com um toque 
dos dedos;”

De maneira geral, não havia muita privacidade nas moradias: “um menino surpreen-
dido pelo pai masturbando-se no banheiro - sem tranca na porta - foi espancado;”

“algumas casas possuíam um quarto só, e não muito grande, no qual dormiam pais 
e filhos juntos;”

Esta última particularidade permitiu compreender, no grupo dos pequenos, um 
menino (de oito anos) que freqüentemente apresentava olheiras causadas por 
noites mal dormidas, assim como certa excitação que procurou uma vez canalizar 
através da tentativa de isolar-se com uma menina de cinco anos, para brincar de 
deitar com ela embaixo de um pano.

Foi necessário confirmar a atitude tomada pela auxiliar7 da escolinha quando, perce-
bendo logo que não se tratava de brincadeira de casinha durante a qual as crianças 
brincavam de dormir e acordar repetidas vezes, chamou logo a dupla de alunos para 
iniciar outra brincadeira com outras crianças. E foi necessário diluir o sentimento dessa 
jovem auxiliar de que aquele menino havia tentado cometer algum tipo de monstruos-
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idade.
Para isso foi preciso, durante o encontro semanal da equipe pedagógica8 no grupo de 
estudos, viajar um pouco no tempo e no espaço para encontrar outras modalidades 
de vivência e aprendizagem relacionadas a sexo. Assim, foram evocados jogos sexuais 
infantis em sociedades ou espaços9 intocados (ou menos tocados) pela civilização, e 
onde a expressão sexual das crianças não é ,ou não era, reprimida ou inibida.

Encontramos também nessa “viagem” o relato de BUCKLAND (2000, p. 140) sobre anti-
gos costumes de ciganos nômades, ingleses na maioria dos casos citados por ele.

“Em geral, com todos os seus membros morando juntos dentro de um pequeno vardo10 
[...] é quase um costume o fato de a mãe e o pai dormirem juntos com os filhos em uma 
cama larga; assim, ninguém se espanta quando as crianças se mostram muito mais 
informadas e entendidas sobre as relações sexuais, à medida que vão crescendo.”

Fizemos também uma incursão pelas tranqüilas asserções de DOLTO (1994, pp. 142, 144):
“O estado de sono torna o indivíduo muito mais dependente, neurologicamente, do 
mundo que o cerca. [...] Se as crianças devem ser as testemunhas adormecidas ou 
acordadas da vida conjugal de seus pais, é preciso saber que elas [...] devem ser 
esclarecidas mais cedo que as outras acerca do sentido real e da validade da sen-
sualidade e da sexualidade. Quero dizer que a educação deve ser, para elas, muito 
mais permissiva do que para as crianças criadas em um ambiente calmo no qual 
não há esta imposição de dividir, sob hipnose, emoções que, em intensidade neu-
rológica, ultrapassam suas possibilidades de ressonância...” (Trad. minha)

Assim, a proibição deste tipo de jogo sexual na escolinha – proibição sigilosa, comuni-
cada à equipe pedagógica apenas – adquiriu uma nuança amorosa e tranqüila. O limite 
estava pronto a ser dado se fosse necessário, com carinho e consciência. Pois esses 
alunos, se seus pais não encontrassem nada de errado nisso, dispunham de outros 
espaços onde podiam praticar essas brincadeiras. Além disso, alguns pais de alunos da 
escolinha com certeza não toleravam esses jogos, e um dos propósitos do nosso 
espaço era permitir a convivência pacífica entre pessoas de culturas e hábitos diferen-
tes.

Desta maneira, pesquisando, confrontando, conversando com as pessoas envolvidas 
neste trabalho, íamos dando “toques sutis” à nossa atuação, em sintonia com o 
trabalho corporal que os pequenos recebiam bem, mas que não encontrava espaço 
entre os maiores; praticamente o único contato físico permitido por eles era o da 
contenção, praticada por nós quando uma briga ameaçava sua integridade física. 

Assim, os toques não eram aplicados nos maiores a não ser através dos trabalhos 
corporais que nós, educadores, trocávamos entre nós com regularidade. Ou seja, a 
nossa determinação em continuar e às vezes intensificar a aplicação de trabalhos 
corporais entre nós, não visava o uso imediato, nem direto, nem desejado a todo 
custo a curto, médio ou longo prazo nos nossos alunos maiores. O que podíamos 
fazer para eles, no momento, era praticar essas técnicas em nossos corpos. Podíamos 
irradiar esses toques para eles. Não era loucura, e não era inútil.

As dramatizações, algumas individuais, silenciosas e quase secretas, outras grupais 
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e manifestas, que os maiores desenvolviam espontaneamente pareciam indicar que 
o nosso esforço para ajudá-los a se encontrarem não era vão.
Uma menina de onze anos encontrou um véu de seda na caixa de fantasias. Ela o 
tocou, o acariciou, o fez deslizar sobre seu rosto; andou, correu e girou com ele, 
braços abertos, cada mão segurando uma extremidade do pano que se erguia acima 
de sua cabeça e voava em volta dela. Enfim, ela se envolveu nele. O véu a cobria 
inteiramente, da cabeça até os pés. Ela então subiu no mezanino, ajoelhou sobre 
uma almofada, sentou sobre suas pernas dobradas, e permaneceu assim, imóvel e 
recolhida, até o fim da tarde.

De vez em quando, os pré-adolescentes construíam uma cabana muito bem fechada, 
onde ficavam até se acostumarem à escuridão, para poder comparar seus pênis.

“Meninos e meninas certos dias se organizavam para brincar de ser os pais deles; 
empregados em uma firma ou em uma família, de repente eram demitidos e 
expressavam sua revolta contra o patrão que lhes havia retirado o emprego.”

Às vezes eles representavam algum tipo de fluida mandala grupal, através dos seus 
corpos e dos móveis que dispunham nos quatro cantos da escolinha, e entre os 
quais se deslocavam: “...eles brincavam então de ser os responsáveis de uma 
empresa muito grande, e estabeleciam eficientes sistemas de comunicação entre 
suas diversas áreas.”

“Ou brincavam de ser adultos, simplesmente, casados, com uma vida muito ativa, 
e vários empregados. Brincavam de encontrar amigos, e de passar com eles lon-
gos momentos em silêncio, imóveis, olhares perdidos em espaços longínquos e 
invisíveis...”

Fora do espaço dos jogos de dramatizações espontâneos, eles não se permitiam este 
tipo de postura. Com efeito, fora deste espaço, eles se expressavam através de pala-
vrões, murros, gozações e provocações... Até esgotarem este repertório e entrarem 
em uma brincadeira sagrada onde eles podiam, com fervor e veracidade, representar 
algo que parecia provir das profundezas de seus seres. Na brincadeira sagrada, que 
o grupo11 revelava ser a estratégia, construía-se uma fortaleza, na qual era pos-
sível resistir aos mandamentos de violência do mundo externo. Nela podiam ser eles 
mesmos, e, finalmente, baixar as armas , abrindo mão de sua prontidão para reagir 
com dureza e rapidez, porque arma mesmo, eles geralmente deixavam uma, de 
madeira, ao alcance da mão, debaixo de uma cadeira ou de uma mesa, arma que 
eles mesmos faziam12: havia até um menino cujo pai tinha freqüentes passagens 
na prisão, que construía um tipo de metralhadora melhor que todos os outros.

No grupo, durante essas dramatizações, eles podiam dar uma trégua à aparência 
que haviam composto para sobreviver no mundo, e transmitir esta implícita 
declara ção: “No jogo do grupo, somos nós mesmos; fora desses espaços de jogo do 
grupo, fazemos de conta que não somos o que somos, para sobreviver".

Em um ambiente onde coexistiam o cuidado e a descontração, através da nossa 
tentativa de agir de modo pedagogicamente sutil, não intrusivo ou impositivo, 
atuando à maneira de um toque, e de carregar seu espírito quando este não podia 
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Notas

1. Técnicas de relaxamento e trabalhos corporais ensinados pelo Dr. Pethö Sandor.
2. Após tentarmos durante alguns semestres atender todos os alunos juntos no mesmo período, resolvemos 
receber o grupo dos pequenos (2-6 anos) e o grupo dos maiores (7-15 anos) em momentos diferentes. No 
entanto esses limites etários não eram rígidos. A determinação dessas faixas etárias foi estabelecida de acordo 
com o fato das crianças freqüentarem ou não uma escola de primeiro grau. As crianças menores não tinham 
acesso à pré-escola.
3. Aos poucos foram chegando adolescentes de mais de 15 anos e jovens adultos. Sua freqüência era irregular.
4. Inclusive danças circulares cujos efeitos parecem assemelhar-se aos dos trabalhos corporais ensinados pelo 
Dr. Pethö Sándor. Comentei esta semelhança na comunicação “A dança circular enquanto técnica de trabalho 
corporal”, para o X Encontro de Cinesiologia, no Instituto Sedes Sapientiae, 1997, São Paulo.
5. Por influência provável da televisão, pois na época (1996) não havia tantas ocorrências criminosas no bairro.
6. Por motivos culturais ou por falta de consciência é claro. Não havia intenção de serem maldosos para com 
os filhos, da parte dos pais que cometiam essas violências. 
7. Esta moça fazia parte da comunidade, e não tinha formação acadêmica na área da pedagogia.
8. Esta equipe estava geralmente composta por uma ou duas auxiliares, um ou dois voluntários, uma peda-
goga, e por nós. Alguns desses participantes eram também mães de alunos.
9. Que podem até ter existido na infância de pessoas extremamente civilizadas!
10. Carroça.
11. Mesmo no caso de jogos individuais, como no caso da menina com o véu, que o grupo respeitou: de 
repente, o espírito gozador havia-se apagado.
12. O desarmamento infantil é assunto para outra reflexão.
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ser dado, esses jovens revelavam o grupo e o jogo que emergia em seu seio como edificantes meios de autodefesa lúdica. 
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Quando se fala em moda, imediatamente vem à tona a imagem de grandes desfiles, 
grifes poderosas, consumo, massificação e mídia. Visto por esse ângulo, sob o prisma 
da superficialidade, parece impossível tratarmos deste fenômeno sob o ponto de 
vista da expressão pessoal, do desenvolvimento da individualidade.

É fato que, para que a moda exista, não podemos dissociá-la do contexto da produção 
e cultura de massas, do poder da influência midiática e, finalmente, do sistema capi-
talista. Ao observarmos a história da civilização e das sociedades encontraremos a 
evolução do vestuário de acordo com o contexto social, cultural, religioso e político 
de cada época e de cada povo, mas ainda não podemos estabelecer um sistema 
histórico de moda.

O surgimento da dinâmica da moda remonta ao final da Idade Média, com o apare-
cimento da burguesia. Aquela classe social, enriquecida pelo comércio, buscava, 
através da imitação do vestuário da nobreza, igualar-se a ela em status e poder. Os 
nobres, por sua vez, precisavam se diferenciar e procuravam uma nova maneira de 
demonstrar sua superioridade hierárquica, através do vestuário.

Esse movimento de busca pelo novo, por diferenciação e status, que se acelerou com 
o surgimento de uma classe social de poder aquisitivo recém-adquirido, forneceu o 
combustível inicial para movimentar as engrenagens da moda. A existência pré-
histórica do vestuário não está necessariamente relacionada ao fenômeno da moda, 
embora sua função básica permaneça dentro de seu sistema. Através do traje pode-
se traçar o panorama de um grupo social, sua época, sua estrutura cultural, seus 
valo res. Na realidade, o fenômeno da moda pode ser observado com grau evolutivo 
dentro da história da civilização ocidental, uma transformação sociológica e cultural 
na visão do homem sobre si mesmo e sua relação com o ambiente.

NOVIDADE X TRADIÇÃO
A busca pelo novo é uma característica inata do ser humano – curioso e atento por 
analisar o mundo que o cerca e seus componentes –, que faz funcionar sua imagi-
nação e concentra sua atenção nas circunstâncias exteriores.

Porém, a ação de introduzir o elemento novo (que surge de uma apropriação da 
característica investigativa inerente ao homem com o objetivo de fazer surgir a 
necessidade de novidade, e assim tirar proveito da situação) é uma característica da 
sociedade ocidental, visto que as sociedades orientais possuem seus alicerces nos 
valores tradicionais. Desta maneira, é possível observarmos a relação entre a socie-
dade ocidental, o sistema capitalista e a moda.

No final do século XIX, podemos encontrar novos subsídios para a evolução do 
sistema da moda a partir do surgimento da figura do costureiro, papel de destaque 
na hierarquia de produção do vestuário. Ele centraliza em si a função da criação dos 
modelos daquela época, ou seja, lhe é conferido o poder de escolha em relação ao 
que o público irá usar.

A partir daí o movimento se acelera, e no início do século XX acontecem algumas 
transformações radicais na estrutura do vestuário, como o banimento do espartilho, 
na década de 10, e o surgimento do vestuário apropriado para a prática desportiva, 
na década de 20. As transformações passam a acontecer numa velocidade acele rada 
– em ciclos de 10 anos – e refletem a agitação do contexto histórico, social e cul-
tural de cada tempo.

A maior transformação, que fez com que a dinâmica da moda se aproximasse 
defini tivamente à atual, aconteceu após a 2ª Guerra Mundial, com a ascensão da 
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cultura norte-americana. Até esse momento, o processo de confecção do vestuário 
era praticamente artesanal, pré-requisito fundamental da alta-costura.

Após a guerra, no entanto, por conta da necessidade urgente de sensações de bem-
estar que amenizassem a tristeza pelas perdas sofridas, acontece o fenômeno da 
democratização dos bens de consumo, entre eles o vestuário. Nesse contexto, surge 
o prêt-a-porter, ou 'pronto-para-usar'. A roupa passa a ser produzida em série, de 
forma padronizada e vendida em grande escala. O custo de produção cai e a moda 
torna-se mais acessível.

Os anos 50 são marcados pela sensação de estabilidade conseguida através da 
aquisição de bens materiais como eletrodomésticos, carros e roupas, que têm aspecto 
muito feminino e luxuoso. A classe média surge com força e passa a ter acesso ao 
que antes só era possível aos mais abastados. É o início de uma sociedade consu-
mista que busca a sensação de bem-estar relacionada à posse de bens materiais. 
Surge a arte pop que tem como argumento central o culto a ícones de consumo e 
elementos populares. Neste período também podemos observar – baseados no 
mesmo princípio de bem-estar e estabilidade – uma ascensão dos valores morais e 
regras sociais: é a época da imagem, dos bons costumes, permeada de padrões 
estéticos, superficialidade e falta de objetivos.

Surgem, então, alguns ícones expressivos de uma busca por valores mais profundos 
que os rígidos padrões morais e códigos estéticos. São os jovens Marlon Brando e 
James Dean que aparecem com suas t-shirts brancas usadas com jeans e jaquetas 
de couro pretas, sobre suas motos, buscando mais emoção e aventura, contestando 
a vida superficial e monótona da geração de seus pais. É o aflorar da cultura jovem, 
agora diferenciada; toda uma geração que segue ardentemente o modelo de seus 
ídolos, em busca de novos valores.

As décadas seguintes são marcadas pelo florescimento da juventude, agora pon-
tuada por características específicas e tratada como alvo consumidor. Os movimentos 
culturais passam a se diversificar, o jovem passa a ter voz ativa e se manifesta em 
busca de um mundo ideal, através de movimentos estudantis e da busca por paz e 
amor em meio à guerra do Vietnã. É a época dos grandes festivais, de Woodstock, 
Beatles, do amor livre e das drogas, que parecem produzir a tão almejada sensação 
de liberdade. A moda adquire, então, um poder de transgressão, de demonstração de 
determinada atitude, contra a apatia e alienação que caracterizam a década de 50.

A partir da década de 60, a moda se define de acordo como a conhecemos hoje. 
Surgem, da movimentação e agitação, os jovens criadores, com força regeneradora, 
definindo uma nova dinâmica, cheia de frescor e vitalidade. E é neste momento que 
se agrega ao vestuário a idéia de conceito, de estilo de vida. O modo de se vestir 
passa a representar o ideal com o qual se compactua.

A moda já não caminha mais de forma linear, mas surge de um pipocar de estilos, 
criando pluralidade e riqueza de possibilidades. Ela passa a nascer nas ruas, nos guetos, 
na contra-cultura, no universo underground. Nesta época também têm início as 
pesquisas de tendências que sugerem algumas diretrizes conceituais para a criação 
do vestuário e que norteiam a indústria têxtil apontando cores, materiais e formas 
a serem produzidos.

CONCEITO, TENDÊNCIA, MÍDIA E IMAGEM
A sociedade contemporânea alcançou o ápice da moda-conceito, da representação 
máxima de estilo de vida através do vestuário. A cultura dos bens de luxo, ícones 
que agregam valor e status ao produto, é um dos resultados mais efetivos da moda 
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conceitual. A posse de determinado produto dá sensação de poder, beleza e reali-
zação máxima dentro das aspirações ideais do ser humano.

É importante observarmos a relação do ser humano com seu imaginário, seus mitos 
e buscas pelo ideal. O papel do tão popular termo 'tendência' dentro do universo da 
moda é especular sobre quais são os desejos, quais as aspirações humanas vigentes 
em determinado tempo, observando o contexto dos acontecimentos nos níveis 
político, cultural, religioso e tecnológico, e qual a reação do grupo a esses fatores 
– através de sinais que indicam qual ou quais os destinos possíveis.

A mídia se favorece desses estudos e pode trazer respostas, à medida que conhece o 
destino da sociedade, seus questionamentos e seus desejos. Trabalhando em conjunto 
com a indústria, ela cria imagens que tocam o imaginário coletivo e seduzem, criando 
a sensação de alcance dos ideais e também a necessidade de consumo. É através da 
força da imagem que ela conquista e hipnotiza seu público, tornando-o dócil e fiel.

A indústria produz em grande escala e precisa vender para obter giro de capital e 
aumento dos lucros. Assim, em parceria com a mídia, cria padrões de comportamento 
e de maneiras de ser, lançando-os em seguida sobre o público indefeso e alienado que, 
seduzido pelo artifício da novidade constante, tem necessidade de obter seus produtos 
para sentir-se dentro dos parâmetros de estilo de vida que lhe são impostos.

Essa interação entre a Indústria, a Mídia e a Imagem compreende todo o universo 
de bens de consumo, de qualquer espécie. A roupa, porém, como produto da moda, 
atinge o ser humano de uma forma diferente, mais intensa, mais íntima. Neste 
âmbito, trata-se da exposição de sua imagem para o mundo.

A problemática envolve a percepção de quais são as bases em que se fundamenta a 
auto-imagem do indivíduo: se os padrões de comportamento impostos pelo mundo 
externo ou o reflexo da vivência individual em interação com o universo que o cerca.

Em suma, pode-se dizer que a moda é constituída de um conjunto de fatores intrin-
secamente relacionados e que a ausência de algum deles resulta em anular sua 
existência. A moda é fruto das interações entre a sociedade, seu tempo, seus valores 
e sua cultura, e do jogo entre a indústria, o produto e a mídia; a busca do ser 
humano pelo ideal, a imagem, a ilusão, a constante busca pelo novo, aquilo que 
altera a rotina e anula a monotonia do dia-a-dia.

Porém, sua estrutura é antagônica, já que propõe, ao mesmo tempo, a procura do 
novo, do diferencial e também a padronização imposta pela cultura de massas e 
pela produção em série. É deste paradoxo que se cria o argumento para a busca da 
consciência de moda e a apropriação de suas condições existenciais em favor da 
expressão individual.

CONSCIÊNCIA DE MODA: O ESTILISTA DENTRO DE CADA UM
O vestuário dentro do contexto diário e do ritmo cotidiano pode ser visto através 
do olhar pessoal. A atitude diária de vestir-se, em ritmo corriqueiro, traz um olhar 
diferente, sob outro prisma, para o fenômeno da moda. Sai a lente de aumento e 
ela passa a ser encarada em sua função real, a moda concreta, viva, e seu produto, 
sua forma de expressão, que é a roupa. É neste ponto que entra a opinião pessoal, o 
gosto, a unicidade de cada um, o olhar individual que sintetiza a experiência vivida 
e os acontecimentos externos e cria um resultado, uma resposta ao mundo.

Dentro do fenômeno do consumismo e entre muitos tipos de bens de consumo, a 
roupa tem uma relação muito especial com o ser humano. Está diretamente relacio-
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nada a representação que ele faz de si mesmo, a auto imagem e sua exposição para 
o universo exterior. E a relação é tão íntima e concreta que tem como forma de 
expressão o corpo. O corpo humano, vivo, em movimentos que expressam reações e 
sensações provocadas por estímulos externos, interagindo com tudo que o cerca.

A partir da roupa, que é o ponto de relacionamento entre a moda e o corpo, é que 
a relação do ser humano individual, em sua totalidade com a moda passa a ser pes-
soal. As pessoas consomem roupa, acessórios. Eles passam a ser como uma nova 
pele, uma extensão do corpo, fantasia, personagem, extensão da mente, que se 
veste no próprio corpo. Escolhe-se entre este e aquele, entre o que está exposto, o 
que atraiu mais, por um motivo aparentemente desconhecido, ou melhor, oculto. A 
cada dia é necessário escolher uma roupa (e uma personagem) para se vestir.

É uma ação tão comum na vida de qualquer um, tão primária, que pode perman-
ecer inconsciente por toda a vida. No entanto, a escolha é sempre feita entre duas 
ou mais opções, por algum motivo. A auto-imagem, a busca dos ideais, o mito que 
está subentendido na essência do ser humano. A roupa comunica ao mundo o 
persona gem que se está vestindo, que imagem está por trás dela no momento. A 
conscien tização sobre a escolha faz compreender a intenção e tudo o que a envolve. 
Através da observação, constante e investigativa da própria atitude e da busca no 
universo exterior, dos encontros sincrônicos, das imagens, da constante procura, 
pode-se começar a compreender o porquê das opções feitas.

A moda é composta por um grande universo de cores, formas, desenhos, texturas, 
imagens, referências, diálogos, harmonias. São muitas as possibilidades, todo o 
tempo. Quais são as cores que seduzem, qual material? Que tipo de imagem 
preenche a imaginação e guia as atitudes diárias, as escolhas? O resultado dessa 
interação no cotidiano, a relação de pele, faz surgir o estilista pessoal, que trabalha 
em favor da construção e observação da auto-imagem. Ele conhece o poder criativo, 
se relaciona com a imaginação, com as aspirações, com as lembranças e com o 
olhar. Porém, na maioria das vezes, é preciso acordá-lo, alimentá-lo, trazê-lo à luz 
para que possa agir. Porque ele detém todas as respostas, conhece intimamente 
nossa história, nossos desejos e tudo o que cada um possui de único e de especial. 
E sabe criar o elo entre todos esses fatores para criar o novo.

Bibliografia

BAUDOT, F., Moda do Século. São Paulo, Cosac Naify Edições. 2000.
LIPOVETSKY, G., O Império do Efêmero: a Moda e seu Destino nas Sociedades Modernas.
São Paulo, Cia das Letras. 1989.

Imagens

Pág. 34: ©Yannie <http://www.flickr.com/photos/yannie/55154501/>



Constança Marcondes César <cmarcondescesar@msn.com>

■ Professora de filosofia - PUC/Camp

A análise da sociedade contemporânea está ligada, na obra de 

Evanghélos Moutsopoulos, pensador grego contemporâneo, a uma 

interpretação da história. Esta é compreendida como uma sucessão 

de crises e de oportunidades de superá-las, em vista de uma 

mudança qualitativa da existência. Estabelecendo analogias entre a 

evolução da história e a música serial, Moutsopoulos , músico e

filósofo, trata da relação estreita entre crise e kairós em nossa época.

Palavras Chave:
➜Crise

➜Kairós
➜Sociedade

Contemporânea

Krisis e Kairós
em Evanghélos
Moutsopoulos

Kairos.
Museu Arqueológico Nacional de Atenas



42 - Hermes 10

A análise da crise da sociedade atual está vinculada, na obra de Evanghélos 
Moutsopoulos, um dos mais significativos autores gregos contemporâneos1, a uma 
interpretação da história. Dois textos essenciais balizam essa reflexão: o primeiro, As 
crises históricas2, de 1977; o segundo, A racionalidade da história. Crises e opor-
tunidades históricas3, de 2004. São permeados por vários outros escritos, que desen-
volvem a temática em torno das possibilidades de uma interpretação e categorização 
da história inspirada na aplicação de modelos musicais às ciências humanas.

A crise, numa dada sociedade, consiste na repetição, não de eventos, mas de situa-
ções que implicam uma ruptura da continuidade temporal, uma mudança da sorte, 
seja num sentido negativo, de sua destruição ou desaparecimento, seja num sentido 
positivo, de sua alteração qualitativa em direção a um ser-mais.

No sentido positivo, a crise é identificada com a “oportunidade”, “o instante propí-
cio”, o “tempo favorável” (Kairós)4, o momento culminante que possibilita a pas-
sagem para um nível qualitativamente mais alto, um ser-mais, no plano espiritual 
de uma sociedade que foi capaz de abeberar-se da riqueza de seu passado e de sua 
tradição, respondendo aos desafios presentes e projetando seu futuro5.

Como na música, na fuga musical, há, na vida da sociedade, temas - seus valores; 
variações sobre temas - a adequação, a cada época, desses valores às novas situa-
ções; alternâncias, repetições, de temas - mergulhos no passado para aí buscar as 
fontes originais, os valores fundadores, reformulando-os perante as novas exigên-
cias; desaparecimento e ressurgimento de temas - fracasso ou sucesso de uma dada 
sociedade, na retomada criadora de sua tradição6.

Crise e oportunidade convergem quando a consciência humana é capaz de inserir 
sua intencionalidade no acontecer, intervindo e provocando a metabolé, ou reconhe-
cendo, no vir-a-ser, o instante propício para a decisão que produz a mudança quali-
tativa necessária à continuidade da vida.

É nesse sentido positivo, de quase identidade entre krisis e kairós, onde a crise e a 
oportunidade de sua superação coincidem, que é preciso entender a contribuição 
original de Moutsopoulos para a compreensão da sociedade contemporânea, à luz 
da sua teoria da história.

Diz o filósofo: “Se nossa época é uma época ‘de crise’ como ‘de crises’, é porque se 
situa num ponto crucial da elaboração da história humana. Ora, crise significa dis-
criminação, distinção, separação seletiva (...) Nesse contexto, crise significa igual-
mente kairós (...). Nossa época é, efetivamente, uma época kairica, que se presta à 
intervenção da intencionalidade da consciência humana, mediante a práxis”7.

Exemplo da crise atual é o que nosso filósofo chama de terricídio, na civilização da 
guerra; exemplo de kairós, é a meditação sobre a possibilidade de passarmos da 
guerra à paz, de os valores: bem, beleza e verdade se manifestarem em sociedades 
democráticas, na era da conquista do espaço.

Vejamos a questão do terricídio. Numa perspectiva que tem pontos de analogia, a 
nosso ver, com o pensamento de Hans Jonas, Moutsopoulos aponta a irresponsa-
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bilidade e a irreflexão dos que exploram desordenadamente a terra, pressagiando sua 
total destruição. A ameaça à fauna e à flora já foram assinaladas, diz Moutsopoulos, 
nas obras de Bosch (A nau dos insensatos), de Munch (O Grito), de Picasso (Guernica), 
de Nicolacopoulos, anunciando a catástrofe, a extinção iminente de vege tais e ani-
mais. Já na Bíblia, o episódio de Babel; em Sófocles, a descrição da hybris de Ajax, 
também indicavam, nos planos da tradição religiosa e da arte, os riscos de destruição 
de um mundo no qual o homem atue sem a prudência necessária8.

Evocando Platão e Epicuro, que já falavam da pettéia, arte dos jogadores de xadrez, 
técnica que permite prever e calcular os efeitos das decisões tornadas pelos joga-
dores, visando atingir bons resultados, nosso filósofo afirma, analogamente, a 
exigência contemporânea de encontrarmos o kairós entendido como “arte de viver”, 
que impeça a destruição de nosso mundo.

Contraditoriamente, no momento em que trata de aventurar-se no espaço cósmico, o 
homem pratica o terricídio. O progresso tecnológico, característico de nossa era, 
expressa uma realização nunca antes alcançada, mas não foi acompanhado de um 
equivalente progresso moral. O desnível entre um e outro gera uma crise de enormes 
proporções. A tecnologia é um bem, torna o homem senhor de seu universo, recon hece 
nosso pensador; mas é preciso, diz ele, para mostrar-se benéfica, que seja acompa-
nhada pela afirmação de valores espirituais, os quais têm como eixo a noção de 
respeito pelos diferentes seres do mundo, pelo homem, pelas culturas.

A destruição que nos ameaça não é irreversível; parece mesmo que começa a ocorrer 
uma reação contra a “espiral infernal” em que nos achamos lançados9. Considerando 
a nossa civilização como a da guerra, e esta como a pior manifestação de qualquer 
crise, Moutsopoulos atribui a desarmonia vigente à inadequação entre a intenção do 
homem e a realidade, entre o que se propõe a ser e o que efetivamente faz. Mas 
afirma também a capacidade humana de progresso cultural, espiritual, deixando ent-
rever a possibilidade de superarmos a violência, e caminharmos em direção a uma vida 
pacifica, onde a justiça e a liberdade sejam garantidas por um governo mundial livre-
mente eleito10. Mostra que o ser humano está votado à expansão no espaço, enquanto 
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domina e integra o meio circundante; no tempo, mediante o estabelecimento de 
referências kairicas; no plano dos valores, objetivando-os, através da incessante 
reestruturação de sua vida11.

Um dos aspectos dessa expansão no espaço é a exploração do cosmos, que tem 
como correlato a investigação do mundo do espírito. Inventando novas técnicas, 
descobrindo novos mundos, o homem pode desvendar novos modos de ser, formu-
lar novas culturas, estruturar novas sociedades. Diz o filósofo: “Separado da Terra, 
sua mãe nutriz (...) [o homem] adotará uma outra [mãe nutriz] que se tornará seu 
novo lar (...), [que] deverá assegurar a continuidade da espécie (...), ser adaptável às 
necessidades das sociedades que aí se desenvolverão, permitir a eclosão de uma 
cultura (...), desencadear (...) novas colônias humanas no espaço cósmico”12.

No que diz respeito aos valores, Moutsopoulos afirma o verdadeiro, o bem e o belo 
como critérios universais13, aos quais as novas civilizações e novas culturas vão se 
referir, adaptando-os às novas situações.

Uma das características de nossa época é, para o filósofo, a substituição da 
importância da noção de tempo pela noção de espaço. Para Moutsopoulos, Bergson 
prefigurou essa mudança, opondo à noção comum de tempo o conceito de duração; 
analogamente, no pensamento científico contemporâneo, “o tempo é considerado 
uma noção puramente auxiliar e (...) um simples instrumento de trabalho”14.

Moutsopoulos, afirmando a noção de kairicidade, aplicada ao tempo e ao espaço, 
reforça essa tendência, ao substituir as categorias temporais tradicionais - passado, 
presente e futuro - pelas do não-ainda e do nunca-mais, às quais acrescenta as 
espaço-kairicas: não-ainda-aqui e nunca-mais - em parte alguma, que põem em 
relevo o espaço - tempo qualitativamente considerado.

Ao lado desses aspectos epistemológicos e axiológicos da questão, um novo fator 
se inscreve de modo a acentuar a importância do espaço: é a possibilidade, já ent-
revista hoje, da “disseminação de ao menos uma parte da humanidade no espaço 
cósmico, ele próprio em dilatação e expansão contínuas (...)”15.

Diz ele ainda: “substituído pelo kairós, o tempo é, pela primeira vez, marginalizado 
em favor do espaço. O espaço, na ocorrência espaço cósmico (...) torna-se, graças 
ao homem (...) o protagonista da aventura humana”16.

Isto desencadeia, no plano da filosofia, uma atitude antrópica, que se expressa pela 
ênfase dada ao significado humano da investigação científica, buscado tanto pelos 
pensadores quanto pelos cientistas. Trata-se de integrar plenamente a humanidade 
no universo, produzindo - no futuro - uma colaboração crescente entre cientistas e 
comunidades planetárias, entre cidadãos do mundo e cidadãos vivendo em comu-
nidades extra-terrestres.

A expansão da conquista do espaço funcionará como catalisador de uma evolução 
moral e política, provocando total renovação no modo de compreender a existência. 
Nosso autor afirma: “Esta problemática se organiza (...) em torno da idéia traduzida 
pela expressão ‘apelo do espaço’ ” .
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É nessa direção, refletindo a partir das possibilidades abertas para o futuro do 
homem18, que Moutsopoulos assinala a possibilidade de superação do terricídio, da 
guerra, através da paz e da expansão humana, fundada esta tanto nas novas pers-
pectivas introduzidas pela ciência quanto nos valores tradicionais do bem, beleza e 
verdade. Daí dizer: “Trata-se de um processo de anteriorização e de kairificação do 
futuro, (...) associado à atividade da consciência que, graças a um ‘presente provisional’, 
se insere ‘num futuro que ela assimila previamente e que integra definitivamente’” 19.

A interessantíssima análise de Moutsopoulos apóia-se solidamente na epistemologia 
atual e nas recentes constribuições de astrofísica, não sendo casuais tanto sua 
erudição nesses campos quanto a presidência que exerce da International Association 
Cosmos and Philosophy, fundada na Grécia e que reúne colaboradores da Academia 
de Atenas, da Academia de Toulouse, da Academia de Ciências da Rússia, da Academia 
de Ciências da Bulgária e integra, entre seus participantes, filósofos e cientistas.

Em síntese, podemos dizer que, para Moutsopoulos, crise e kairós caracterizam a 
sociedade contemporânea. O desafio, a seu ver, para o homem atual é o de trans-
formar a crise em oportunidade de melhorar qualitativamente a vida e a consciência 
que tem de sí e do mundo.



As quatro palestras a seguir são transcrições do evento “Invocado ou Não, 
Deus Estará Presente – O Monoteísmo e o Problema do Bem e do Mal para o 
Homem Contemporâneo” realizado pelo CID - Centro de Integração e 
Desenvolvimento, em 26 junho de 2005 na PUC de São Paulo, com o apoio do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC/SP. O Ciclo de 
Palestras surgiu da necessidade de ampliar a discussão sobre ética, iniciada no 
Primeiro Encontro do CID, no Instituto Sedes Sapientiae em novembro de 2004.

O CID nasceu em 2003, por iniciativa de um grupo de ex-alunos do Dr. Pethö 
Sandor, médico húngaro radicado no Brasil desde 1949, falecido em 28 de 
janeiro de 1992. Sandor desenvolveu técnicas de trabalho corporal, sendo 
um dos primeiros a introduzir o estudo de Jung no Brasil. Participou ativa-
mente na formação de psicólogos em São Paulo, dando aulas na PUC e no 
Instituto Sedes Sapientiae, além de grupos de estudo em seu consultório. 
Seus ensinamentos, entretanto, foram muito além da psicologia: ensinou-
nos a respeitar não apenas nossos pacientes, mas a nós mesmos; a sentir a 
sutileza das transformações no corpo do paciente e no nosso também. 
Ensinou-nos como ser pacientes com a vida e suas contingências, para poder 
operar as transformações necessárias no momento adequado.

Os objetivos do CID são manter os ensinamentos de Pethö Sandor, divulgar 
seu trabalho, desenvolver pesquisas e estabelecer diálogo com outras áreas 
do saber, a fim de ampliar o corpo de conhecimentos que embasa nosso 
trabalho, e, eventualmente, servir de inspiração para outros trabalhos. O 
nome CID é uma home nagem ao cabeçalho que ele colocava nas apostilas 
que traduzia para nossos “estudos críticos”.

Invocado
ou não,
Deus estará
Presente

Porta frontal da casa de Jung em Küsnacht.



Nesta palestra realizada na PUC/SP, em junho de 2005, o filósofo 
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O casamento da filosofia com o judaísmo é importante porque ambas as tradições, 
de certa forma, representam as duas grandes raízes do pensamento ocidental. 
E, sendo raízes que não convivem muito bem, existem alguns pontos de choque 
para os quais pretendo apontar. Basicamente levantarei algumas questões a partir 
do judaísmo e da filosofia.

Refiro-me ao judaísmo como a tradição que vem de Jerusalém, e à filosofia como 
a tradição que vem de Atenas, para chegar a uma discussão ética. E tenho usado 
mais o termo “filosofia moral” do que “ética”, pois me parece que hoje a palavra 
“ética” vem sofrendo de um sintoma parecido com o da palavra “cabala” do judaísmo, 
ou seja, fala-se muito essas palavras e às vezes não se tem clareza de seu significado. 
O uso do termo filosofia moral pode parecer mais estranho, mas o que nos chama 
ao estranhamento, às vezes nos leva a definições mais claras.

O trabalho da filosofia é também esclarecer os conceitos que usamos. Por exemplo, ao 
falar “homem contemporâneo” (sem entrar na discussão de gênero homem-mulher) 
usando o termo homem ainda no sentido antigo, o que seria “homem contemporâ-
neo” ? Seriam pessoas que andam pela PUC, pelo Sedes, ou seria alguém que mora no 
interior do Piauí? Será que uma pessoa que vive no interior da Bulgária é contem-
porânea nesse sentido que queremos expressar ao dizer “homem contemporâneo"?

Parece-me que quando falamos de homem contemporâneo no universo em que 
estamos, estamos nos referindo a coisas como “modernidade”. Este, por sua vez, 
também é um termo que pede definição. Se pensamos em coisas como pós- moder-
nidade, piorou! Este termo precisa de mais definição ainda. Pensamos em coisas 
como iluminismo, ciência, democracia representativa, e aí começa: crise de valores. 
Qual é a crise do homem contemporâneo? Pode-se conversar durante duas horas, 
duas pessoas usando a expressão “crise do homem contemporâneo”, achando que 
está muito claro o que se está falando, e de repente uma pessoa acha que crise do 
homem contemporâneo é uma coisa e a outra acha que é outra coisa.

Às vezes um mal entendido não é tão ruim: o mal entendido pode produzir uma con-
versa interessante, principalmente no momento em que as pessoas começam a perce-
ber que não estão se entendendo direito. É mais ou menos como – e aí eu falo uma 
coisa que me parece bem típica desse homem contemporâneo – por exemplo, a mania 
de saúde. Às vezes é bom ser um pouco doente. Quando se é doente, consegue-se olhar 
o mundo de outro jeito. A doença, às vezes, pode abrir os olhos para muitas coisas.

Quando falamos sobre Judaísmo pensamos em Deus, na primeira religião conhecida. 
Historicamente não é a primeira, mas em nossa tradição ocidental, o judaísmo 
acaba representando a primeira manifestação da idéia de um Deus revelado. Se não 
fosse pelo Cristianismo talvez o Judaísmo tivesse permanecido como uma religião 
muito menos conhecida do que é. O judaísmo acabou sendo conhecido por sua 
mais famosa heresia, do ponto de vista judaico, que é o Cristianismo.

O judaísmo é conhecido pelo chamado Velho Testamento ou pelos cinco primeiros 
livros da Torá. É conhecido pela idéia de uma religião ligada à lei: Deus se manifesta, 
dá uma lei para o povo, e o povo deve se comportar a partir dessa lei. Já a filosofia 
é conhecida como uma atividade que nasce em Atenas, cujo objetivo é não aderir 
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a nada que a razão não entenda. Parece então já haver um choque entre as duas 
coisas: enquanto o judaísmo fala de revelação – conhecimento que não seria pro-
duzido a partir da razão natural, que é recebido –, a filosofia fala que não se deve 
obedecer a nada que não se entenda. Isso já representa um choque que eu acho que 
caracteriza o mundo ocidental, e vai caracterizar também este, assim chamado, 
homem moderno.

Nesse sentido, um evento como este, que tenta reunir as três religiões abraâmicas e 
mais um braço psicológico científico, e também a filosofia, tem uma característica 
que é uma tentativa de resgatar essa tradição religiosa abraâmica, num universo 
acadêmico, para além de superstições, ou preconceitos ou qualquer coisa que o 
valha. Sabemos que a academia é uma espécie de templo do saber. Às vezes temos 
que tomar cuidado, porque a academia pode produzir um conhecimento excessiva-
mente objetivo e, por isso mesmo, muito ressecado. Somos treinados, na academia, 
para saber exatamente o que falamos. E, às vezes, esse saber nada mais é do que a 
repetição de objetos. O discurso, portanto, acaba dissociado da própria subjetivi-
dade, o que considero uma perda.

Vou me ater, no Judaísmo, a uma de suas idéias centrais, que considero interessante 
para a reflexão sobre modernidade: Deus criou o universo a partir do nada. Na Bíblia 
hebraica não existe nenhuma palavra que descreva o conceito de natureza. Isso 
significa que no judaísmo não existe nada que possamos associar à noção de physis, 
que vem da Grécia. Trocando em miúdos, isso poderia significar que, no judaísmo, 
o sol nasce todo dia, não porque exista uma lei universal. O sol nasce todos os dias 
porque Deus decide que ele nasça todos os dias. Então, o que entendemos por lei, 
na realidade é hábito. Toda vez que se vai descrever a idéia do que seria a con-
tinuidade e a repetição de fenômenos, a descrição vai ser feita no universo dessa 
tradição, vai ser descrita como hábito das coisas, como costume.

Isso significa que não é possível definir o que seria “natureza” na tradição judaica. 
Pode parecer que isto não tem grandes conseqüências, mas isso tem enormes con-
seqüências! Significa, já de antemão, que não existe natureza humana: essa 
natureza humana nada mais é do que uma repetição de hábitos e esses hábitos 
existem porque Deus quer que as coisas continuem funcionando assim.

É conhecido também que na tradição judaica Deus não tem nome, está fora da lin-
guagem, não tem representação. Então, se por definição, aquilo que a gente poderia 
chamar “o nome último”, aquilo que definiria a essência de Deus, está excluído da 
linguagem, ninguém nunca pode se referir a Deus de modo positivo, isto é, nunca se 
pode dizer o que Ele “é”. Aquela idéia de que Deus teria dito que “Eu sou Aquele que 
é”, na realidade, é uma ajustada que o latim dá no texto. Na tradução exata, Deus diz: 
“Eu serei Aquele que Eu serei”. Isto é uma referência à infinitude do tempo da existên-
cia de Deus, e não uma referência à idéia de que Deus teria um ser. Todavia, no sen-
tido teológico profundo, no judaísmo não está errado dizer “Deus é Aquele que É”, 
porque na realidade, só Deus É; o resto não é. Não é uma tradução que tira a idéia do 
espírito da coisa, embora o termo traduzido seja diferente.

Para o judaísmo, as coisas existem porque Deus quer que elas existam. Deus deu 
uma lei e essa lei deve ser obedecida. E na medida em que a lei é obedecida, é como 
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se Deus fizesse um acordo e dissesse assim: “Eu dou a lei, você faz o que é para ser 
feito, e eu mantenho o sol nascendo todos os dias, mantenho as estações funcio-
nado. Enquanto você respeitar a lei, Eu respeito o meu lado do acordo”. Se pensar-
mos desta forma, perceberemos que Deus tem respeitado muito mais a parte d’Ele 
do que nós a nossa, porque as coisas continuam funcionando.

Essa idéia da lei é interessante porque quando pensamos em ética ou filosofia 
moral, percebemos logo que quando Deus fez o acordo, a aliança com Abraão, na 
realidade o que estava em jogo era isso: a duração no tempo. O judaísmo, então, é 
uma religião que pensa em termos históricos, na existência do tempo, baseando-se 
na idéia de respeito à lei, moral, comportamento, relação entre seres humanos.

Quando pensamos na filosofia, vemos que ela vai traz a idéia de tentar compreender 
o que é a essência das coisas, e disso virá a idéia da essência do ser humano. À 
questão "o que é o ser humano", o judaísmo vai responder: o homem é feito à 
imagem e semelhança de Deus. O problema é que como a gente não sabe qual é a 
imagem de Deus, o que resulta é que o homem é um mistério. Sabemos pelo 
judaísmo o que Deus pensa; sabemos que Ele tem vontade, sabemos que Ele diz: 
“faça isso, não faça aquilo”. Essas coisas seriam o universo da nossa semelhança com 
Deus. Portanto, no judaísmo, o homem é um ser moral.

Do ponto de vista da Filosofia quando queremos conhecer uma coisa, queremos 
conhe cê-la no sentido da essência: o que aquilo é, qual a substância que define aquilo. 
Quando pulamos para a modernidade, uma das questões iniciais, é que, em termos 
modernos, estamos mais do lado de Atenas do que de Jerusalém. Isso porque a 
moder nidade, com o iluminismo e com a ciência moderna, vai colocar em foco a 
idéia de que nós devemos compreender as causas das coisas, que devemos nos man-
ter no limite da razão natural, e mesmo que entremos pelo universo da religião, 
tentaremos entender a religião a partir do que as ciências nos ensinam sobre religião.

É por isso que, no universo da psicologia, por exemplo, vamos perceber uma tendência 
a reduzir o que é a tradição religiosa aos universos psicológicos trabalha dos pelos autores. 
Então, começamos a pensar que religião nada mais é que uma experi ência psicológi-
ca, definida no universo psíquico específico no qual trabalha mos. Por exemplo: um 
dogma, uma experiência religiosa ou aquilo que aconteceu no Sinai, a mani festação 
de Deus; tudo isso nada mais é do que um evento psicossocial. Isso causa um desgaste 
da idéia religiosa, porque do ponto de vista religioso o que aconteceu no Sinai é uma 
manifestação de Deus, não é uma experiência puramente psicossocial.

Nós modernos temos uma tendência a entender sempre no sentido científico, sem-
pre no sentido causal. Esse evento da modernidade tem outras características, como 
por exemplo, uma tendência grande à compreensão materialista das coisas. Às 
vezes, podemos não ser materialistas no sentido econômico, não ter uma consciência 
da nossa condição material, mas se investirmos muito na idéia da nossa vida neste 
momento, de alguma forma estamos sendo materialistas, porque não temos muita 
certeza do que acontece depois da morte. O que vai acontecer depois? Pode ser que 
tenha alguma coisa depois, mas na dúvida, quero garantir o que existe agora.

Isto de querer garantir o que existe agora nos leva a outro núcleo que quero men-
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cionar: qual seria a concepção ética dominante na modernidade? Parece-me que é 
a ética utilitarista. O termo é conhecido, mas pode não ser conhecido do ponto de 
vista filosófico a rigor. O que entendo por utilitarista é o seguinte: na tentativa de 
definir o que é o bem e o mal, o utilitarismo – que nasce na Inglaterra e se espalha 
pelos EUA e resto do mundo ocidental no fim do século XVIII, início do XIX – nasce 
junto com a revolução industrial na Inglaterra. O utilitarismo vai fazer uma 
definição de bem e de mal que me parece absolutamente hegemônica, porque 
diante da questão "o que é o bem e o mal", no mundo acadêmico, pode-se dizer: o 
mal é um constructo cultural, assim como o bem também é, e é por aí que começa 
uma certa dificuldade da relação com as religiões, porque no judaísmo o bem é 
fazer o que Deus nos manda fazer, é seguir a lei; o mal é se afastar disso, é errar o 
comportamento no sentido de não fazer o que Deus quer, romper a lei. Para alguém 
moderno – para nem dizer pós-moderno – isso é muito esquisito, pois parece um 
desrespeito à nossa condição de ser racional: o bem é obedecer a Deus; se eu nem 
sei direito o que é Deus, como é que eu vou obedecer a isso?

Ou ainda, de repente vem alguém que nos explica que é uma questão de contexto 
histórico: “as pessoas não entendiam muito bem as coisas naquela época e faziam 
daquele jeito”. Aí vem o problema: até onde eu posso levar a sério o que está 
escrito na Torá? Até onde eu posso começar a duvidar? No judaísmo, o bem é obe-
decer a Deus, levar em frente a eleição de Deus. E o que significa exatamente uma 
teologia da eleição? Do ponto de vista religioso significa que o judaísmo fala de um 
povo de sacerdotes que têm uma missão específica. Mas você pode entender que essa 
teologia da eleição nada mais é que um instrumento cultural de controle dos mais 
velhos sobre os mais jovens.

Isto significa a submissão psicológica cruel do grupo mais jovem a uma tradição 
anterior, e que na realidade essa idéia de eleição faz com que os mais velhos con-
trolem os mais jovens a ponto de manter uma ética cultural contínua ao longo do 
tempo. Isto pode causar muitas neuroses e psicoses, e aí vêm os psicólogos para salvar 
os jovens dessa opressão. O que estou querendo apontar aí, é a dificuldade da inter-
pretação e a confusão que se dá na relação com a modernidade.

Deste ponto de vista, essa teologia da eleição pode ser uma forma de opressão psi-
cológica para não falarmos de outras formas de opressão. Estou fazendo uma inter-
pretação que tem um “cheiro” moderno: a modernidade tem uma característi  ca de 
grande suspeita em relação às religiões. Há, na modernidade, uma suspeita da qual 
não nos curamos, mesmo que tenhamos boa vontade em relação às religiões. Você 
pode até acreditar em Deus, mas a suspeita sobre a intermediação é complicada. O 
que é intermediação? São aquelas idéias ou pessoas que, de alguma forma, operam 
como intermediários entre você e a doutrina. Por exemplo, você pode acreditar pro-
fundamente na idéia de pecado original e não levá-la a sério na prática; não levar a 
sério na prática, o distanciamento, o exílio no qual o ser humano vive, o exílio que Deus 
vive do ser humano. Isso significa uma disfunção a priori e você pode não aceitar essa 
idéia e dizer que é realmente opressivo, e é isso que quero dizer com a suspeita.

Então, quando perguntamos o que é o bem e o mal fora de um universo como esse 
é difícil de responder, porque vem a antropologia ou a psicologia social ou a psico-
logia da cultura e diz assim: dependendo do universo cultural em que você está, o 
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mal é uma coisa e o bem é outra. Afinal de contas, o que é bem e o mal? Não tem 
coisa pior para o acadêmico do que pedir para ele definir em público o que é o bem 
e o mal: é uma questão de mau gosto. Há uma dificuldade, porque a gente tem 
cons ciência do chamado relativismo cultural, isso para não entrar no relativismo 
clínico, que é pior ainda. Você tem que partir do pressuposto de que se for fazer 
uma avaliação moral sobre a pessoa que está na sua frente, pode piorar a situação 
dela. Você pode escutar algo como: “hoje eu matei a minha mãe”, e então você deve 
dizer: “como foi isso pra você?” ou “qual o significado disso na sua história?”; 
porque, afinal de contas, se você for excluir idéias a priori, qual o problema de matar 
alguém? Supondo que ninguém descobriu o que você fez, você não terá problemas 
com a lei positiva. Todo mundo que trabalha com Direito sabe que lei é uma coisa 
e justiça é outra. Justiça é a bobagem que os filósofos discutem e lei é aquilo que 
você instrumentaliza para manter o mundo funcionando. São coisas diferentes.

O utilitarismo na modernidade faz uma definição de bem e mal e me parece que aí 
criam-se dois universos distintos. Acho que um risco do mundo intelectual 
acadêmico em geral é o universo da discussão pura e o universo da discussão prática. 
A gente pode passar horas discutindo o que é o bem e o mal no sentido puro; a 
gente diz que não sabe na teoria, mas na prática sabe fazer isso.

Na prática, somos todos utilitaristas. No nível teórico puro, a gente se indaga acerca 
do bem e do mal. Na prática, temos uma idéia de bem: o que é bem? É o que diminui 
o sofrimento; e o que é o mal? É aquilo que aumenta o sofrimento. Isso pode se 
espalhar para qualquer lado, no seguinte sentido: os utilitaristas chegam a fazer 
cálculo de conseqüências. A ética utilitarista tem uma característica: ela tem um 
princípio, e quando em filosofia a gente diz que tem um princípio ontológico que 
diz assim: o bem é aquilo que diminui o sofrimento, ou seja, bem igual a bem-estar, 
bem-estar pode significar você comprar tudo o que você quer, ter dinheiro etc. Ou 
você pode entender bem-estar de uma forma mais sofisticada: bem-estar espiritual, 
bem-estar psicológico, bem-estar físico, bem-estar afetivo.

Não é à toa que isso vai parar na teoria da auto-estima. Por que temos que aumentar 
a auto-estima do ser humano? Uma, porque o ser humano é um desgraçado 
mesmo. Se pararmos para pensar a sério nele, não existe muita razão para se ter 
auto-estima, do ponto de vista ontológico. No judaísmo, o ser humano só não é um 
zero à esquerda porque Deus resolveu criá-lo e amá-lo, senão seria um zero à 
esquerda. Só que essa idéia de que o ser humano é um nada pode se transformar 
em algo concreto, e é isso que os utilitaristas tinham em mente. É claro que a gente 
pode fazer uma análise sociológica e política e dizer que os utilitaristas estavam a 
serviço da burguesia emergente, e que eles queriam, na realidade, que as pessoas 
trabalhassem muito. Mas isso a gente também pode falar dos primeiros teóricos da 
emancipação feminina, que queriam que as mulheres pudessem trabalhar nas fábricas, 
e então começaram a falar que a mulher tinha que ser independente.

Esse tipo de questionamento não adianta muito. Os utilitaristas estavam no esteio de 
todo o desenvolvimento da ciência. Já vinha antes, inclusive na Inglaterra, a idéia de que 
o máximo que o ser humano pode criar para si mesmo é diminuir a violência do meio 
ambiente sobre ele, controlar os efeitos da natureza e os efeitos do próprio comporta-
mento humano, reduzir a margem de sofrimento e garantir um bem-estar durante mais 
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tempo. Parece-me que essa é a ética de nosso tempo; podemos ter algumas dúvidas, 
mas no nível profundo, os seres humanos tendem a se comportar a partir daí.

E quando se pensa na seguinte questão: qual é a nossa relação com a natureza? 
Pensando de modo filosófico, supondo que exista uma coisa chamada natureza, a 
nossa relação com ela é a seguinte: apesar de a publicidade usar o termo “natural” 
para dizer que algo é bom, no fundo a gente sabe que a natureza não é lá esta garantia 
de prazer e segurança toda, porque um câncer é natural, um vírus da meningite 
também é natural. Então, a sua relação com o vírus é uma relação na qual você acha 
que ele é patológico, mas, na verdade, ele é fisiológico, ele só está realizando a fisio-
logia dele em você; o fato de que ele vai matar você é um detalhe, e só você se 
revolta contra isso: o universo não! Isso já é uma forma de relativismo.

Parece-me que a gente vive a modernidade e ela acaba sendo caracterizada por uma 
grande evolução tecnológica. No que a modernidade avançou mesmo? Aviões, com-
putadores, antibióticos, celulares: isso tudo é o universo da técnica, tudo isso é téc-
nica. Do ponto de vista moral alguém pode dizer que sim, a gente avançou porque, 
por exemplo, hoje existe a democracia. Mas isso pode não ser tão claro, porque as 
pessoas podem não ser tão confiáveis para escolher em quem vão votar. E tem uma 
outra questão: a democracia ocidental hoje enfrenta um desafio que é a emergência 
dos movimentos fundamentalistas religiosos, que para um ocidental é uma grande 
ofensa: como é que alguém sai por aí levando essas coisas a sério? Como é que 
alguém sai por aí acreditando que pode se submeter a um corpo de lei como esse, e 
acreditar que deve viver exatamente como escreveram há 4500, 5000 anos atrás?

O homem moderno percebe que há um grande avanço na técnica. Mas o que sig-
nifica o avanço da técnica? Significa a eleição do princípio de eficácia como grande 
princípio ético. O utilitarismo é uma ética da eficácia. O ser humano moderno é um 
ser orientado pela idéia de eficácia; isso pode parecer muito claro nos engenheiros, 
mas não é só nos engenheiros que se pode observar isso. Você pode fazer um 
enorme discurso contrário à impessoalidade da medicina, mas na hora que você 
precisa de alguém que tire você do enfarto, o médico pode até ser um chato, mas 
se ele tirá-lo do enfarto, está ótimo! Ele não precisa nem falar com você, contanto 
que o salve... Isso acaba criando um certo grau de descolamento na discussão sobre 
teoria e prática a que me referia antes.

Cria-se uma espécie de hipocrisia moral, que é uma crítica ao mundo moderno em 
geral, dizendo que ele é um mundo muito insensível, que ele é um mundo muito 
objetivo, que é um mundo da eficácia, quando, na verdade, a gente continua que-
rendo eficácia, mas a gente quer que ela venha mais bonita, ou com um dis curso 
mais simpático. Na realidade, queremos eficácia do mesmo jeito. A idéia da utilidade 
continua operando. No Judaísmo, no Cristianismo, e no Islamismo, de certa forma, 
creio que essa idéia da modernidade seja a idéia da utopia do progresso, de que o 
futuro será melhor. Isso está muito presente no judaísmo: é o caráter messiâ nico da 
religião judaica.

Essa idéia messiânica ou de era messiânica significa, na realidade, o momento em 
que o judaísmo instaurou o movimento histórico, no sentido de uma história linear, 
em direção à realização da vontade de Deus no futuro. Quando comparamos o 
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judaísmo com as religiões pagãs ou com as religiões ditas primitivas onde não se 
tinha isso, nota-se que havia uma grande tendência à idéia de uma temporalidade 
que se repete, um ciclo chamado de eterno retorno, por Nietzsche e por outros. 
Quando o judaísmo fala de um movimento histórico, fala da idéia de progresso. 
Walter Benjamim mostrou isso de modo muito claro: é a idéia presente no próprio 
marxismo, mas também presente na modernidade: é essa noção de que o futuro 
será melhor. A modernidade, em sua utopia pelo progresso, acaba tendo uma certa 
benção religiosa, que é a idéia de que amanhã vai ser melhor do que hoje, e nós 
somos aqueles que têm que trabalhar para isso. Nós somos aqueles que têm que 
construir um futuro melhor; a gente pode jogar fora Deus, mas a gente continua 
com a idéia de construir um futuro melhor.

Esse cenário é uma das razões para as pessoas começarem a procurar as tradições 
religiosas. Eu tive a seguinte experiência com alguns alunos da graduação: ao lan-
çá-los a uma pesquisa de campo para fazer pesquisa com comunidades religiosas 
ortodoxas, alguns voltaram chocados, dizendo: “mas parece que eles estão felizes! 
Cada um vive no seu lugar, homem é homem, mulher é mulher, filho é filho, avô é 
avô, que tranqüilidade!” Esses alunos têm 18, 19 anos, mas já têm consciência do 
inferno que vão viver: prováveis dois ou três casamentos, filhos de pais dife rentes, 
solidão no futuro. Então, a pessoa olha para isso, e se não for a psicóloga ou 
psicólogo para ajudar a coitada, ao entrar em contato com isso ela pensaria “é legal 
isso daí!”. Mas ela não consegue aderir a isso! Lembro de uma menina que acabou 
simpatizando com o Islamismo, e foi para o Irã.

Quando vamos buscar as tradições religiosas abraâmicas, parece-me que é uma 
tentativa de resgatar conteúdos, de buscar o que seriam esses valores, porque na 
reali dade estamos com dificuldade de saber quais são esses valores. Minha idéia é 
que talvez não tenhamos dificuldade de buscar valores: nossa dificuldade é não 
querer ter consciência de quais são nossos valores, porque ao lermos nossos valores 
no papel, podemos não gostar muito do que escrevemos e dizer que é dos outros e 
não nosso. Com esse sentimento de estranhamento, a gente vai à cata de saber 
quais são realmente esses valores. Acho muito importante essa busca; parece que a 
tradição abraâmica tem uma tradição antropológica muito sólida. O problema é que 
parte dessa reflexão antropológica fere muito nossa auto-estima ontológica: o ser 
humano moderno acredita que é de uma perceptibilidade infinita a partir de suas 
condições naturais.

Para o judaísmo, ninguém é capaz de perceptibilidade infinita, só Deus, e muito 
menos por suas razões naturais, por não existirem razões naturais. Então, nesse 
hori zonte, o que seria o pulo da modernidade para a pós-modernidade? Parece-me 
que seria o seguinte: a modernidade é alimentada por uma utopia técnica muito 
tranqüila, é o progresso do futuro baseado na razão. A pós-modernidade já vive essa 
ressaca, a ressaca de perceber que a utopia racional dela não se realizou; ela se 
reali zou só no plano dos celulares. Fora disso, não!

Sabemos muita coisa, muita coisa de muita coisa. Por exemplo, no plano sexual, 
sabemos muita coisa científica, mas isso não ajudou muito as pessoas, inclusive do 
ponto de vista das relações afetivas. O fato de você ter muitas relações afetivas não 
ajuda muito na próxima relação afetiva. Às vezes é o contrário! As estatísticas com-
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portamentais antropológicas e de psicologia social mostram que quanto mais você 
sabe, mais cínico você é, mais cético você é. Parece que há uma inviabilidade nisso 
daí, parece-me muito importante, e muito importante mesmo, um diálogo com a 
tradição abraâmica, que é o que esta acontecendo aqui hoje. O ser humano talvez 
devesse começar a refletir e levar um pouco mais a sério a inviabilidade da aposta 
na perceptibilidade a partir de suas condições naturais: esta idéia fere profunda-
mente nossa auto-estima ontológica. A prova disso é que adoramos quem nos fala: 
“você é legal”, “vai dar tudo certo”, “somos capazes”. É evidente que se você vê uma 
pessoa num estado totalmente deplorável, psicológica ou fisicamente, não cabe 
dizer: “ô, seu bobão, você está lendo esse livro que diz que você é legal; vai ler algo 
que diz que nada vai dar certo” ou “era melhor não ter nascido”, isto falando do 
ponto de vista do pensamento.

Talvez uma categoria interessante para pensarmos em termos de diálogo entre a 
tradição abrâamica e a ética filosófica seja o tema da felicidade e bem-estar. Uma 
construção da idéia de bem-estar psicofísico devorou a ética a partir do séc. XVIII, 
principalmente. A idéia do ser humano como ser peregrino na natureza, mas sem 
residência final nela, desapareceu; a doença, a morte e o sofrimento perderam o 
lugar de sentido. Ou temos saúde e somos felizes ou não somos nada. Qualquer 
ética da felicidade levando-se em conta nossa condição ontológica resvala em aporia. 
Ao final, somos todos perdedores. A tradição abrâamica significa o sofrimento como 
instante que nos leva a uma consciência maior do que somos. Mas não acho que 
ninguém esteja interessado realmente nisso. Tudo é a “Grande Saúde”.
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Certa vez, numa entrevista à BBC de Londres, Jung foi questionado se acreditava ou 
não em Deus. Ele respondeu: “Eu sei. Não necessito crer, porque sei.” (entrevista que 
foi ao ar em 22 de outubro de 1959, na BBC de Londres, no programa "Face to Face", 
no qual Jung foi entrevistado por John Freeman).

Podemos dizer que, neste particular, Jung era um abençoado, um privilegiado. Na 
verdade, a esmagadora maioria dos cristãos vive naquilo que a tradição teológica 
denomina “penumbra da fé”. Ou na linguagem paulina: “agora vemos em espelho e 
de maneira confusa. Agora o meu conhecimento é limitado” (1 Cor 13,12).

Tudo o que se situa naquela área que a Metafísica chama de “transcendente” é 
inalcançável pela razão pura, como, aliás, já o afirmara Emanuel Kant. Nesta área 
estamos irremediavelmente entregues ao domínio da fé. Deste ponto de vista, 
podemos dizer que um ateu, na verdade, é alguém que tem fé que não existe Deus. 
O trans cendente é a área do “mistério”. Mistério é diferente de “problema”. Neste, 
podemos, à custa de muito esforço, cálculos, descobertas, chegar a uma solução, 
um conheci mento pleno de uma resposta. No mistério, ao contrário, a resposta 
estará sempre mais além de cada resposta encontrada. Cada nova descoberta, cada 
novo patamar alcançado vislumbra outro ou outros.

O Mal e o Bem, embora detectáveis em seus sintomas no cotidiano de nossas vidas, 
pertencem à esfera do transcendente. Deles podemos falar sempre com a reverência 
e a humildade de quem se sabe pisando em território santo. A pura razão, os con-
ceitos e preconceitos lógicos, científicos, técnicos devem abdicar de suas certezas e 
certa prepotência. Cabe aqui mais a contemplação do que a dissertação, o vislumbre 
do que a visão.

Que linguagem usar para falar de Bem e de Mal sem cair no abismo do cientificismo 
ou nadar na superficialidade da mera opinião? Creio que a única linguagem que 
pode se aproximar do mistério respeitando-o, é a linguagem poética. O poeta intui 
mais do que afirma. Contempla e ama mais do que decifra. Por isso, optei por usar 
a linguagem poética nesta minha colocação sobre o Bem e o Mal.

“Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado! Está batendo: 
‘Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada; porque a 
minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite’.

Já despi a minha túnica; como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés; como os 
tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu 
coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado; e as 
minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta 
da porta.

Eu abri ao meu amado, mas ele já se tinha retirado e ido embora. A minha alma 
tinha desfalecido quando ele falara. Busquei-o, mas não o pude encontrar; cha-
mei-o, porém ele não me respondeu.

Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade; espancaram-me, feriram-
me; tiraram-me o manto os guardas dos muros.
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Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe digais 
que estou enferma de amor”. (Ct 5,2-8).

Neste belíssimo texto dos Cantares de Salomão, posso entrever tudo sobre o que 
desejo falar neste artigo.

O Livro dos Cantares de Salomão, também conhecido como “Cântico dos Cânticos”, 
retrata a beleza do amor entre um homem e uma mulher, com todo seu erotismo e 
sensualidade. Não se trata, como tantos ensinaram extra oficialmente nas igrejas 
cristãs, de uma descrição poética da relação entre Deus (o Amado) e Israel (a 
Amada). Porém, conforme a tradição cristã, um amor verdadeiro entre homem e 
mulher, assumido numa vida em comum com todas as crises e alegrias que tal 
experiência oferece, é um maravilhoso sinal do amor entre Deus e a Humanidade.

Assim, podemos perceber a dramaticidade da cena acima narrada: o Amado lá estava, à 
porta, louco para entrar e amar e ser amado. Veio oferecer-se para tornar a Amada feliz. 
Ele insinuou-se para ela, deixou claro, pelas palavras e pelos gestos, que desejava entrar...

Mas ela, por puro fechamento em si mesma, preocupada consigo mesma, perdeu o 
kairós, o tempo da graça. E o Amado se foi, pois era delicado demais para forçar a 
porta e impor-se a ela...

Ela, tardiamente arrependida, levanta-se para deixar o Amado entrar, mas Ele já se 
fora! Resta a ela uma ausência sentida e uma lembrança perfumada, mas doída: a 
mirra que lhe gotejava das mãos pode ser o que restou da tentativa do Amado de 
entrar, mexendo na maçaneta da porta...

Não o encontrando mais, sai à procura desvairada d’Aquele que a ela fora esponta-
neamente! E na busca por Ele, sofre a violência, confunde-se, sofre...

Pensemos neste Amado como Deus e a Amada como a Natureza Humana como 
constava no sonho de Deus. Deus ali estava oferecendo-se para amar e ser amado. 
À porta de nossa vida, símbolo do limite de nossa liberdade que Deus não poderia 
ultrapassar sem destruí-la, Ele dava-se a nós.

Mas o fechamento em nós mesmos, nosso desejo de permanecer deitados, não sujar os 
pés, não retirar as vestes, não nos deixaram levantar. Fizemos a opção errada! Decidimos 
que nosso bem estar era mais importante do que deixar-se amar e amar o Amado!

E o Amado se afasta, em respeito a nós...

Deus não arromba a porta de nossa liberdade... E se afasta à distância do olhar preo-
cupado, do poder providente...

E quando a gente percebe o vazio do quarto fechado, resta-nos procurá-lo lá onde 
Ele esteve, mas já não está, ficando a ausência sentida em nós, um buraco, um vazio 
na porta. A liberdade não encontra seu alvo. O desejo de amar infinitamente, per-
feitamente, eternamente... não encontra o Amado. Gotas de Sua presença em nós 
nos lembram o que perdemos... A saudade de Deus nos leva a procurá-lo. 
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Ao nos criar, ensinam as Escrituras, Deus o fez como oleiro que deixa suas impressões 
digitais na obra que fizera. É a mirra escorrendo de nós, lembrança do Amado que 
nos leva a buscá-lo.

E saímos em busca do Bem Supremo, o Amor perfeito, o único que basta. E, nesta 
busca, erramos o caminho, apanhamos da vida. Nem sempre ocorre conosco o que 
se dá com a Amada do poema: depois de muita busca e sofrimento, ela consegue 
encontrar o Amado... “Quem é esta que sobe do deserto, e vem encostada ao seu 
amado? Debaixo da macieira te despertei; ali esteve tua mãe com dores; ali esteve 
com dores aquela que te deu à luz. Grava-me como selo sobre o teu coração, como 
selo sobre o teu braço; porque o amor é forte como a morte; o ciúme é cruel como 
o Sheol; a sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas 
águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse 
todos os bens de sua casa para comprar o amor, seria de todo desprezado”. (Ct 8,5-7)

No princípio existia Deus.

Segundo a 1ª. Carta de São João, “Deus é amor” (1 Jo 4,8), afirmação em que o 
Apóstolo segue as pegadas dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, na concep-
ção cristã, no princípio existia o Amor.

O Amor, sendo no Cristianismo, relação entre Três Pessoas em Única Substância 
Divina, bastava-se a Si mesmo. O Pai e o Filho se amam de tal maneira que o Amor 
entre Eles é real, é pessoal, é Pessoa. É o Espírito Santo de Deus que, na linguagem 
de Santo Inácio, não é a terceira Pessoa singular da Trindade, mas a Primeira Pessoa 
Plural: Ele é o Nós que une Pai e Filho no Amor. Entre os Três que compõem a reali-
dade de um único Deus, não havia espaço para qualquer necessidade exterior. Nada 
o impulsionava ao fora de si, como lei de exteriorização, à qual se visse obrigado.

Por pura gratuidade, quis esta Comunidade de Amor criar o Ser Humano. Deus não 
tinha que criar o ser humano, mas Deus quis criar o ser humano. Segundo crê a 
Igreja, não havia nenhuma necessidade de Deus nos criar para ter autoconsciência 
ou qualquer coisa assim, o que talvez seja um golpe duro em nossa auto-estima. 
Mas é também nossa maior grandeza, fonte de nossa dignidade única: a deliberação 
fundamental que dá origem a toda Criação é o Ser Humano. Fomos criados por 
intenção e não por determinação. O Amor sai de si e cria um outro ser capaz de 
amar e saber-se amado pelo Amor primordial.

Deus, em Sua Perfeição, não possuía em Si mesmo aquilo que criara. Deus não tinha 
“criaturas” em Si, não tendo, pois, matéria em Si. Isso, na verdade, não era limitação, 
mas perfeição, pois a única coisa que tal ausência lhe negava era a imperfeição, a 
finitude da condição de ser criatura.

Deus não podia criar outro Deus. Então, fez uma criatura que fosse Pessoa como 
Ele: livre, dotado de vontade e inteligência. A Trindade é formada por Pessoas 
Divinas, originalmente não-encarnadas. Assim, Deus que já fizera os Anjos, puros 
espíritos, cria o Homem e a Mulher, Pessoas Encarnadas.

E nesta morada na carne reside uma grandeza e uma limitação. De um lado, é bom 
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o abraço de quem se ama, o beijo apaixonado. O contato físico de um corpo amigo, 
o amparo dos braços maternos ou paternos... O corpo, a corporalidade, é bênção. 
Mas é também doença, ausência, fome e sede, miséria, decadência, morte. Como 
Pessoa, o Ser Humano é Liberdade Encarnada, uma quase contradição em termos. 
Mas nisso reside o mistério e a grandeza do Ser Humano: enquanto imagem e 
semelhança de um Deus Pessoal, Deus Amor, o Ser humano é, em sua profundidade 
mais absoluta, direcionado, impulsionado, atraído para o Amor. É aqui, no coração 
do Homem, que reside a verdadeira liberdade.

Na parábola bíblica sobre o Paraíso (Gn 1-3), havia lá, no Jardim, a árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal. Não era a árvore do Bem e do Mal, mas do conhe-
cimento deles. Bem e Mal, no nível nosso de escolhas, não tem a ver ainda com a 
profunda liberdade, mas com o livre-arbítrio, algo mais periférico. Por ele, decide-se 
cada ação que se apresenta. Escolhe-se, bem ou mal, cada ato a se fazer ou deixar de 
fazer. Na verdade, viver com o conhecimento do Bem e do Mal, tendo que escolher 
entre um e outro, não é uma verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade, do ponto de 
vista cristão, é ter Deus, o Amor a Ele e ao próximo, como decisões definitivas de vida. 
Quem ainda tem que escolher entre bem e mal, ainda não ama como devia e como 
poderia... Ainda não é realmente livre! Porém, é justamente este “poder escolher” 
orientado sempre para o bem que tornará o homem imagem e semelhança de Deus. 
Ao “comer do fruto” e, pois, tornar-se capaz de conhecer e, pois, escolher, o homem 
dá um passo em direção à maturidade.

Embora a tradição cristã – e por vezes até a tradição judaica - coloque neste ponto, 
Adão e Eva, a chamada “queda original”, é importante perceber que em nenhum 
lugar da narrativa bíblica aparece o termo “pecado”. A noção de “pecado original” 
(poderíamos dizer “originante”) não aparece em nenhum lugar dos três primeiros 
capítulos de Gênesis. Alguns autores não-cristãos chegam a ver na serpente do 
Paraíso uma outra face do próprio Deus, incentivando a criatura a dar um passo 
para seu crescimento. Sair do Paraíso é, em certo sentido, uma queda, pois se perde 
a convivência paterna com Deus, perde-se a inocência, perde-se até o conforto em 
que se encontravam... Mas é neste “estar entregue a si mesmos” que está a possi-
bilidade de amadurecimento humano. Como diz a uma música popular brasileira, é 
como se o Criador dissesse à criatura: “agora é hora de você assumir e sumir”...

O conhecimento do bem e do mal levou o ser humano à busca de si mesmo. Nesta 
busca há sofrimento, tormento, infelicidade, frustração. O pecado, porém, não parecia 
ser inevitável... Até que um forte, Caim, filho de Adão e Eva, decide matar um fraco, 
Abel, de quem deveria ser o guardião, o zelador. Cinicamente, quando Deus lhe 
pergunta por Abel, Caim responde “serei eu porventura guarda de meu irmão”? 
(Gn 4,9). É nesta passagem de Caim e Abel que aparece pela primeira vez na Bíblia 
o termo “pecado” (Gn 4,7). Podemos dizer que o pecado, que tem sua condição de 
possibilidade na escolha do bem e do mal, ganha carne neste desprezo de Caim pela 
vida de Abel, que não amou seu irmão como Deus o fez.

Porém, é importante frisar que estas escolhas não são a própria liberdade em si, mas 
têm a força de mudar ou confirmar a direção, o rumo desta Liberdade, desta Opção 
Fundamental. A repetição diuturna de certos atos pode acabar por “viciar” todo o 
processo. Cada escolha destas é importante, na medida em que manifesta e, pode 
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ser, confirma ou muda o rumo da opção fundamental da pessoa. Santo Agostinho 
dizia que no Paraíso a condição do homem era de “poder não pecar”; hoje, é de “não 
poder não pecar”. No Céu será a de “não poder pecar”... 

Nossas escolhas já vêm todas elas poluídas por uma atração quase irresistível às 
escolhas erradas. A teologia católica chama esta tendência de “concupiscência”. Por 
esta brecha, nossa liberdade sente-se atraída exatamente àquilo que a limita, que a 
escraviza.

Vamos colocar isso numa linguagem mais “relacional”. Dizemos a Deus: “Fizeste-nos 
para Ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Ti”, como exclama 
Santo Agostinho nas primeiras linhas de suas “Confissões” (Conf. I,1). Segundo tal 
colocação agostiniana, todo ser humano traz em si um “vazio interior” apenas 
preenchível pelo próprio Deus. Viver passa a ser, nesta perspectiva, uma busca de 
sentido, uma busca de preencher este vazio, de matar esta fome insaciável, esta 
sede infinita. Mas em tudo que buscamos para isso, nada consegue nos completar, 
saciar-nos, tranqüilizar-nos. Assim, a angústia do viver é buscar o que, na verdade, 
já foi nosso e fomos criados para possuir: a comunhão plena com Deus. Em Sartre, 
a resposta a esta busca é a angústia, o definitivo non sense da existência, pois é 
busca de um consolo que não existe, pois não existe um Deus. O biblista católico 
Frei Carlos Mesters aponta para outra resposta, dizendo que o Paraíso terrestre 
muito mais que uma saudade é uma esperança que nos alimenta (“Paraíso terrestre: 
saudade ou esperança, Mestres, Carlos,Vozes, 17ª. Edição, 2001).

Quando fui convidado a escrever sobre o Bem e o Mal na perspectiva cristã, não 
creio que o interesse de quem convidou recaísse sobre estas escolhas parciais, estes 
“males particulares” que biblicamente são chamados de “pecados”, assim, no plural, 
que são importantes na medida em que podem confirmar ou mudar o rumo de uma 
opção profunda por Deus ou para o Mal, não sendo, porém, o que decide, na sote-
riologia cristã, o destino último da pessoa...

A concupiscência faz com que seja difícil, penoso, escolher sempre o bom, o certo... 
Também não é verdade que na teologia cristã o mal seja considerado como mera 
privatio boni, como afirma Jung em sua Interpretação psicológica do Dogma da 
Trindade. Talvez, em algum momento, algumas vozes cristãs, influenciadas pelo 
platonismo agostiniano, possam ter pensado e afirmado algo assim... Mas isso nunca 
foi doutrina oficial da Igreja. Também a teologia cristã não concorda plenamente 
com Jung ao identificar, no mesmo livro, o Maligno com o Mal. Aí, não haveria mis-
tério... Seria, por assim dizer, um crime com criminoso bem conhecido. Na verdade, 
Satanás é criatura de Deus, ao contrário de Jesus que é “Deus de Deus, Luz da Luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro”, segundo a solene declaração dos Concílios de 
Nicéia e Constantinopla, no século IV. Não sendo um “Filho de Deus” ao modelo de 
Jesus, mas ao modelo desta filiação no Antigo Testamento, Satanás só pode ser 
criatura... O Mal existia nesta esfera, antes do Maligno o escolher como opção de 
existência, opção fundamental? Existia em Deus? Seria este o tal “Quarto Elemento” 
como o desejavam os pitagóricos, os gnósticos e seus modernos seguidores? 

A pergunta que subjaz a tudo: criado por Amor, imagem e semelhança do Deus-
Amor, o homem é capaz de não-amar! Donde lhe vem isto? Uma resposta mais 
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óbvia é dizer que veio da queda humana ante a tentação do Maligno, do Demônio. 
Mas, aqui apenas se transfere o problema para Satanás: criado bom por Deus, de 
onde veio ao Maligno a possibilidade de tornar-se mau?

Para nós, humanos, tempo e espaço são mais que categorias mentais. São limites 
intransponíveis em nossa existência. Não apenas pensamos em termos espaço-
temporais. Nós efetiva e irremediavelmente vivemos numa dimensão espaço-tempo-
ral. Por isso, nossas decisões são quase sempre reversíveis, parciais, limitadas. É quase 
impossível para nós sabermos o alcance, o amplo leque de possibilidades que se abre a 
cada nova decisão tomada. Viver é um risco. Decidir é um risco, mas uma absoluta 
necessidade. Sartre vê aqui a origem da angústia humana: ter que decidir, pois somos 
o que decidimos ser... mas sabendo que o fracasso espreita no final do cami nho. Por 
isso, ao contemplar nossas decisões equivocadas, Deus se compadece de nós. Por 
nossa limitação existe lugar para a misericórdia. Sempre posso me arrepender. Para 
Deus, não há um “agora basta. Superaste as medidas!”. Lembram-se da história 
emblemática do Bom Ladrão (Lc 23,39-43)? Ou da admirável bondade do pai na 
parábola do Filho Pródigo (Lc 15,11-32)? Jesus mesmo afirma que “haverá mais 
alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por noventa e nove justos 
que não precisam de arrependimento” (Lc 15,7). Podemos dizer que nossa grande 
espe rança não é a justiça de nossas realizações, nem a grandeza de nossas conquis-
tas, nem mesmo a perfeição de nossa moral, mas a infinita misericórdia de Deus.

Diferente é a situação do Demônio. Puro espírito, ele não estava submetido às limi-
tações da matéria e, pois, do espaço-tempo. Assim, cada um de seus atos implica 
uma decisão irrevogável, pois ele conhece de antemão as conseqüências possíveis 
para si de suas escolhas! Uma história piedosa conta que Lúcifer tomou conheci-
mento do plano salvífico de Deus de enviar o Verbo Eterno, Deus de Deus e Luz da 
Luz, para fazer-se humano... O fim desta história ficou claro para o Lúcifer: a partir da 
Ascensão de Jesus ao Céu, Jesus – Homem Glorificado – estaria sentado à direita do 
Pai. Ou, como afirma Pedro em sua primeira Carta, Cristo “está à destra de Deus, 
tendo subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as 
potestades.” (1 Pe 3, 22). Foi demais para Lúcifer. Adorar, servir um “macaco pen-
teado”? Ou, em linguagem mais moderna, uma cadeia de carbono? Foi o limite para 
seu amor. Foi o limite para nascer seu ódio. Era, mais uma vez, o risco do amor que 
Deus também a ele propusera. Amar até aquele ponto era pedir demais. E ele 
rejeitou esta proposta, e tornou-se o Inimigo, nome preferido de Jesus para o 
Demônio, nos Evangelhos. E passou a perseguir a humanidade com o único poder que 
possui que é o poder da sedução. Ele é incapaz de fazer milagres, mudar destinos, 
conferir riquezas, etc. Mas é detentor de uma imensa capacidade de sedução que 
só um ser que está na esfera do transcendente pode ter. Ele, na parábola de Adão e 
Eva, não fez os dois pecar, mas seduziu os dois a fazê-lo...

Quanto ao ser humano, por que a sedução foi tão bem aceita? De onde vem esta 
possibilidade de deixar-se seduzir?

Não vem, assim sem mais, da corporeidade. O Cristianismo não é um ramo do gnos-
ticismo. Apesar de toda a influência platônica que entrou na teologia cristã pela 
genialidade de Santo Agostinho, o Cristianismo não é platônico em sua origem 
evangélica. A alma humana não está aprisionada a um corpo. A matéria não é a 
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prisão da alma espiritual, suas cadeias, sua bola de ferro amarrada aos pés que não 
a deixa voar. Ao falar da Trindade, Jung sente necessidade, de alguma forma, de 
associar também o Mal à essência divina... E ao falar isso, fala da matéria como a 
garantia dessa presença em Deus. A idéia cristã de Deus precisaria assumir a maté-
ria para ser completa... Ou seja, ele associa diretamente matéria e Mal, ou ao menos 
matéria e possibilidade de escolher o mal. Ele parece apresentar esta solução 
gnóstica como uma possibilidade real de resolver a questão da presença do Mal em 
Deus.

O Cristianismo foi muito mais longe: a matéria foi não apenas assumida por Deus, 
mas glorificada por Ele, divinizada. O Filho de Deus se fez Carne e com esta carne 
ascendeu aos céus. Não na Assunção de Maria, mas na Ascensão de Jesus. É meio 
incompreensível para um teólogo cristão a idéia exposta por Jung de que o corpo 
de Maria seria “um corpo muito mais material, isto é, uma realidade ligada ao 
espaço e ao tempo, o que não é precisamente o caso de Cristo”... O corpo de Maria 
com o qual ela sobe aos céus é da mesmíssima natureza do Corpo glorificado de 
Jesus. Aliás, podemos dizer, da mesmíssima natureza do corpo que todos os res-
suscitados possuirão. Jesus ressuscitado não era um fantasma, um espírito sem 
corpo, uma fumacinha etérea pairando ante os olhos dos apóstolos: “Olhai as 
minhas mãos e os meus pés e vede que sou eu mesmo; apalpai-me e vede: um 
fantasma não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho” (Lc 24,39). 
Reconheço ser por vezes difícil conciliar esta “valorização da corporeidade” com as 
atitudes e declarações da Igreja e especialmente no tocante à moral. Podemos dizer, 
para resumir o problema, que a Igreja às vezes nos parece muito rígida e até 
conserva dora, retrógrada em certos pontos morais, especialmente no tocante à moral 
sexual – coisa que poderia nos levar a questionar esta tal “valorização” do corpóreo.

Trata-se, na verdade, de coerência.É que, para os cristãos, elevada ao céu em Jesus na 
ascensão, a Carne, em todas as suas dimensões, inclusive a sexualidade, é sagrada, é da 
esfera do divino. Tudo que possa dissociar a Carne desta santificação, tudo que possa 
retirar alguma dimensão corpórea desta aura de santidade e mergulhá-la no simples-
mente instintivo ou factual é, para o Cristianismo, um tipo especial de pecado: trata-se 
de uma blasfêmia, trata-se de vilipendiar o que é santo. Não cabe à Igreja vigiar os 
corpos, determinar leis a este respeito, etc. Mas cabe a Ela alertar as consciências. Isso 
é um dever que ela leva a sério. Isso é um direito que muitas vezes lhe é negado...

Mas, afinal, se não vem da simples corporalidade, de onde vem aquilo que Hegel 
chamaria se tratasse deste assunto de “possibilidade do Mal”? Vem exatamente do 
fato de que fomos criados pelo Amor para amar! Para poder amar e ser amado, Deus 
nos fez livres. Irremediavelmente livres! Não há amor verdadeiro onde não há liber-
dade. Não posso obrigar o outro a me amar. 

Deus poderia me criar sendo “programado” para amá-lo? Talvez sim, mas isso, este 
sentimento que eu teria por Ele, sem a possibilidade de seu oposto, já não seria 
amor... Todo amor pressupõe o risco de não ser amado! Deus aceitou este risco e 
deu-nos a liberdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal que nos atira ao 
domínio do livre-arbítrio não era atraente em si mesma, mas pelo que ela oferecia 
ao ser humano: a capacidade de tornar-se igual a Deus. Se o pecado original é a 
desobediência, tal desobediência só ocorre porque seria um caminho para ser igual 
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a Deus. No amor, todos sabemos, isto é um risco: fundir-se com o outro no amor, 
sem tornar-se o outro. Fazer-se tudo para o outro sem deixar-se tornar o outro. 
Como também desejar tudo do outro, sem desejar reduzir o outro a uma extensão 
de mim ou a uma cópia de mim mesmo. Portanto, o Mal entra no mundo pela via 
do amor... Deus não deveria ter-nos dado tal liberdade... Ele não deveria ter-nos 
respeitado tanto... Ele não deveria ter nos dado, em sua maneira livre e perfeita de 
amar, a possibilidade de não amá-Lo! Mas Ele o quis assim. E ao fazê-lo correu o 
risco de não ser amado. Como gritava São Francisco de Assis pelos bosques, chorando 
até se lhe incharem os olhos, “o amor não é amado”. O amor não foi amado. Pecar 
não é uma atitude gnosiológica ou meramente fenomênica. Pecar é não amar 
sendo infinitamente amado!

E por isso, o Mal entrou no mundo. 

E o Mal só é vencido por um ato supremo de um amor absolutamente livre e fiel: 
Jesus Cristo. O amor de Deus vence o Mal exatamente no terreno e com as armas 
com que o Mal vencera, no Paraíso: a liberdade humana. Deus se faz um de nós, se 
faz Emanuel, “Deus conosco”. Entra na história o Senhor do Tempo. Assume a cor-
poreidade o Puro Espírito. Vive a vida de criatura Aquele por quem tudo fora criado. 
Já na Encarnação do Verbo Eterno de Deus aparece a sacralidade da natureza 
humana: o Santo, o Três vezes Santo se fez um de nós, irmão nosso, carne de nossa 
carne e osso de nossos ossos. 

E Jesus, o Verbo sem nome que assume um nome, uma família e uma história 
humana vem ao mundo para lutar pelo mundo, pela humanidade. Foi tentado pelo 
Inimigo a usar Seu poder e Sua relação amorosa com o Pai em benefício próprio: 
“Tens fome? Transforma estas pedras em pão” (Mt 4,1ss)... Mas Jesus desarmou as 
ciladas do Inimigo. Não com mera astúcia humana. Não com poderes sobrenaturais. 
Mas com o poder invencível de um amor fidelíssimo. 

Assim, confessa o Cristianismo que Deus amou tanto o mundo que deu Seu único 
Filho para salvá-lo. E o Filho o salva nos mostrando o Caminho que Ele é: “Amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei!”. E então levantaremos de nossos leitos preguiço-
sos, orgulhosos, gananciosos, prepotentes, para abrir a porta ao Amado. E eterna-
mente amar e ser amados. 

Amém.
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Em nome de Deus, O Beneficentíssimo, O Misericordiosíssimo, bom dia! Inicialmente 
vou me apresentar. Sou brasileiro. Abracei o islamismo em 1990 na cidade de 
Istambul, na Turquia, e depois dessa experiência maravilhosa para mim, houve uma 
mudança significativa em minha vida. Gostaria de explicar o significado da pala
vra “Sheikh”. Este termo significa que represento a Ordem Jerrahi cuja sede está em 
Istambul. Como estudante de Sufismo, sob orientação e por delegação do meu 
mestre espiritual que está em Istambul, organizo o estudo do Sufismo aqui em São 
Paulo, onde dirijo uma associação denominada Ordem Sufi Halveti Jerrahi no Brasil. 
Falarei dessa perspectiva, como muçulmano. 

O Islam, diferente de outras religiões, não tem uma estrutura centralizada de tal 
forma que haja uma hierarquia definida de pessoas que se imponha para todos os 
muçulmanos. Em cada país, e mesmo dentro dos países, existem diferentes institui
ções muçulmanas independentes. A autoridade máxima para o muçulmano é o 
Sagrado Alcorão. 

Como muçulmano, falo em nome do Islam na medida em que busco aderência àquela 
orientação que vem do Sagrado Alcorão e das tradições do nosso Profeta Muhammad 
(que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) como fonte de conhecimento.

Começando pelo mais importante, vamos falar sobre a noção de Deus. Para nós, 
muçulmanos, existe um Ser que é infinito, que é O Absoluto, um Ser que deu origem 
a toda existência e que tem infinitos atributos. Não há limites para Allah. Ele tem 
infinitos nomes, cada um deles representando um desses atributos. Allah para nós 
é apenas um dos nomes de Deus.

Tudo o que vivemos e conhecemos, o espaço e o tempo no qual estamos situados 
foram criados por esse Ser, embora Ele não seja limitado pelas dimensões de espaço 
e tempo. Para nós é difícil concebêLo. Neste sentido, Ele está muito distante da 
nossa capacidade de apreensão; mas por outro lado, Ele é similar a nós porque se 
manifesta nas coisas que criou, como por exemplo, na vida presente em nós. Vida 
(vivente) é um dos nomes de Allah (em árabe, Hayy) e a vida n’Ele é infinita, sem 
limites, ao passo que em nós ela é limitada, inserida no espaço e no tempo. Através 
da manifestação de seus infinitos atributos, Ele se aproxima de nós. 

Em virtude da transcendência de Allah, não é possível apreendermos ou com
preendermos sua essência, embora Ele esteja próximo de nós manifestandose nas 
coisas da criação, inclusive em nós mesmos.

E esse Ser, infinito, absoluto, sem polaridades, sem divisões internas, uno e único  uno 
no sentido de que Ele é um todo indivisível, de que não há outro ser que seja como 
Ele , criou os universos. Numa das tradições do profeta Muhammad (que a paz e as 
bênçãos de Deus estejam com ele), Ele nos dá a razão da criação do universo. Ele diz 
assim: “Eu era um tesouro oculto e amei ser conhecido, então criei a criação”.

Temos nessa expressão duas variáveis muito importantes da criação: uma é o amor 
de Allah e outra é o conhecimento, o amor de Allah pelo conhecimento de 
SiMesmo. Estas duas variáveis, estes dois atributos, o amor e o conhecimento estão 
impregnados na própria estrutura da criação.
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O ser humano foi criado como um ser muito especial, possuindo uma missão, um 
propósito fundamental. Allah, no Sagrado Alcorão, nos informa do propósito da 
cria ção do ser humano quando diz assim: “Criei os homens e os gênios, para me 
servirem ou para me adorarem”1. Vemos aqui que a razão da existência dos seres 
humanos, é servir e adorar ao criador para que esse propósito maior da criação, que 
é o conhecimento d’Ele, se dê em si mesmo.

Vamos então falar da criação do ser humano do modo descrito no Sagrado Alcorão. 
Há uma passagem no Sagrado Alcorão que pretendo ler: Na segunda Surata2 do 
sagrado Alcorão, que é a Surata Al Baqara, a partir do aya 35, Allah nos diz assim:

“Determinamos: Ó Adão, habita o Paraíso com tua esposa e desfrutai dele e da 
sua abundância como vos aprouver, porém não vos aproximeis desta árvore 
porque vos contareis entre os injustos. Todavia Satã os seduziu fazendo com 
que saíssem do estado (de felicidade) em que se encontravam. Então dissemos:  
Descei, sereis inimigos uns dos outros e na terra tereis residência e gozo por 
determinado tempo.

Adão obteve de seu Senhor algumas palavras de inspiração e Ele o perdoou 
porque é O Remissório, O Misericordiosíssimo. E ordenamos: descei todos daqui, 
quando vos chegar de mim orientação, aqueles que seguirem minha orientação 
não serão presas do temor nem se atribularão”.

Nesta passagem temos alguns princípios que gostaríamos de comentar. Primeiro: 
que o estado inicial de Adão (que a paz esteja com ele) e de sua esposa era de pleni
tude e bemaventurança. Mas Allah estabeleceu um limite para o desfrute das 
benesses do paraíso. Então outra entidade, no caso Satã, que para nós muçulmanos 
é um djin, também dotado de livre arbítrio como o ser humano apareceu e seduziu 
Adão (que a paz esteja com ele). E por que esta sedução? Em outra passagem do 
sagrado Alcorão Allah elucida isso. Quando Allah criou Adão, Ele disse a todos os 
anjos: “Prostrai-vos diante de Adão!”. E os anjos questionaram: “como podemos nos 
prostrar diante de um ser que causará corrupção e derramamento de sangue na 
terra?”. Então Allah perguntou a Adão (que a paz esteja com ele): “Quais são os 
meus nomes?”. E Adão (que a paz esteja com ele) disse os nomes de Allah – que são 
os atributos divinos. Foi a sua capacidade de reconhecer os atributos divinos na 
cria ção, coisa que anjos não eram capazes de fazer, que fez com que os anjos se 
submetessem e se prostrassem diante de Adão; todos, exceto Iblis, que era um gênio 
(Satã), que fez o seguinte raciocínio: Eu sou um gênio, um ser de fogo e Adão é um 
ser de terra; como poderei então me submeter a um ser de terra?

Devido a essa desobediência, a essa rejeição de Satã, ele foi expulso do estado de 
plenitude do paraíso. Movido por sua revolta, pela sua arrogância e pela sua inveja, 
ele pede a Allah permissão para ter chance de mostrar, até o final dos tempos, que 
ele tinha razão ao seduzir o ser humano. Allah concede essa permissão a Satã, e isso 
já começa no momento em que Satã seduz Adão, fazendo com que saísse do estado 
de felicidade em que se encontrava. Agora, voltando ao sagrado Alcorão:

“Então dissemos: descei, sereis inimigos uns dos outros e na terra tereis residência 
e gozo por tempo determinado”.

Criei os homens
e os gênios, para
me servirem ou

para me adorarem.



72 - Hermes 10

A partir da sedução de Adão (que a paz esteja com ele) por Satã, vem a materiali
zação de Adão: na vida terrena há a transitoriedade da existência. Mas na seqüência, 
um outro princípio vem: “Adão obteve do seu Senhor algumas palavras de inspira-
ção”, e essa é uma novidade. Ele perdoou Adão. “Palavras de inspiração” represen
tam a dimensão da “revelação”. E na seqüência Allah nos diz: 

“Descei todos daqui, quando vos chegar de mim a orientação, aqueles que 
seguirem minha orientação não serão presas do temor nem se atribularão - “

Na realidade, esta descida de Adão do estado de plenitude, colocao num estado 
de temor e angústia, e o retorno ao estado de plenitude, a volta ao estado anterior 
de felicidade somente virá a partir da obediência à orientação do Criador.

Então, voltando à questão da criação do universo e do ser humano, Allah, o Ser Absoluto, 
criou os universos com determinado propósito, que foi informado ao ser humano através 
dos profetas. Na nossa perspectiva, profetas não são seres humanos comuns, são 
seres humanos muito especiais que nascem com sua mente superior funcionando.

Nós temos uma mente inferior e uma mente superior. A mente superior permite 
esse contato direto com a Verdade, e os profetas já nascem com esta capacidade 
funcionando. Eles foram criados justamente com essa missão de receber a orientação 
divina a partir do anjo Gabriel (que a paz esteja com ele). Esta orientação divina, a 
palavra de Allah, está no Livro Sagrado, que, para nós muçulmanos, está registrado 
numa região celestial chamada Lawh Mahfuz, em árabe, o que, traduzido para o 
português, seria “Tábua Preservada”.

Quando Allah, o altíssimo, criou os universos, Ele escreveu e registrou seus escritos 
nesta região celestial espiritual, que não podemos conceber como é, o que é e onde 
é, porque na espiritualidade não se aplicam os conceitos de espaço e tempo tridi
mensionais a que estamos habituados na nossa existência corpórea, embora seja 
uma dimensão efetivamente existente. Nesta região da “Tábua Preservada”, Allah 
registrou todas as leis do universo. As leis da física, por exemplo a lei da gravidade, 
da química; registrou a natureza íntima de todos os seres, a essência de todos os 
objetos. Este é o Livro Sagrado. E os Livros Sagrados que chegaram à humanidade são 
projeções deste Livro Sagrado, trazidas pelo Anjo Gabriel (que a paz esteja com ele). 
Os profetas, a partir de uma experiência espiritual em que sua mente superior, o que 
o que na mística islâmica é muitas vezes referida como coração, embora não se trate 
do nosso coração físico nem de emocionalidade, mas de um órgão de conhe cimento, 
se abrem recebem essa orientação, essa projeção da “Tábua Preservada”.

Para nós muçulmanos, o primeiro profeta foi Adão (que a paz esteja com ele) e o 
último foi o profeta Muhammad. Este foi o último profeta, porque Allah nos revela 
no sagrado Alcorão que após o Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de 
Deus estejam com ele) não haverá nenhum outro profeta. 

Entre esses dois extremos, o primeiro e o último, Allah enviou à humanidade 
124.000 profetas. Nós não sabemos quando viveu Adão (que a paz esteja com ele). 
Sua origem se perde na noite dos tempos, não há nenhuma referência nas tradições, 
exceto a de situála de forma muito longínqua.

esta descida de Adão 
do estado de plenitude, 
colocao num estado 
de temor e angústia
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E todos eles trouxeram a mesma mensagem, exatamente a mesma mensagem oriunda 
da mesma Fonte. Daí nós entendemos a similaridade que existe nos princípios fun
damentais das religiões, porque essas orientações são eternas. Elas serão válidas do 
princípio ao final dos tempos porque elas expressam a própria estrutura da criação.

Neste sentido, o Sagrado Alcorão que nós temos hoje em árabe é uma dessas pro
jeções que foi enviada à humanidade assim como a Tora dos judeus, os Salmos de 
Davi e os Evangelhos de Jesus. Por isso nós, muçulmanos, aceitamos essas escrituras, 
também como escrituras de origem divina.

Agora, o que é o sagrado Alcorão? Ele está escrito em árabe e graças a Deus, está 
exatamente como foi revelado ao Profeta. Ele foi revelado num período de 23 anos 
e, durante a vida do Profeta, foi registrado e revisado por ele (que a paz e as bên-
çãos de Deus estejam com ele); quando o Profeta saiu desta vida, havia centenas 
de pessoas que o sabiam de cor. Então nós temos garantia de que ele está exata
mente como foi revelado.

Mas será que sabendo árabe nós sabemos o significado do Alcorão? Não sabemos! 
Ele compõese basicamente de duas partes: uma parte literal  que regula, sem 
deixar dúvidas, as relações humanas: a moral e a ética nas relações humanas  e na 
relação do homem com o divino, e uma parte metafórica  que é um mistério. No 
próprio Alcorão é dito assim: “Se o oceano fosse transformado em tinta e com isso 
se tentasse escrever seu significado, essa tinta se esgotaria. E se fosse acrescentado 
outro tanto, mais sete oceanos, ainda assim não seria possível escrever o signifi-
cado do Sagrado Alcorão”.

Numa outra passagem, um companheiro do profeta chamado Ibn Abbas, recebeu a 
seguinte orientação do Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele): 
“Cada versículo do Sagrado Alcorão possui 18 mil significados, um significado para 
cada um dos 18 mil universos existentes”. Então, na realidade, é um livro que é uma 
projeção desse registro divino. Ele em si é um mistério. É um horizonte no qual o 
ser humano, ao se aprofundar no seu estudo, sempre descobre alguma coisa a mais, 
tanto do ponto de vista das relações humanas, quanto do ponto de vista da experi
ência espiritual. E é no Sagrado Alcorão que nós encontramos as referências para o 
ser humano, para sua conduta e a questão do que constituiria o bem e o mal na 
nossa perspectiva.

Numa passagem do Sagrado Alcorão, Allah se refere à criação de Adão da seguinte 
maneira: “E plasmei Adão do barro moldável e insuflei nele o meu espírito”. E essa 
é a chave para nossa fala. Nesse versículo do Sagrado Alcorão é dada a natureza 
essencial do ser humano: uma parte material e outra parte espiritual. O barro 
moldável contém em si o elemento terra, o pó e a água para se tornar moldável.

Em outra passagem do Sagrado Alcorão, Allah se refere a esse barro de Adão como 
cerâmica. A cerâmica é o barro aquecido que se torna endurecido. Então tem mais um 
elemento que é o fogo. E ao insuflar em Adão seu espírito, nós temos o sopro que traz 
o elemento ar. Então, na realidade, a dimensão material de Adão é composta por terra, 
água, fogo e ar. Mas este ar que é insuflado em Adão carrega outro elemento que está 
além da materialidade, que é o espírito, o espírito divino. Então Adão, e nós, que como 
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somos descendentes de Adão, temos também, tem uma dimensão material que é 
terra, água, fogo e ar e uma dimensão espiritual que não tem relação com a materia
lidade. A matéria é densa, o espírito é sutil. A matéria é escura, o espírito é luminoso, 
a matéria é delimitada por espaço e tempo, o espírito não tem limitação de espaço e 
tempo. A matéria é manifesta e expressa, o espírito é oculto e não manifesto. E essas 
duas dimensões estão presentes em nós, em cada um dos seres humanos.

Aliás, fazendo um parêntese, esse é um dos erros de Satã. Satã, no uso do raciocínio 
que, nesta perspectiva, vem da mente inferior, teve o seguinte pensamento: “eu sou 
feito de fogo e Adão é feito de terra, então eu sou superior”. O problema é que o 
raciocínio não tem uma visão do conjunto dos elementos. Na realidade Adão não é 
feito apenas de terra: sua dimensão material é terra, água, fogo e ar, mais a dimen
são espiritual que vem da realidade divina. Então, movido por esta falha de 
raciocínio, Satã se julgou superior e animouse do sentimento de arrogância e 
revolta, o que deu origem à queda de Adão.

Partindo da perspectiva de que nós, seres humanos, temos uma dimensão material 
e uma espiritual, vemos que nossa consciência, nossa alma, fica entre esses dois 
universos e aí podemos entender, a partir da perspectiva islâmica, qual o sentido da 
criação e o papel do bem e do mal na nossa existência.

Na dimensão material conseguimos sustentáculo neste mundo e nossa dimensão 
espiritual nos permite o retorno à consciência divina. Um dos místicos islâmicos do 
séc. XI chamado Al Ghazzali elucida isso com um pouco mais de detalhe, quando coloca 
que o ser humano é composto por quatro naturezas básicas: uma natureza bestial, uma 
natureza animal, uma natureza diabólica e uma natureza angelical.

A natureza bestial seria aquela responsável pelos nossos comportamentos de 
agressão, qualquer tipo de agressão. Seja uma agressão física, uma ironia, uma 
palavra de desprezo ou ofensiva. Esses comportamentos vêm da nossa natureza 
bestial. Encontramos essa expressão da natureza bestial em todos os seres humanos 
independentemente de sua classe social, nível educacional ou nível espiritual. Ela 
faz parte de nossa própria constituição.

A segunda natureza seria a natureza animal que é responsável pelos nossos com
portamentos relativos aos prazeres materiais como sexo, alimentação, conforto, 
descanso e a paixão e o desejo por esses prazeres.

A terceira natureza, a diabólica é a que nos permite compreender o mal. Seria a 
responsável pelos comportamentos de mentiras e fraudes, traição e corrupção. Al 
Ghazzali nos ensina que todos temos todas estas naturezas em nossa constituição.

A quarta, a natureza angelical relacionase com a espiritualidade, o que nos per
mitiria o contato com a realidade divina e com o conhecimento e aproximação de 
Deus. As três naturezas: bestial, animal e diabólica são compreendidas como ele
mentos essenciais e necessários para a existência humana. Sem essas três naturezas 
não seria possível sobrevivermos de forma saudável.

A natureza bestial é aquela que nos dá orientação, a emoção de buscar defesa 
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quando somos agredidos, quando nossa vida é ameaçada ou quando aqueles que 
queremos bem e amamos precisam de proteção e defesa; é o que nos dá energia 
para buscarmos algo que ambicionamos, é o que move o desejo e a cobiça no sentido 
de querer algo que faz parte da natureza humana. Isso vem da natureza bestial.

Então voltamos à questão do limite que está, desde o princípio, naquela fala onde 
Allah criou Adão (que a paz esteja com ele) e estabeleceu um limite: “não se aproxime 
de determinada árvore”. A natureza bestial deve operar no ser humano dentro de 
certos limites. A partir do momento que esses limites são ultrapassados ela passa a 
ser doentia, até patológica, quando a ultrapassagem dos limites é usada para justi
ficar agressão, apropriação de direitos de outros, por exemplo.

A natureza animal pode ser entendida da mesma forma. Ela permite que haja a 
expressão do amor entre marido e esposa. Mas esse é o limite da expressão saudável 
e abençoada da sexualidade no Islam. No Islam, a sexualidade é considerada como 
uma ação material que tem benefício espiritual. Algumas tradições do profeta (que a 
paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) nos esclarecem a este respeito. O marido, 
ao dar prazer à sua esposa e a esposa, ao dar prazer ao seu marido, recebem bene
fícios espirituais. E o prazer, no Islam, é um direito do homem e da mulher. Da 
mesma forma, o descanso é necessário para que o organismo recupere suas energias 
e se prepare para nova sessão de trabalho; porém, aí existem os limites. O limite da 
sexualidade, das bênçãos da relação sexual é o casamento. Fora do casamento, o 
sexo nos afasta das recomendações de Allah, e a conseqüência é afastarmonos da 
plenitude. Da mesma forma o descanso, e assim por diante. 

“A natureza diabólica, da mesma forma, é necessária para que possamos com-
preender o erro e o mal”. Se nós não fôssemos capazes, não tivéssemos no nosso 
repertório a capacidade de entender a linguagem do mal, seríamos vítimas fáceis, 
ingênuas, inocentes, do mal que existe no mundo e que é representado por Satã, na 
sua arrogância e sua inveja. Até o final dos tempos, Satã tentará destruir Adão e 
mostrar que ele tinha razão ao não querer prostrarse diante de Adão.

Temos também, todos nós, uma natureza angelical, que é a que permite a abertura 
da nossa mente superior para a realidade espiritual, para o conhecimento das coisas 
divinas, para o conhecimento dessa região, porque não podemos dizer que o espíri
to está dentro de nós nem fora de nós, muito embora ele se manifeste em nós. 
Agora, o que acontece em nós seres humanos, é que estamos desequilibrados. Nossa 
queda no mundo material, fez com que nossa consciência, nossa alma, ficasse 
completamente absorvida pelas três naturezas inferiores, pelas paixões inferiores 
porque, de certa maneira, também podemos dividir as paixões humanas em dois 
grandes grupos: as paixões inferiores que são relacionadas à matéria e as paixões 
superiores relacionadas ao espírito. As paixões inferiores são inferiores, mas não 
significa que devam ser eliminadas; são aquelas que nos movem na existência mate
rial para cons truir uma existência neste mundo que abrigue e permita o bemestar 
à humanidade. As paixões superiores representam o amor ao conhecimento divino.

O problema, na realidade, está no desequilíbrio entre essas duas dimensões. Nesse 
sentido, um outro mestre sufi do passado chamado “Sheikh Badruddin”, coloca este 
processo de forma mais didática, dizendo, também com base no Sagrado Alcorão, 
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que a estrutura do ser humano, é composta por “náfs” ou ego, uma alma animal  a 
noção que temos do próprio eu, coração, alma e segredo.

O náfs, o ego, seria a força da paixão e do desejo. Estaria relacionada a essas paixões 
inferiores e sempre buscando satisfazer paixões e desejos. É a sua obsessão con
tínua, existe para isso. A alma seria a fonte da vida, que traz a vitalidade e o espírito 
para o ser humano. E o coração seria essa dimensão que nos permitiria o conheci
mento divino. Dizse do segredo que é algo semelhante à mente que observa, regis
tra e concebe, embora seja passivo. Apenas testemunha os eventos. O coração, nessa 
perspectiva, seria um campo de batalha digamos assim, um espaço na nossa reali
dade interna que teria sido invadido integralmente pelos náfs (ego), que usa todos 
os seus recursos e atrofia seus potenciais, para seus propósitos de satisfação com
pulsiva de desejos e paixões, não deixando espaço para manifestação da alma. É aí 
que vem o desequilíbrio. Na realidade, num primeiro momento, esse ego ou náfs, 
que também pode ser compreendido como alma animal, deve ser disciplinado para 
que não ocupe os espaços internos desse coração integralmente. 

No Islam temos o conceito de “Jihad”; a palavra é mal traduzida para o português 
e não tem o significado de guerra santa que lhe é atribuído. A palavra Jihad em sua 
essência significa esforço. Usar todo seu esforço intelectual, emocional, de conheci
mento físico, para expulsar o invasor. Existe a pequena Jihad e a Grande Jihad. A 
pequena Jihad visa expulsar o invasor de seu país. Quando o país é invadido, os 
muçulmanos têm o direito e o dever de lutar para expulsar o invasor. A Grande 
Jihad, a mais importante na existência humana, é expulsar do coração o invasor 
totalitário que é o ego  o náfs. Ao conseguir esse processo sobra espaço e vitali
dade no corpo humano para que outros processos comecem a funcionar e que a 
mente superior comece a sair do estado de letargia e adormecimento em que se 
encontra a maioria de nós, seres humanos.

O processo de crescimento espiritual seria justamente essa Jihad, um esforço con
tínuo para libertar nosso coração. E aí, de certa forma, a mente superior poderia 
passar a funcionar. E para trazer um pouco mais de informação sobre esses concei
tos de mente inferior e superior trago aqui algumas idéias de Ibn Arabi, que viveu 
nos séc. XII / XIII. Também com base no sagrado Alcorão e nas tradições do Profeta 
(que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele), ele nos fala dessas duas dimen
sões: uma delas a razão (ou mente), e a imaginação. Falamos de duas capacidades 
do ser humano: a racional e a “imaginal”, na falta de um termo melhor. 

“Imaginal” não é essa imaginação comum do diaadia onde vivemos fantasiando: 
é uma experiência espiritual. Enquanto a razão busca o conhecimento a partir do 
processo de análise e síntese (a razão é eminentemente abstrata, não tem experi
ência sensorial: na sua busca de conhecimento, ela compara elementos, justapõe, 
cria categorias entre os elementos e assim busca o conhecimento e a verdade), a 
experiência imaginal é mais sensorial, não tem parâmetros racionais de compara
ção: é uma experiência, manifestase como visão e como audição. Por exemplo: 
quando o profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) 
recebia as revelações do Sagrado Alcorão, que eram manifestações diretas do Anjo 
Gabriel, ele ouvia o anjo recitando o Alcorão, via trechos do Alcorão, via o próprio 
Anjo Gabriel. Era uma fonte de conhecimento que jorrava na sua mente e ele recebia 
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sem intermediação de processos racionais.

Todos nós, seres humanos, temos estas duas dimensões, a racional e a imaginal. Só 
que a nossa imaginal está atrofiada. Nos seres humanos comuns, os que não são 
profetas, a imaginal se manifesta basicamente de três formas: intuição, sonhos e 
visões; o que no Alcorão é referido como “certeza do coração” é a intuição. Sabese 
que é verdadeira, mas não se pode provála por processos racionais; numa outra 
passagem é referida como “por trás de um véu” quer dizer, através de símbolos que 
são os sonhos e as visões. Todos nós temos acesso a essas três formas: a intuição, 
sonhos e visões. Os profetas, além dessas três formas, têm o contato direto com o 
Anjo Gabriel (que a paz esteja com ele). Mas o último que teve essa possibilidade 
foi o profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele).

Então o que acontece? Esta nossa dimensão imaginal está completamente atrofiada, 
porque toda nossa vitalidade, toda energia que provém do alimento que ingerimos, 
do ar que respiramos, da água que bebemos, e a vitalidade que vem da alma é con
sumida na busca da satisfação das paixões relacionadas às coisas deste mundo, que 
não são apenas objetos materiais, mas tudo aquilo que simbolicamente é material 
também. Nossas idéias, nosso sentido de posse e assim por diante são coisas deste 
mundo e dominadas pelo ego no seu processo de busca de satisfação de desejos e 
paixões. Dessa maneira, o processo de crescimento humano é um processo de mig
ração gradativa, de conquista cada vez maior de espaço do coração, o que só pode 
acontecer através de um processo de disciplinar o ego ou os náfs, a partir de práti
cas que expulsem os egos, os náfs, desse território por eles conquistado.

Então, na tradição islâmica e no sufismo temos dois grandes conjuntos de procedi
mentos: um que é uma ética de vida, a moral de vida que regula nossas relações 
com Deus, conosco mesmos e com as demais pessoas. Tratase de coisas que foram 
interditadas, por exemplo, roubar, mentir, cometer adultério, beber álcool, ferir o 
direito de outras pessoas, etc, que fazem parte da regulação da existência. O outro 
conjunto são as práticas espirituais, as orações, os jejuns, etc. 

Apenas para citar um exemplo, vou falar sobre o jejum. Nós, muçulmanos jejuamos 
uma vez por ano durante um mês inteiro, o mês do Ramadan. É um jejum que vai 
da alvorada ao pôr do sol. A alvorada começa aproximadamente uma hora e meia 
antes do nascer do sol. Desse horário até a hora em que o sol se põe, nós não 
ingerimos água, não nos alimentamos e os casados não têm relações sexuais com 
suas esposas. Após o pôr do sol a vida é normal. Na alvorada seguinte, a mesma 
coisa, por um mês. É uma prática que, entre outras coisas, contém esses elementos 
de educação do ego. O ego, na realidade, ou a alma animal, é uma instância mate
rial também do nosso ser e ela se fortalece pela alimentação. O jejum é tido para os 
náfs, ou ego, como algo quase impossível de ser feito. Para os muçulmanos não é 
assim, pois já nos habituamos a isso e, pelo contrário, nos traz muito prazer. Mas 
para mim, que não nasci muçulmano, no primeiro ano em que me submeti a essa 
experiência, parecia uma coisa louca, absurda, sem sentido. Do segundo ano em 
diante já passei a esperar ansiosamente a chegada desse momento, pelas experiências 
internas pelas quais é possível passar. É uma das práticas que educam o ego e nos 
distingue dos animais. Um animal é incapaz, por vontade própria, de decidir não se 
alimentar quando está com fome. Se um animal fica um dia sem alimento, ao se 
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colocar comida na frente dele, é impossível que ele, sem condicionamento nenhum, 
voluntariamente decida que só vai se alimentar dali a alguns momentos. É impos
sível! Para o ser humano isso é possível, mas depende do desenvolvimento de outra 
instância interior que torne isso possível: é a vontade, que disciplina o ego.

E a partir deste processo é possível, para aqueles que conseguem ter sucesso nos 
seus esforços, gradativamente, ganhar espaço em seus corações para experiências 
de outra natureza, que têm a ver com a mente superior e que têm a ver com algo 
que não é manifesto também, é interno e não pode ser expresso para outras pes
soas. São experiências que, na sua intimidade, são plenas, mas apenas na intimi
dade. O indivíduo que tem essas experiências não consegue passálas por descrição, 
poesia, por nenhum modo que ele pense fazer para que outro indivíduo tenha ao 
menos noção do que se passou com ele. Entretanto, tratase de uma realidade que 
não pode ser negada ao ser humano. 

Desconsiderar essa realidade, simplesmente porque ela não está submetida ao 
método científico da racionalidade, é um erro. Para finalizar, quero ainda acrescentar 
que a existência contém duas grandes dimensões: uma dimensão manifesta externa 
e uma interna que é oculta. Ou, dito de outra maneira, forma e conteúdo. Nos seres 
humanos a forma se manifesta nos corpos, em tudo aquilo que fazemos; o conteúdo, 
o espírito, a alma, não se manifesta.

Na perspectiva islâmica, não temos uma idéia de evolução crescente da humani
dade. Pelo contrário, achamos que a humanidade está agora numa fase de 
decadência. Temos o progresso material, é verdade, mas espiritualmente o homem 
está decadente porque a dimensão manifesta do ser humano, que é a material, tem 
uma diferença fundamental da dimensão oculta. Na dimensão manifesta, Allah nos 
deu o domínio do mundo material. O ser humano, mais que qualquer outra criatura, 
consegue moldar a matéria em formas as mais variadas. Transformamos árvores em 
bancadas, metal em aviões; conseguimos levar seres humanos e objetos a outros 
planetas. A matéria está sob nosso controle total. Estamos até mexendo na estru
tura genética, no DNA e assim por diante. Mas sobre a dimensão oculta, a interna, 
não temos domínio nenhum. Estamos sujeitos às suas diretrizes. Na realidade, o 
papel da existência humana é mergulhar mais nessa dimensão interior e se harmo
nizar com ela de tal forma que se consiga integrar a dimensão material, o corpo, na 
alma e a alma no espírito.

Por outro lado, na dimensão material da existência temos a multiplicidade. Vivemos 
num mundo separado em conceitos e formas, elementos diversos. Nosso próprio 
corpo é formado por vários sistemas e mesmo a nossa dimensão interna, psicológica, 
é dividida. Temos vários “eus” internamente, que no Islam chamamos de diversos 
náfs. Nós nos comportamos de várias maneiras diversas e contraditórias durante 
um dia. Muitas vezes aquilo que defendemos com nossa fala não é o que prati
camos em nossa intimidade. 

Essa divisão deveria caminhar para uma unidade na alma e uma integração com o 
espírito e não é o que vemos acontecer atualmente, nesta fase de decadência que 
passamos. Na nossa perspectiva, a humanidade passa por momentos de decadência 
e movimentos de recuperação na medida em que, como foi dito na frase inicial, no 
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Sagrado Alcorão “aqueles que seguirem a orientação de Allah não serão presas de 
temor nem se atribularão”. Então, o que vemos hoje é uma ênfase muito grande 
dada à dimensão material, o que leva ao desequilíbrio, que é um fracionamento que 
nos torna internamente divididos também. Vemos hoje contradição tanto a nível 
individual quanto coletivo. Em nome de determinadas idéias se pratica, hoje, exata
mente o oposto destas idéias. Isso é resultante do desequilíbrio. Os fins passam a 
justificar os meios, de tal forma que os meios passam a virar fins em si mesmos e 
essa é a decadência. 

O ser humano vive angustiado porque não segue a orientação do Alcorão, e nessa 
angústia cada vez mais busca orientação material tendo uma sensação fugaz de 
prazer ou de alegria ou de poder quando tenta mitigar essa angústia com coisas 
materiais. Mas isso é apenas um círculo vicioso. Um dos nossos Sheikhs, o Sheikh 
Muzzafer (que a Misericórdia de Allah esteja com ele) falecido em 1986, contava 
isto de uma forma bonita. Esse esforço nosso de buscar apenas no mundo material 
e nos seus elementos satisfação da angústia, é como tentar matar a sede bebendo 
água salgada. Dá uma sensação fugaz de umidade, mas cada vez mais aumenta a 
sede podendo até nos tirar a vida porque a água salgada absorve toda água das 
células e morremos de sede e desidratação. A solução é buscar a Fonte real da água, 
que é seguir a Orientação Divina, dando espaço para essa dimensão espiritual da 
nossa existência. 

È isso que tínhamos a falar para vocês. Sabemos que o Islam traz muitas dúvidas, 
então não tenham receio sobre as perguntas que quiserem fazer a este respeito.

Notas

1. A palavra “adorar”, usada no Sagrado Alcorão, tem, em sua raiz também o significado de servir. “Gênio” seria 
uma tradução da palavra djin que representa seres de fogo.
2. Surata – nome dos capítulos do Alcorão, dispostos segundo o seu comprimento. As ayas representam os 
versículos
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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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Encontrar comigo mesma e com as pessoas, através dos toques calatônicos, clareou 
a minha vida. Comecei a aplicar a Calatonia aos 25 anos, e hoje, que ultrapassei o 
dobro dessa idade, ainda não compreendo todo o extraordinário alcance dos toques 
suaves. Sei que eles promovem contatos, registram sintonias, abrem portais... Mas 
como operam?

A Rede SenSíveL
Há algum tempo percebi que se cria uma rede de conexões durante o trabalho com a 
Calatonia. Uma rede é tecida quando toco os pontos sensíveis, mas nada é racionali-
zado. Só tenho de deixar que o campo de forças que alcança dimensões além da 
cons ciência cotidiana surja espontaneamente. Criando uma conexão além das fron-
teiras da mente concreta, eu e o outro navegamos pelo espaço interior a uma veloci-
dade estonteante, através de um jorro inesgotável de imagens, usufruindo energias 
insuspeitadas. O envolvimento calatônico processa mudanças no nível de consciên-
cia de quem aplica e de quem recebe. A verdade é que, ao mesmo tempo que 
tocamos, somos também tocados, e sujeitos a transformações psíquicas semelhantes.

Talvez não seja suficiente, mas é válido descrever o que as pessoas experimentam 
durante e através dos toques calatônicos. Luana, por exemplo, com mais de três 
anos de prática semanal com a Calatonia, fala da “liberdade para ir dentro e voltar”. 
Mais livre, ela revive antigas emoções:

“No começo, eu sentia angústia: peito apertado, respiração curta e alta, sensação 
de sufocamento. Depois de um bom tempo, isso diminuiu, mas ainda fico preocu-
pada, querendo estar bem atenta às sensações e às imagens. Dá um pouco de 
medo também, de não conseguir voltar ao estado de alerta. Algumas vezes acon-
teceu de eu ter imagens de mandalas se enrolando, cores se transformando em 
outras. Também senti o corpo ondulando, como se boiasse... Houve uma ocasião 
em que vi brinquedos que eram meus, senti que estava no meu quarto de criança 
e minha mãe ia entrar a qualquer momento. A Calatonia está me ajudando no 
aprendizado de soltar o corpo, mesmo quando as sensações e as lembranças são 
assustadoras, ou muito fortes, carregadas de emoções...”

O deslocamento consciente do mundo externo eventualmente acontece em direção 
ao futuro. Rosana tinha nove anos de prática quando viveu uma experiência pre-
monitória seguida de sonhos e elaborações conscientes durante a terapia.
 
“Desde o início do ano, a cada vez que fazia a Calatonia, me vinha à mente a imagem 
de uma máscara do teatro Nô japonês. Era infalível. Bastava deitar e logo aos primei-
ros toques a máscara aparecia. Em ângulos e jeitos diferentes. Em outubro, coinci-

“Experimentando o emergir das imagens calatônicas,
suas transformações, sobreposições e fusões entre si, percebe-se

o seu dinamismo integrador. E também, outro fato peculiar:
a finalidade inerente, isto é, elas surgem prontamente com aquele

conteúdo que para os problemas momentâneos do paciente é o mais 
indicado, abrangendo as áreas necessárias e – como Jung diria –

constelam as respectivas esferas vivenciais, as potencialidades.”

Pethö Sandor
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dentemente (leia-se sincronisticamente), viajei ao Japão a trabalho. E uma torrente 
de sonhos e imagens aconteceu. Comecei a trabalhá-las e procurar a conexão delas 
com a minha história de hoje – um esforço que ainda estou fazendo. Isso tudo me 
trouxe mais sossego, me deu paz. E um desejo enorme de buscar o significado des-
sas raízes orientais. Várias vezes, na Calatonia, as imagens se sucediam, dando 
continuidade ao tema do sonho apresentado antes e durante a sessão; como num 
filme, elas vêm bastante reais, claras. Essa fluidez inclui sensações, situa ções e ima-
gens que ajudam na terapia.”

Cada imagem traz consigo um mundo inteiro de informações. Condensa percepções 
visuais, auditivas, táteis, cinestésicas, olfativas e gustativas, bem como um signifi-
cado emocional. Dor, alegria, melancolia e excitação colorem o campo consciente, 
segundo o significado alojado no cerne da imagem. Schultz (1932) observou que as 
pessoas apresentam preferências duráveis por certo tipo de imagem. Uma pessoa 
predominantemente visual ficaria dependente desse tipo de imagem para orienta-
ção espacial, apoiando-se nas informações visuais para elaborar o contexto emo-
cional de um encontro, por exemplo. 

Quando a adaptação com o ambiente é predominantemente apoiada em imagens 
cinestésicas a pessoa age, movimenta-se e exibe um comportamento mais interativo. 
No entanto, há uma certa preferência geral para emoldurar as impressões do 
mundo externo, bem como do interno, segundo o que os olhos dizem. Perto dos 
olhos, perto do coração. 

Os relatos com abundância de imagens visuais talvez sejam a maioria. Percepções 
do interior do corpo também se apresentam com freqüência durante os toques 
calatônicos. As estimulações subliminares em tendões e articulações seriam, por 
exemplo, a causa das sensações de Ana:

“No segundo ou terceiro toque nos pés a sensação de relaxamento já é intensa. 
Sinto minhas pernas se abrindo gradativamente no colchão, como se fizessem parte 
de uma engrenagem. Faço Calatonia há um ano e meio, e tenho notado que estou 
começando a ter uma postura mais flexível. Estou muito bem com a amplia ção de 
minha consciência.” 

A flexibilidade mencionada refere-se à dinâmica corporal, bem como à facilidade de 
movimentação no espaço interior. O mesmo sentido está presente no relato de 
Beatriz – que participou de um workshop comigo – ao superar uma certa rigidez, 
ocasião em que se permitiu entrar em contato com espaços internos mantidos 
fechados até então.

“A minha infância tinha sido totalmente apagada de minha memória, até começar 
o trabalho com a Dra. Cidinha Clemente, há dois anos. Através da Calatonia, muitos 
conteúdos importantes vieram à tona e foram tratados. É como se eu tivesse acor-
dado de fato.”

O deslocamento, no caso de Beatriz, ocorreu para o passado, trazendo a sensação 
de finalmente abrir os olhos para a vida. Um resgate comum nos pacientes que 
atendo é o de trazer ao presente sensações físicas de momentos-chave do passado. 

Dor, alegria,
melancolia
e excitação

colorem
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Assumem a dor, até o espasmo, tossindo ou chorando, como no tempo já vivido. 
Nada, porém, ocorre ao acaso, mas tem íntima conexão com o presente e com a 
recuperação futura.

Com incrível precisão, a auto-regulação psíquica conecta-se ao conteúdo necessário 
do inconsciente, num ritmo de velocidade impensável, em fiel obediência ao melhor 
ajustamento adaptativo para o atual momento existencial. A rede de conexões des-
pertada através dos toques calatônicos é sincronística.

O duPLO diáLOgO
A sincronicidade da experiência no processo calatônico relaciona o tempo passado, 
presente e futuro de quem recebe os toques. Entretanto, o tempo de quem aplica 
também é amplificado. Em cada pessoa, o movimento interior ocorre sem inter-
ferência direta, ordem ou sugestão explícita. Um conjunto de sutilezas interconecta 
e intraconecta a dupla em um diálogo de consciências ampliadas. 

Na sessão, tenho necessidade de apoiar-me em contatos visuais e cinestésicos, além 
de movimentar-me amplamente. Durante o processo calatônico, meus ouvidos 
abrem-se para sons que antes não eram percebidos. Inclusive o olfato torna-se uma 
fonte auxiliar de imagens. Percebo que esse caudal de impressões subjetivas que recebo 
espontaneamente muito provavelmente concorre para constelar uma abertura maior 
às imagens internas dos pacientes.

Durante as sessões dos toques nos pés, por exemplo, permaneço quieta, mas meu 
espaço interior se expande de maneira a abarcar outros “ambientes”, os quais estão 
relacionados com os conteúdos que emergem, tanto em mim, quanto na pessoa 
que recebe os toques. Na verdade, a separação é ilusória, apenas uma maneira de 
falar. A conexão molecular que existe com tudo o que há em volta torna-se bem 
perceptível durante o contato. 

“O terapeuta também pode ser estimulado, em vários graus, pelo contato. A nature-
za do contato tópico permite a dupla estimulação, o que coloca o terapeuta, ao 
menos potencialmente, como sujeito a um processo de tranqüilização e de intros-
pecção. Os seus conteúdos inconscientes podem aflorar como necessidades ainda 
não satisfeitas, ou na forma de desejos ainda não elaborados, conduzindo-o a uma 
vivência comparável àquela do analisando.” (PENNA, 1979, pág. 76-77). 

Essa convivência no momento da relaxação calatônica permite a projeção e a identi-
ficação, trazendo novos elementos ao processo transferencial. A Calatonia torna pos-
sível a comunicação profunda, lançando a ponte que revela conteúdos não-verbais, 
pré-verbais e verbais. 

inundAdA de FeLicidAde
Uma outra ordem de fatores a ser considerada na compreensão dos relatos das 
sessões de Calatonia é a tipologia psicológica dos pacientes. Se usarmos o esquema 
das quatro funções psicológicas de C.G. Jung (sensação, intuição, sentimento e 
pensamento) em suas variantes introvertida e extrovertida, observaremos que as 
expressões escolhidas pelos pacientes denotam um padrão adaptativo interno 
característico.

meus ouvidos
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Hermes 10 - 97

As observações de Lúcia, terapeuta corporal, eram freqüentemente relativas a “peso 
no corpo, água na boca, sensação de formigamento em alguns locais”, denotando 
a predominância das sensações físicas. Entretanto, Lúcia percebia alterações de 
energias pelo corpo: respostas mais intuitivas. Em certa ocasião, ela relata a “aber-
tura de partes que ficam inundadas de felicidade”. Note-se que a função sentimento, 
estimulada, expande e colore a imagem cinestésica com sinais afetivos. O jorro de 
prazer sensorial é mais do que físico, é um gozo de felicidade. A capacidade de 
interpretar as sensações de maneira afetiva surge também quando ela trabalha. 
Durante a aplicação da Calatonia, conta que se sente enternecida, tem compaixão 
pelos pacientes.

A fonte de mensagens internas aberta através dos toques calatônicos é perman-
ente? Para Alfredo, engenheiro e empresário, a Calatonia desperta uma força que 
dura aproximadamente uma semana. Perde as tensões, as dores e até as “coisas do 
espírito” ficam melhores. Certa ocasião ele tem a impressão de que retira uma más-
cara de seu rosto. Então, vê na testa algo que descreve como a hélice de DNA. 
Estaria ele se referindo ao chacra da fronte – um dos sete centros principais de 
energia, presentes na tradição hinduísta – conhecido por praticantes de yoga?

Alfredo não é praticante de nenhuma religião oriental, nem de técnicas de medita-
ção. Confessa total desconhecimento dos chacras. A percepção do campo sutil na 
região da fronte é, porém, natural e comum. Sua interpretação ajusta-se ao seu 
universo conceitual: hélices de DNA estão nas revistas. O interessante é a sincroni-
cidade, pois ele precisa abrir os olhos para as intrincadas relações familiares que o 
mantêm aprisionado. Tem intuições, mas não as utiliza. Depois desta imagem, con-
versando sobre a sintonia fina entre o corpo e a alma, ele desperta para as sutilezas. 
Entende quando ocorrem sinais de sincronicidade e fica mais atento às influências 
dos traços genéticos de sua família.

O relativo desconhecimento dos centros de energia do corpo sutil não impede que 
as pessoas tenham percepções e que as interpretem. A “inundação de felicidade” é 
uma imagem poética para o bem estar causado pela liberação da corrente energética. 
A hélice do DNA é movimento puro de moléculas protéicas. Alfredo usa uma 
descrição característica de seu condicionamento de engenheiro: concreta, embora 
tonalizada pela imaginação. O processo interno desencadeado através dos toques 
calatônicos não gera algo totalmente novo, não impõe uma percepção inusitada, 
produzida por uma causa do exterior.

O movimento em espiral dos chacras é comparado, em linguagem mais comum, ao 
efeito das três pás de um ventilador. São vórtices arredondados, mexendo-se em 
velocidades diferentes segundo seu funcionamento, nas direções esquerda ou direita. 
Relatos mencionando uma “mexida” no corpo, eventualmente com um pouco de 
náusea ou tontura podem referir-se à captação da presença dos chacras em áreas 
do ventre ou da cabeça. Responsável pelo fluxo energético, o dinamismo dos 
chacras também se apresenta nos membros.

Charles vê e sente sua perna direita ardendo, como um tronco de madeira queimada. 
A emoção associada a esta imagem, embora dolorosa, torna-se amplamente tera-
pêutica em si mesma. Segue-se uma torrente de sonhos trazida para a terapia, com 
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a conseqüente revisão de hábitos já ultrapassados. Charles revê modos de ser, de 
agir e de falar que bloqueiam a liberação da energia afetiva e sexual. Quando há 
uma região corporal que não recebe adequado fluxo energético, formam-se ima-
gens sombrias, interpretadas pela pessoa através de seu padrão mental particular.
 
Em outra sessão, com a técnica básica nos pés, eu percebi que Charles ia descendo, 
amolecendo. Embora quase não se movimentasse, ele lembrava um gato. Minhas 
imagens estavam bem frescas quando ele comenta que estivera como se fosse em 
sua casa, deitado no sofá como é seu costume. Sua gatinha predileta subiu para o 
colo e ficaram, os dois, no chamego. Então, ele muda a expressão de repente, ficando 
envergonhado. Percebe que a gatinha era uma parceira permitida para expressar a 
sensualidade que ele reprimia com a esposa. 
 
A assimilação psicológica dos estímulos táteis calatônicos não é invasiva, mas facili-
tadora. Permite a tradução das mudanças do campo energético interno, porém, 
eventualmente, a compreensão vem com impacto. Antonia está com câncer e talvez 
tenha de passar por uma cirurgia. Durante as primeiras sessões, ela não pode relaxar. 
Quando aceita mais o processo, entrega-se a uma longa viagem através da infância 
e mocidade. As recordações só aparecem durante a Calatonia (técnica básica) traduz-
indo uma espécie de elaboração interna da doença. 

Em certo dia, seu rosto fica particularmente rígido. Ao terminar os toques nos pés, 
faço outros no rosto e na cabeça. Antonia chora lentamente e baixinho, com um tipo 
de esgar nos músculos tensos na face. Então, ela me conta que sua mãe a punia 
quando ela ousava dizer o que sentia. Mas, que ela - a mãe – tinha grandes explosões 
de gritos quando sentia vontade. Antonia cresceu nesse ambiente de dupla mensa-
gem, em que palavras conflitavam com atos e as emoções não eram livremente 
consentidas. Sua avaliação foi que esta fase inicial contaminou seu corpo com ele-
mentos de auto-destrutividade. Aceitou fazer exercícios para liberar a raiva. 
Permitiu-se, depois, perdoar a mãe e a si mesma, liberando o passado. Ela renasceu 
lenta e decididamente após uma operação. Pouco antes de falecer, anos depois, dizia 
que tivera uma doença do corpo para curar-se na alma.
  
Em outra ocasião, um cheiro estranho que não vinha de lugar algum surge durante a 
aplicação da Calatonia com um senhor de 65 anos. Registro claramente que se trata 
de um sinal do processo calatônico. Em seu relato, Jorge se vê bem jovem, nos altos 
fornos da empresa siderúrgica onde trabalhou. Pergunto se naquele ambiente havia 
um cheiro peculiar. Sua resposta é enfática: “Claro! Pude sentir de novo o cheiro ter-
rível que me atormentou tantos anos, mesmo quando trabalhava na cabine de vidro 
acima dos fornos.“

A inalação dos gases químicos da siderurgia é altamente tóxica. Seria ela uma das 
causas da grave degeneração do sistema nervoso que Jorge apresenta? Ele vem à 
psicoterapia perguntando-se por que sente tantas dificuldades nos movimentos dos 
braços. Seu inconsciente elaborou uma proposta que mereceu atenção e orientou o 
tratamento.

O tempo e o espaço estão unidos no mundo interno de quem toca e de quem é 
tocado. Durante o processo calatônico viajamos na velocidade da luz, através das 
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curvas do tempo. Descobrimos que as dimensões do espaço tridimensional são apenas 
uma parte limitada da experiência possível. Esse estado é uma ampliação do tipo de 
cons ciência que temos durante a vigília relaxada, em que ainda abrimos os sentidos 
para o mundo externo e seus estímulos. Quando o silêncio e os toques alcançam a 
quali dade do contato profundo, então o/a viajante e seu/sua acompanhante entram 
por caminhos que diferem do cotidiano. As imagens calatônicas acendem-se como 
estrelas no céu da consciência ampliada pela navegação no universo interior.
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O mITO dE KIIrTImuKHA
“Há muito tempo, surgiu diante do deus Shiva - a Consciência Infinita e sua 
esposa Kali, a Energia Cósmica -, um grande demônio que havia destruído todo o 
mundo. Estava ele, agora, diante de, Shiva, senhor do universo, que perguntou:

- O que você quer, demônio?

E o demônio, com seu desprezo, disse:

- Eu quero sua mulher, Kali!

Qual foi a atitude do grande deus Shiva? Sem dizer uma palavra, ele abriu seu 
místico terceiro olho, no meio de suas sobrancelhas, e disparou um raio de luz tão 
poderoso que golpeou a terra como um trovão. Onde o raio caiu, apareceu um 
segundo demônio bem maior e mais terrível que o primeiro! Ele era um monstro 
enorme, com uma cabeça que lembrava um leão. Seu rosto era radiante como um 
sol e seus cabelos flutuavam até os confins do céu. Sua natureza era pura fome. 
Ele foi criado para devorar o primeiro demônio e assim estava para fazê-lo.

O primeiro demônio pensou consigo mesmo:  E agora? Que devo fazer?

E como ele era um demônio muito inteligente que conhecia as leis do universo, 
lembrou-se que qualquer um que se entregasse completamente ao infinito, não 
importa o quão malicioso, o quão mau pudesse ser, estaria totalmente protegido. 
Então ele se entregou à misericórdia de Shiva.

Shiva não tinha escolha senão salvar e proteger o primeiro demônio do segundo. 
Isto colocou o segundo demônio num impasse total. Sua natureza era pura fome, 
para isso ele havia sido criado: para comer o outro demônio. Angustiado, ele per-
guntou a Shiva:

- E eu? A quem deverei comer agora?

E Shiva respondeu:

- Coma a si mesmo.

Assim, o segundo demônio, servo obediente a Shiva, começou a fazer exatamente 
o que lhe havia sido ordenado: começou a comer a si mesmo. Primeiro os pés, 
depois as pernas. Seus dentes mastigavam sem parar. Ele comeu seu abdômen, 
intestinos, rins, seu fígado, pulmões, seu coração; comeu suas costas, suas mãos, 
braços e pescoço. Até que tudo que restou foi sua face.

O grande deus Shiva ficou encantado. E àquela grande máscara, radiosa como o 
sol, Shiva falou:

- Eu te chamarei de Kiirtimukha, A Face da Glória. E o colocarei acima do portal de 
todos os meus templos, aonde quer que possam estar neste vasto universo. E aquele 
que não te honrar, não entrará em meu templo e não chegará até mim.”

“Eu te chamarei de Kiirtimukha,
A Face da Glória”.
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Para entrar no templo da paz, precisamos aceitar a vida como ela é e as pessoas 
como elas são. Temos que aprender a viver no mundo com todas as suas alegrias 
tristes e suas tristezas alegres. É como dançar a dança sagrada de Shiva, “Tândava”, 
equilibrando-se entre os opostos, transcendendo alegrias e tristezas, prazeres e dores. 

TrAnSCEndênCIA

O conceito de realização transcendental foi introduzido na psicologia por MASlOw 
(1993), considerado um dos precursores da abordagem transpessoal em psicologia. 
Realização transcendental refere-se a uma auto-realização fundamentada na cons-
ciência e na experiência de um centro espiritual também chamado de Ser Interior 
ou Self (Si Mesmo). ASSAGIOlI (1991) descreve o espiritual como tudo aquilo que 
incita o homem a transcender o exclusivismo egoísta, seus medos, sua inércia, seu 
amor ao prazer, tudo aquilo que pode levá-lo ao controle e à direção das forças não 
domesticadas dos instintos e das emoções. Implica também no reconhecimento da 
realidade social da natureza, e ao tornar-se uno com essa realidade, amplia os limites 
da sua própria personalidade.

O mito apresentado inicialmente aborda a questão central da Psicologia Transpessoal 
na medida em que aponta a dissolução do ego como caminho possível para aber-
tura de uma dimensão espiritual. Traz o paradoxo da existência do ser humano que 
passa a vida desenvolvendo um ego que o possibilite existir, mas que ao mesmo 
tempo o aprisiona e ele tem de dissolvê-lo para transcender.

Para wIlbER (1988) as experiências transpessoais possibilitam ir além do limite 
orgânico da pele e podem incluir o desenvolvimento da percepção extra-sensorial, 
ou PES que se manifesta em fenômenos tais como telepatia, clarividência, pré-
cognição, retrocognição. Em outras palavras, para ele o termo transpessoal se refere 
à capacidade de desenvolver um processo no qual pode ocorrer uma experiência 
que ultrapassa os limites do “Eu”.

As experiências transpessoais, portanto, dizem respeito à capacidade de ampliação 
da consciência levando a um sentimento de unidade. Neste sentido a Psicologia 
Transpessoal chama atenção aos aspectos da consciência e ao reconhecimento dos 
significados das dimensões espirituais da psique. 

GROF (1987) diz que as experiências transpessoais levam o indivíduo a ver o uni-
verso como uma intensa trama de aventuras na consciência, onde é possível superar 
a dicotomia entre experimentador e experimentado, entre tempo e não-tempo, 
entre determinismo e livre-arbítrio, existência e não-existência.

Segundo Maslow, essas experiências, que ocorrem independentemente da vontade, 
vão surgindo como uma misteriosa inspiração, uma experiência estética. No entanto, 
MASlOw (1993) e DURChkEIM (1987; 1992), baseados também em suas observa-
ções clínicas, incluíram entre as experiências transpessoais vivências mais serenas 
que emocionais, dentro de uma perspectiva holística. Maslow chama as experiências 

“Sustento que o sentimento religioso cósmico é o mais
nobre incitamento à pesquisa científica”.

Albert Einstein
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transpessoais de peak-experiences, dizendo que elas podem mudar completamente 
a perspectiva de si e do mundo.

A expressão e a comunicação nas experiências culminantes tendem, freqüente-
mente, a ser poéticas, míticas e rapsódicas, como se essa fosse a espécie natural de 
linguagem para expressar tais estados do ser. (...) quanto mais as pessoas se tornam 
por esse fato autênticas, mais possibilidades têm de ser poetas, artistas, músicos, 
etc. (MASlOw, S/D, p.141).

A questão central no estudo da transcendência na perspectiva da Psicologia 
Transpessoal, portanto, é o processo de desenvolvimento, buscando uma harmonia 
com o Self. O que, em outras palavras, significa o processo de expansão da cons-
ciência unitiva, compreensão dos valores unificados do ser em sua vida cotidiana.

rEAlIzAçãO TrAnSCEndEnTAl – Eu, EGO, SElf nA PSICOlOGIA TrAnSPESSOAl
A compreensão do processo de realização transcendental exige o entendimento do 
que é chamado de Eu, Ego e Self dentro de uma abordagem transpessoal.

O Eu é um centro permanente constituído unicamente de consciência. SANTIAGO 
(1998) fala que nossas experiências físicas, emocionais e mentais estão em cons-
tante mudança, mas o Eu, o observador, o sujeito cognoscente permanece o mesmo. 
É o Eu que nos permite vivenciar um sentido de identidade estável, apesar da diver-
sidade de nossas experiências. O Eu é o responsável pelo equilíbrio e harmonia do 
nosso mundo interior.O princípio que norteia o Eu é a inclusividade; o Eu não julga, 
mas expande sua consciência seja qual for o conteúdo dela. 

Sendo assim, podemos considerar o Eu como o representante da consciência. A cons-
ciência possibilita ao homem conhecer-se em todos os seus aspectos, manifestos e 
latentes. O Eu é a essência do ser na sua própria individualidade, isto é, indivíduos 
reconhecidos nas suas genuínas existências e capazes de consciência e vontade.

O eu é a entidade vivente, cônscia da realidade. A inteligência e a vontade com as 
quais este eu tem sido dotado tem um lugar proeminente dentro do ser humano. 
(FIRMANN apud hAMEl et alli., 2003, p. 6).

O Eu é o elo entre os dois níveis superiores e inferiores do psiquismo, entre o campo da 
consciência e o potencial pessoal e o potencial mais amplo do Ser, a “totalidade”, o Self.
Desta ligação entre os níveis inferiores e superiores do psiquismo é que o ser 
humano pode desenvolver um crescimento equilibrado, de forma a expandir a sua 
consciência. “É como uma esfera em expansão, muito mais do que uma linha reta, 
FERRUCCI.” (1987, p. 24).

Esta forma de expansão não linear de desenvolvimento - ou de expansão da cons-
ciência -, nos remete à questão da espiritualidade, de forma que o desenvolvimento 
pessoal não se desvincula do desenvolvimento espiritual à medida que pressupõe 
uma expansão da consciência, expansão das atividades, a superação do egoísmo ou 
das atitudes separatistas que nos afastam dos demais, numa expansão potenciali-
zadora da criatividade, possibilitando a expressão de todos os recursos que cons-
tituem a nossa totalidade.
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A ampliação da consciência diz respeito à capacidade de reconhecer as várias facetas 
da personalidade, de buscar dentro de si a fonte de conhecimento, de inspiração e de 
criatividade, enfim, ser uma unidade na diversidade. É como “O olho do mundo que 
tudo vê” (Osiris); é poder se situar no nível da universalidade, de forma que as questões 
meramente pessoais são eclipsadas por uma visão de amplitude e de totalidade.

Portanto, o Eu é o centro integrador da personalidade, é aquele que experimenta e 
observa todos os fenômenos físicos, emocionais e mentais que chegam ao campo 
da consciência, mas que não deve ser confundido com eles.

Na verdade, o Eu poderia ser considerado como um complexo funcional de repre-
sentação que constitui a consciência e que o ser humano experimenta como idên-
tico e contínuo consigo mesmo, sendo o centro da consciência. O Eu pode transitar 
entre o Ego ou o Self, mas não pode se fixar ao mesmo tempo em ambos.

Para wIlbER (1998) há abordagens mais simples do eu transcendente: não neces-
sariamente mais curtas ou mais fáceis, mas muito menos delicadas e complicadas. 
O indivíduo pode empreendê-las sozinho e procurá-las sob sua própria iniciativa.

Para DASS (1979) o Ego é um corpo de pensamentos, emoções e sensações que 
definem nosso universo pessoal garantindo a identidade física e psicológica. Dentro 
de uma perspectiva transpessoal, o Ego é definido como um conjunto de pensamen-
tos que nos aprisionam, pois passamos a enxergar o universo a partir de nossos 
pensamentos que são apenas uma parte do espectro psíquico, e não a sua totalidade.

A identidade egóica resulta numa percepção deficiente de si mesmo e dos outros 
causados por sua dependência dos seus próprios mecanismos de defesa. (bERTOlUCCI, 
1991) A personalidade está na zona reativa, dependente. Seu crescimento persiste 
nas suas expectativas, medos, e desejos. A inferioridade e a fraqueza são os maiores 
fantasmas com os quais o Ego deve lidar, sendo estas em parte imaginárias, em 
parte reais. É através da morte ou transcendência do Ego que nascemos para um 
mundo sutil, elevado, espiritual. O Ego não pode acessar o Self porque vive além do 
filtro dos seus próprios pensamentos, sensações e emoção, mas com a ilusão de 
estar em contato com a realidade. O Ego necessita desaparecer gradualmente con-
forme os limites da personalidade vão se integrando, mas a essência do ser (Eu) 
nunca desaparece. O Ego e sua estrutura dependente “não pode desaparecer por 
supressão, repressão ou negação. Não é possível, tampouco, pular etapas no desen-
volvimento psíquico”.

As teorias de desenvolvimento, bem como as cartografias da consciência proposta 
pela Psicologia Transpessoal e presentes também no conhecimento de algumas 
tradições, são unânimes em apontar as fases ou níveis que devemos ou podemos 
atravessar durante nosso processo de desenvolvimento e a hierarquia que há entre 
eles. As vivências ligadas à transformação da psique e à passagem da consciência 
para níveis além do Ego vão se dar alternadamente, ora aparecendo a experiência 
do medo, ora a revelação de aspectos harmônicos da realidade, dos quais o sujeito 
permanecia alienado, ora a explicitação e conscientização das defesas ou conteúdos 
do inconsciente reprimido. O Ego é vivido com uma certa onipotência, com um senso 
de infalibilidade, endeusamento de si mesmo e um sentir-se “acima” dos outros. 
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Em grau menor ou maior. A Onipotência realiza uma espécie de “unidade com o 
universo às avessas”.

Self é o centro espiritual, também chamado o Ser Interior, ou o Si Mesmo, Centro 
Psíquico. É a fonte de nossas tendências mais elevadas tais como consciência 
altruísta, vontade e amor.

O Self é a fonte de amor, sabedoria e inspiração criativa dentro do individuo. É o 
Centro Superior da personalidade, além do Ego e do Eu, abre-se para realidades 
transcendendo o Ego, além de ser uma fonte inexaurível de criação e compaixão. 
No movimento de retorno ao Self desenvolve-se uma outra forma de criatividade 
que emerge a partir do indivíduo frente a situações novas. Essa criatividade é flexível, 
não traz em si uma estrutura repetitiva e nem está a serviço do passado psicológico 
do indivíduo.

O Self é uma realidade ontológica universal. Transcende diferenças culturais. É pos-
sível para cada ser humano desenvolver uma relação pessoal com seu Self e exterio-
rizar esta relação em cada faceta de sua vida. Manter a ligação com o Self leva à 
maturidade psicológica. A ligação do Eu-Self permite aos indivíduos serem ambos 
fortes em Ser e flexíveis em Fazer e Ter.

Para ASSAGIOlI (1991) o Ego mantem-se distante do Self, vive além do filtro dos 
seus próprios pensamentos, sensações e emoções, embora tenha a ilusão de estar 
contatando a realidade. É este espaço de distanciamento entre o Ego e Self que 
estabelece a incapacidade de acessar estados ampliados de consciência.

Assim quando a ruptura é desfeita, a consciência se amplia.

Para se obter uma maturidade psicológica deve-se manter uma ligação entre o Eu 
e o Self.

A percepção de que o eu transcende e conduz para além do organismo individual 
também carrega consigo uma intuição de imortalidade. A maior parte das pessoas 
nutre o sentimento interior de que é imortal. Não pode imaginar sua própria não-
existência. Ninguém pode! Mas a pessoa comum, por existir apenas como centauro, 
ego ou persona, falsamente imagina que seu eu individual viverá para sempre, e o 
deseja ansiosamente.Não é verdade que a mente, o ego e o corpo são imortais. 
Como todos os compostos, eles morrerão. Eles estão morrendo agora, e nenhum 
deles sobreviverá eternamente. (...) Portanto, num certo sentido, nós temos de morrer 
para o nosso eu falso e separado, a fim de acordar para nosso eu imortal e trans-
cendente. Daí o famoso paradoxo; ‘Se você morrer antes de morrer, então, quando 
morrer, não morrerá’; e os dizeres dos místicos de que ninguém chega tão perto de 
Deus como aquele que está perfeitamente morto. É por isso que tantas pessoas que 
praticam com seriedade algum tipo de terapia transpessoal dizem que não sentem 
mais medo da morte. (wIlbER, 1998, p. 169).

Segundo hAMEl (et al., 2003), na relação transcendental é possível desenvolver o 
hábito de se relacionar não apenas com o Ego, mas desenvolver uma relação con-
sistente com o Self. Esta relação requer disciplina e pode levar a uma realização 
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espiritual. Desta forma, a divisão interior-exterior é superada, e o egoísmo e o 
altruísmo se fundem numa unidade superior superordenada.

Maslow faz uma reflexão sobre esta questão, onde percebe que mesmo na infância 
alguns aspectos do ser podem conter maturidade: “Descobriu-se que a maturidade 
suprema inclui uma certa qualidade infantil e que as crianças sadias possuem 
algumas das qualidades da individuação madura” (MASlOw, s/d, p. 242).

Por outro lado, quando se tem uma realização espiritual há uma integração entre 
consciente e inconsciente. Os impulsos são mais expressos, os controles são menos 
rígidos, inflexíveis e menos determinados pela ansiedade.

Na realização transcendental existe a experiência da espiritualidade, da unidade, 
onde o Eu vive no nível do Self, o que possibilita uma unidade com ele mesmo, com 
os outros e com a vida.

ASSAGIOlI (1991) descreveu duas maneiras do Eu conectar-se com o Self: um 
movimento de ascendência e um movimento de descendência. 

No movimento descendente os elementos supra-conscientes invadem a consciência 
à revelia da vontade, o que é bem freqüente no caso de gênio criativo, inspirações, 
intuições, iluminações repentinas, impulso para fazer ato heróico ou humanitário. 
São manifestações que podem ocorrer de forma involuntária, decorrendo de uma 
abertura para a ligação do Eu com o Self. 

No movimento de ascendência é necessária uma atitude pró-ativa, um esforço pes-
soal no sentido de buscar a conexão Eu-Self.

ESTAdOS dE COnSCIênCIA nA PSICOlOGIA TrAnSPESSOAl
MASlOw (1969) chama vida espiritual a tendência natural de ir além do meramente 
humano (meta-humano). Sendo assim, na Psicologia Transpessoal o ser humano é 
visto como um ser que tem a tendência de buscar a realização espiritual, a trans-
cendência de todas as limitações da consciência.

Para outros autores da Psicologia Transpessoal como ASSAGIOlI, wIlbER, (apud 
hAMEl et alli., 2003), há diferentes níveis de consciência: pré-pessoal, pessoal, 
transpessoal.

Cada nível se caracteriza por um modo de conexão entre o Eu, o Ego e o Self. O 
desenvolvimento pessoal implica na transformação dessas conexões.

No nível pré-pessoal existe um aprisionamento do Eu ao Ego. As motivações são 
exteriores, há uma percepção deficiente de si e dos outros. Neste nível não pode 
haver uma atualização e harmonia psicológica porque o Eu está à mercê dos 
pensamentos e sentimentos do Ego, e dos eventos exteriores.

No nível de crescimento pessoal, o relacionamento Eu-Ego é caracterizado pela 
tendência a clarificar, ajustar, conhecer os desejos, expectativas, opiniões, crenças, 
medos, etc. O Eu se fortalece na medida em que tem clareza sobre os valores. O Eu 
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gradualmente perde a prevalência do Ego, o que permite transcender os seus limi tes. 
há uma tentativa de integrar imposições familiares, sociais, culturais por meio do 
conheci mento que se tem sobre si mesmo e das intuições nos níveis físico, cognitivo 
e afetivo.

O nível de crescimento transpessoal caracteriza-se pela relação Eu-Self onde há 
metacognição, ou seja, consciência objetiva, considerações éticas, inspiração, dis-
posição de sentimentos e meta-motivação baseadas na unificação das dualidades 
da personalidade e na realização de valores profundos e espirituais. O Eu vive em 
relação ao Self, isto é, em unidade com ele mesmo, com os outros e com a vida.

O crescimento transpessoal pressupõe, desta forma, um relacionamento maior do 
Eu com o Self, estabelecendo uma identidade transpessoal por meio da metacog-
nição as preocupações pessoais são superadas metamotivação os valores espirituais 
na vida cotidiana. A experiência do Self possibilita o entendimento da realidade sem 
a interferência das emoções. 

CASO ClÍnICO: nÍVEl dE CrESCImEnTO PESSOAl – rElAçãO Eu-EGO

Calatonia e a Arteterapia como Experiência Transpessoal
Relataremos agora, depoimentos de Suelen que está em processo terapêutico, 
mediado pela calatonia e por recursos artísticos para a expressão de sua vivência 
com o atendimento clínico.

depoimentos-Suelen
25/02/05
- Durante a sessão, senti uma vibração forte, como se meu corpo estivesse sendo 
uma espécie de filtro, separando os bons e maus fluidos. Parece que havia uma 
nuvem escura dentro de mim, e ao ser tocada no dedão, no calcanhar e na sola do 
pé, esta nuvem tivesse evaporado e no seu lugar veio uma brisa fresca e pura.

Foi uma sensação muito agradável, parecida com os momentos antes de entrar 
num sono profundo, um vaivém de consciente para o inconsciente, e tudo se mis-
turou; diversas imagens sem nexo, as sensações de transe e o barulho dos carros 
na rua. Gostei muito.

Minha representação foi num pedaço de barro. Fiz uma concha grande e dentro, 
um estereótipo de mulher, sem traços marcantes que pudessem familiarizar 
alguém. Na parte inferior do corpo, não representei cegamente, apenas uma parte 
sem nada, sem pernas, pés e órgão genital.

Acredito ter feito desta maneira, pois foi mais ou menos como me senti, livre, leve, 
solta, à vontade dentro de uma concha bem aconchegante, que me acomodava.

16/03/05
A calatonia me ajuda muito no sentido de mostrar as partes de mim que estão 
escondidas, pensamentos e sensações que não me dou conta de que tenho.

Trabalhando com o meu interior e a minha energia, consigo me conhecer melhor e 
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buscar a minha verdadeira essência. Muito estranho, você nem pensa no que você 
vai fazer e de repente sai.

O trabalho foi feito com barro aonde moldei a idéia de um casal, a mulher, pequena, 
frágil, protegida por um homem forte, grande.

Sinceramente, não sei exatamente qual seria o significado, mas me parece que eu 
ainda tenho a noção de ter alguém que me acolha, proteja, e faça com que eu me 
sinta segura, no caso um homem dentro de um relacionamento.

umA AnÁlISE dO PrOCESSO ArTETErAPêuTICO
À luz dA PSICOlOGIA TrAnSPESSOAl
A experiência de Suelen parece ser de ordem transpessoal, onde o modelo da psique 
humana reconhece a importância das dimensões espirituais ou cósmicas.

O objetivo mais importante da orientação transpessoal é levar em conta e incenti-
var as possibilidades de ampliação da consciência humana que, na prática, é a 
concretização de transformações nos sentimentos, pensamentos, percepção, intu-
ição e criatividade e, naturalmente, na relação do indivíduo com o mundo.

Segundo GROF (1997) as técnicas que possibilitam o acesso vivencial ao incons-
ciente tendem a ativar inicialmente os órgãos sensoriais. Como um resultado disto, 
para muitas pessoas a auto-exploração profunda inicia-se com diversas experiên-
cias sensoriais inespecíficas, tais como visões básicas de cores e de padrões. Elas 
parecem representar uma barreira sensorial que deve ser ultrapassada antes que a 
viagem para a psique possa começar.

Suelen fez uma transposição de linguagens, usando a modelagem em barro para 
expressar o que vivenciou durante a calatonia. Nesta transposição de linguagens, 
Suelen trouxe uma imagem que nos remete ao mito1 de Afrodite, deusa da beleza 
e do amor, a imagem eterna da feminilidade. 

Da união de Gaia (Mãe Terra) e Urano (Pai Celeste) nasceram muitos filhos, rejeitados 
pelo pai em função da sua feiúra. Dentre os últimos a nascer estavam os Titãs, que 
odiavam o pai que os rejeitava e os empurrava de volta para o seio de Gaia. O último 
dos titãs – Cronos – é incentivado pela mãe a liderar a rebelião dos filhos contra 
Urano e, um dia, com a conivência de Gaia, ele se aproveita do sono do pai para 
castrá-lo e jogar os seus genitais no mar. Das gotas de sangue que respingaram na 
terra brotaram as Erínias (também conhecidas por Fúrias), que vão se transformar 
nas vingadoras dos parricídios e do perjúrio. Da espuma que se formou ao redor do 
membro decepado surge a bela Afrodite. Ela sobe numa concha para ser levada até 
terra firme – a pequena ilha de Citerea – e partindo daí para Chipre, que acaba se 
transformando no seu principal local de culto. É aí que será vestida e adornada pelas 
Estações, filhas de Têmis. A sua presença faz surgir relva e flores por onde passa. 

Não podemos deixar de notar que Afrodite nasce como resultado de um ato vio-
lento de castração do pai, em função do excesso de rejeição que ele demonstra 
pelos filhos, frutos da sua união com Gaia. A deusa não vai ter contato direto com 
Gaia (nasce já adulta) e acaba desenvolvendo um modo próprio de lidar com o 
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masculino. É uma deusa extremamente poderosa, mas cuja maneira autônoma e 
livre de agir perturba a dinâmica patriarcal rígida. Ela pode ser considerada uma 
força primordial e mais antiga que o próprio mundo olímpico. Simbolicamente 
poderíamos dizer que ela é a imagem diferenciada de mulher que se separa da 
dimensão oceânica da figura materna.

Usando a nossa categorização para análise de fenômenos transpessoais, poderíamos 
considerar que a experiência de Suelen situa-se no nível de crescimento pessoal. 
Mostra claramente o relacionamento estabelecido na relação Eu-Ego.

A calatonia precipita um estado alterado de consciência, o que no caso de Suelen 
trouxe em seu processo as emoções residuais e as sensações. 

Na vivência calatônica, o corpo é acolhido na sua dimensão de “um grande vaso 
alquímico” no sentido de que tudo contém e onde tudo acontece. 

Para DElMANTO “a vivência de uma transcendência dos níveis mais densos da maté-
ria, que pode ser proporcionada pela calatonia; é alimento para a alma que refloresce 
encantada podendo trazer para a vida um encontro do seu sentido” (2004, p. 77).

Sustentamos ainda que só é possível realmente a diminuição das carências huma-
nas se o homem elevar seu nível de consciência e completar-se com sua própria 
natureza divina. Do contrário, será eternamente perseguido pelo medo da perda, 
mesmo que tenha sido bem sucedido em obter posições e objetos do mundo mate-
rial e esteja cercado de relacionamentos afetivos.

*Este texto é parte da pesquisa da tese de doutorado do Programa de Pós Graduação de Psicologia Clínica 
da Pontificia Universidade Católica de São Paulo sob orientação da Profa. Dra. Marilia Ancona lopez Grisi.

notas

1. Mito - do grego mythos, significando fábula, e logos, tratado. Para consciência mítica, tudo deve ter tido a 
sua origem. Se esta origem ficou encoberta pelas trevas do tempo e do mistério, isto não significa que não 
possa ser recuperada pela imaginação. A temporalidade dos acontecimentos pouco interessa. O mito consiste 
nesta “história perene”: é a história dos acontecimentos que são eternos porque se repetem.
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Este trabalho expõe uma experiência possível de abordagem psicológica associada 
a técnicas corporais, realizada na Maternidade de Amparo Maternal de São Paulo 
entre 2003 e 2005. Funcionando como centro de capacitação em parto natural, este 
hospital social abre seus espaços a profissionais de várias especialidades, realizando 
seus programas de pós-graduação. Seu projeto de parto humanizado presta um 
serviço gratuito de atendimento à gestação, parto e puerpério com características 
bastante individualizadoras. As condições físicas e emocionais das gestantes são 
cuidadosamente avaliadas no serviço de pré-natal, incentivando-as à vivência do 
parto normal, fornecendo orientação de nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos. 
Atualmente permite a presença de um acompanhante no momento do nascimento 
do bebê, se este for o desejo da parturiente, mas se pretende, no futuro, a ampliação 
desta participação para a família ao longo de todo trabalho de parto. Quando não 
há complicações, mãe e bebê permanecem em alojamento conjunto até a alta hos-
pitalar e para os prematuros ou bebês com complicações, há uma série de rotinas que per-
mitem às mães visitá-los e amamentá-los quando desejarem.

Nenhuma mulher que chegue ao Amparo (como a Maternidade é chamada) em 
trabalho de parto é dispensada por falta de vagas, de filiação a planos de saúde ou 
ao SUS. Muitas delas, em sua maioria carentes, são encaminhadas por outros hospi-
tais e chegam geralmente a sós. Após avaliação clínica, há uma série de procedimen-
tos envolvendo a guarda de objetos pessoais e do bebê (quando houver), troca de 
roupas, a orientação familiar ou do acompanhante e o encaminhamento ao Centro 
Obstétrico (C.O.).

Este lugar, no andar térreo do hospital, é claro amplo e arejado, dispõe de aparta-
mentos coletivos, onde ocorrem aproximadamente sessenta partos por dia. Sua 
movimentação é intensa, caracterizada pela simultaneidade de acontecimentos, 
odores, sons e conversas entre as mulheres: todas as da equipe médica, as do grupo 
de voluntariado e as parturientes. Dependendo da fase do trabalho de parto em que 
estejam, as gestantes podem andar pelos corredores, ver televisão, telefonar para 
suas famílias e fazer breves refeições. Há chuveiros e banheira de hidromassagem 
que podem ser usadas conforme a indicação das obstetrizes, visando relaxamento, 
alargamento da pelve e, conseqüentemente, facilitação do nascimento do bebê. As 
pacientes são monitoradas e seu processo registrado em um partograma (relato de 
várias informações e antecedentes pessoais) até o final do processo. Há um plane-
jamento do espaço físico que otimiza a disposição de roupas, cobertores, água, 
alimentos e os recursos humanos disponíveis.

Estes detalhes são importantes para que o leitor possa formar uma imagem da 
dinâmica de funcionamento deste centro obstétrico, que pratica rotinas médicas 
com objetivos claramente definidos e com receptividade.

De acordo com a teoria de Jung, o dinamismo matriarcal em seu aspecto criativo é 
cara cterizado pela exuberância, pelo calor, pela sexualidade, fertilidade, nutrição e 
acolhimento. Na prática, as mulheres levam consigo no momento de dar à luz, sua 

“Tudo o que se refere à mulher é um enigma e tem uma solução.
Chama-se gravidez.” 
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história pessoal, a história de seus vínculos, de sua vida amorosa, suas necessidades mate-
riais e afetivas, respondendo às várias situações do trabalho de parto com base nestas 
experi ências. Sensível a esta realidade, a proposta desta maternidade é a de interferir o 
menos possível com o processo do parto, amparando e informando a mulher, olhando 
para ela, mesmo quando ela se desespera em suas urgências físicas e emocionais.

Sou psicoterapeuta e minha prática vem do atendimento de pacientes em con-
sultório, num enquadre diverso do que disponho no hospital. O setting terapêutico, 
este lugar físico e psíquico com algumas regras facilitadoras da intervenção analítica, 
se constitui onde quer que se possa estabelecer uma relação com a parturiente ou 
sua família: no centro obstétrico ao lado de um leito, na sala de parto, ou num cor-
redor com familiares; questões como o tempo disponível para um atendimento, 
lugar e privacidade precisam ser adaptados à singularidade das situações que se 
apresentarem. Quando não havia solicitação da equipe médica, eu passava pelos 
apartamentos ou pelo alojamento conjunto “puxando conversa”, oferecendo escuta, 
e assim, criando demanda, me foi possível atender e observar um pouco da psique 
feminina sob o impacto do trabalho de parto e puerpério.

Do ponto de vista orgânico, o início do trabalho de parto não é completamente 
conhecido. Fatores envolvendo o próprio feto, alterações hormonais e produção de 
várias substâncias no organismo materno parecem ser responsáveis pelo início do 
processo. Psiquicamente, como uma das grandes vivências de êxtase humano, o 
parto altera o estado de consciência da mulher e mobiliza uma série de conteúdos 
pessoais e coletivos. Ser capaz fisicamente de dar à luz um bebê perfeito, medo da 
dor e da morte, desconhecimento ou fantasias a respeito da própria fisiologia, a 
capacidade de alimentar a cria, os sentidos aguçados e a experiência de um Deus 
que presenteia ou castiga, formam o conteúdo das manifestações das pacientes 
com as quais estive.

NasciMeNtos coMpartilHaDos
Passo agora ao relato dos casos, e, para preservar a identidade das pessoas envolvidas, 
os nomes das pacientes são fictícios.

NeiDe
Encontro Neide na fase ativa do trabalho de parto, e, apesar das contrações freqüen-
tes, apresenta-se simpática e sorridente, conversando intensamente com as colegas 
de quarto. Ela solicitara à obstetriz que a atendia a presença de uma psicóloga. Parecia 
disposta, alegre, contando piadas. Atenta ao seu humor, escutei-a e quando parou 
de falar, apresentei-me. Junto comigo, uma enfermeira a examina e nos avisa que 
provavelmente em uma hora Neide teria seu bebê. Seu estado psicológico se alterou. 
Neide ficou aflita, me chamou para perto de si para contar sua história. Começou 
pela perda da primeira filha, prematura, que vivera sete dias. Em sua urgência de 
contar, explica que o primeiro bebê não fora desejado, mas que quase ficou louca 
quando perdeu sua menina para Deus. A segunda gestação (de uma menina, tam-
bém) ocorrera após um tratamento para estimulá-la e foi bastante desejada pelo 
casal. Disse-me estar certa de que esta menina seria dela. Perguntei se Neide achava 
merecer esta menina. Ela me olhou num misto de surpresa e dúvida, afirmando que 
Deus havia lhe tirado a primeira filha. Ao falar mais sobre seu Deus (ela era evangé-
lica) descreveu sua onipresença, tudo dando e tirando. Para a paciente, seu esforço 
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no tratamento e seu desejo pelo bebê atual resultariam na filha esperada. Contou-
me que na primeira gravidez ela e o marido estavam desempregados e que viviam 
momentos muito difíceis. Perguntei a Neide se seu Deus que tudo via também não 
teria visto a fase difícil que viviam. Ela me olhou parecendo perplexa e confirmou 
que Ele lhe tirara a menina. Diante da proximidade do nascimento e da angústia que 
observei em seu olhar pedi que Neide observasse sua respiração colocando as mãos 
sobre as laterais do abdômen. Mantivemos este auto-toque por dez respirações 
completas e meu objetivo era que ela pudesse centrar-se no seu momento com esta 
filha, e disse isso a ela auxiliando-a a ter registros deste parto. Depois das dez respi-
rações, com a voz pausada e suave, Neide me diz que sua segunda filha estava vindo. 
De fato, esta paciente evoluiu bem e rapidamente para a expulsão do bebê. A seu 
pedido, acompanhei-a e permaneci com ela até o nascimento da filha.

Não foi possível examinar com a paciente sua visão dos acontecimentos e possíveis 
sentimentos de culpa, punição, reparação, sobre a justiça divina e sua quase loucura. 
Dentro de uma abordagem preventiva, esse material poderia ser objeto de elaboração 
no programa de pré-natal posto que chegou ao momento do parto na forma de uma 
“confissão” ou acerto de contas com algo maior. Na literatura a respeito, SAvAgE 
(1995, p. 89) defende que “um aborto natural ou perda de um bebê acarretam senti-
mentos de fracasso pessoal, danos à imagem que os pais têm de si próprios, podendo 
levá-los a somatizações, rejeições do corpo e da própria fertilidade, além de outros 
comportamento destrutivos”. Além da relação conjugal comprometida, aspectos do 
lamento e do luto não assimilados podem contaminar a cria ção de outros filhos.

Experiências de caráter religioso são referidas com freqüência pelas parturientes. Uma 
delas, após um breve repouso me chamou para contar que seu parto parecera uma 
missa quando viu a obstetriz erguer seu bebê e colocá-lo sobre seu colo. Esta mulher 
interpretou, assim, o nascimento de sua criança como uma experiência divina.

Quando o parto se aproxima não é possível ter conversas muito longas. voz baixa e 
observações pontuais reportando a mulher ao próprio corpo, ao ritmo respiratório ou 
trabalhar com imagens são recursos úteis para lidar com o aspecto agudo e passage-
iro das contrações. Os toques sobre a pele conferem sensação de continência e pro-
teção: o objetivo é manter a mulher o mais centrada possível em seu próprio pro-
cesso. Isto nem sempre é fácil em se tratando de acomodações coletivas, mas do 
mesmo modo que um estado ansioso pode ser contagiante, a relaxação também o é, 
se estendermos às outras pacientes o que estamos propondo para uma em particular.

A dinâmica matriarcal tem no corpo um canal natural de simbolização, e este se con-
figura como um lugar propício para nossas intervenções. Hoje os perigos físicos do 
parto foram em grande parte eliminados e as sensações ganham significado quando 
conectadas à imagem corporal. Muitas das reações das pacientes à nossa aproxima-
ção, toque ou ajuda verbal dependem dos registros que essas mulheres têm a res-
peito do próprio corpo, de como foram tratadas anteriormente e de suas memórias 
sensoriais. Reações de vários tipos, como oposição à tomada de medicamentos, a 
deixar-se tocar ou examinar, medo de fazer queixas e receber retaliações eram 
expressões freqüentes de experiências negativas prévias, muitas delas necessitando de 
aporte psicológico além dos esclarecimentos prestados pela equipe hospitalar. É neste 
contexto que, a meu ver, podemos perceber as relações de transferência.
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saNDra
A paciente solicita o atendimento psicológico e, chorando muito, pergunta como os 
médicos saberm quando uma mulher tem infecção urinária. Explorando com ela sua 
dúvida, ela me conta que uma amiga perdera seu bebê, pois no dia do parto ela 
estava com este tipo de infecção. Olhando seu partograma, vejo que está em boas 
condições de saúde, na fase intermediária do parto, previsto para ser normal. Havia 
um antecedente de infecção urinária no início desta segunda gravidez que fora 
tratada.

Perguntei a ela sobre o momento em que sua infecção aparecera, e Sandra me conta 
que estava só no hospital; que seu marido a deixara lá para ter seu bebê e que 
estavam se separando conforme ele a avisara ao saber da gravidez. A infecção teria 
surgido alguns dias após essa discussão com o marido. Disse-me também que temia 
não querer ver seu bebê nem amamentá-lo já que se sentia separada de sua barriga.

Esta paciente não se queixava das contrações, mas sim de sua vida amorosa, de 
planos frustrados, de estar só. Falava de solidão e abandono, dela própria e poten-
cialmente do bebê que estava para nascer. Deixar a paciente falar, escutar-se 
contando a própria história revelou-se útil neste caso. Minha presença serviu de 
ponte para uma conversa interior e para o surgimento de saídas para sua angústia. 

Atenta à expressão “separada da barriga”, sugeri um trabalho corporal utilizando a 
Descompressão Fracionada sobre seus ombros, colo e abdômen. Esta técnica criada 
por P. Sandor e descrita por DElMANtO (1997, p. 258) consiste em tocarmos o 
paciente em três níveis de contato, do mais concreto ao mais sutil e delicado, quase 
um “toque sem toque”, sincronizado à respiração. Após seu término, Sandra reorga-
nizou sua postura no leito e disse ter achado “um ponto no conforto”. Achei curio-
sa sua expressão e pedi que ficasse nesse lugar achado e se lembrasse dele sempre 
que achasse útil. A seu pedido, assisti ao parto de seu bebê que foi colocado sobre 
seu peito ao nascer. visitei-a antes da alta hospitalar e soube que havia conseguido 
permanecer no Alojamento Social da Instituição até que sua mãe pudesse recebê-la 
em casa e ela organizar sua vida. 

Em casos como este, é conduta da equipe médica, levando em conta o stress físico 
e emocional da gestante, incentivá-la ao contato com sua criança. Nesta paciente 
a intervenção psicológica facilitou a expressão de seus medos, sua agressividade e 
sentimentos de abandono e solidão. Em nosso encontro antes da alta hospitalar, 
pudemos discriminar juntas, algumas destas emoções, tendo em vista as mudanças 
que a paciente planejava fazer.

Jung, referindo-se ao início do processo psicoterápico, sugere que possamos ouvir 
e obter dos pacientes aquela parte de sua história que por vergonha ou culpa, e eu 
diria também por ausência de um interlocutor, eles não contam. Devemos apostar 
em uma coleta delicada, paciente e curiosa, de pequenos e grandes detalhes, bem 
como na observação criteriosa do material verbalizado e do gestual de nossos paci-
entes. Na Maternidade, dentro de um centro obstétrico não é possível fazer psico-
terapia, mas é importante que o psicólogo tenha um objetivo terapêutico que ajude 
na identificação e remoção dos obstáculos que angustiam as mulheres ante a 
experiência de ser mãe.
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HuMaNizar por que? aNtes Não era HuMaNo?
Recorro novamente a Jung, para quem a personalidade do médico ou do psicotera-
peuta interferem na obtenção de sucesso em um tratamento. Colocando o foco do 
trabalho sobre a relação consciente-inconsciente estabelecida entre os cuidadores 
e seu pacientes, ele insiste na necessidade do profissional somar às suas qualidades 
teórico-práticas os seus conteúdos intuitivos e adverte contra a “virulência” que a 
exposição aos conteúdos do inconsciente possa exercer sobre os mesmos.

O foco do saber científico sobre a doença teve como conseqüência um distancia-
mento da especificidade, emoções, crenças e valores do doente. Decorre desta 
abordagem o abandono ou a pouca adesão a um tratamento assim como descon-
fianças e outras perturbações na comunicação.

Nos últimos anos, projetos de humanização da assistência vêm sendo implantados 
em hospitais públicos e privados, cujo conteúdo se refere a mudanças importantes 
na concepção da relação médico-paciente, nos conceitos de saúde e doença, na 
interdisciplinaridade e na promoção da saúde não apenas dos pacientes, mas tam-
bém dos profissionais que lidam com eles. Ao lidar com seres humanos, seus iguais, 
médicos, enfermeiros e psicólogos são afetados pelos relatos de seus pacientes e se 
não se apercebem disto, correm o risco de desenvolverem defesas rígidas e prejudi-
ciais ao exercício de seu trabalho.

Na Maternidade, a acolhida a todas as manifestações dos conteúdos das pacientes 
é um aspecto importante, e se constitui como cuidado essencial à equipe médico/ 
hospitalar, permitindo a exposição de angústias que geralmente estão por trás de 
posições polarizadas e onipotentes. Obtivemos relatos muito positivos de um grupo 
de obstetrizes, cujas queixas e observações se referiam às intensas solicitações de 
trabalho deste hospital público. Utilizamos com elas técnicas de trabalho corporal 
como a Calatonia, exercícios respiratórios e dos toques Sutis.

Penso que o trabalho com a equipe de cuidadores é fundamental em uma mater-
nidade, pois se cremos que um bebê vive do investimento energético de sua mãe 
que o nutre com seu olhar, seu calor, seu desejo por ele, temos que preparar as 
atendentes na UtI neo-natal, que por vezes temem tocar seus pequenos pacientes, 
muitas vezes imperfeitos. O mesmo podemos dizer da mãe de um bebê prematuro 
numa longa hospitalização, impedida de tê-lo aos braços, que não se crê capaz de 
cuidá-lo após os feitos da “mamãe-poderosa-hospital”.

Somente se pudermos escutar essas demandas e compreender o que se encontra 
não percebido tornamos possível, além da salvação física do bebê, uma espécie de 
salvação psíquica de ambos.

Minha experiência na Maternidade Amparo Maternal fala sobre a crença na inser-
ção produtiva do trabalho do psicoterapeuta e do tempo de elaboração e adoção 
que o hospital pode permitir, atendendo pacientes ou seu corpo clínico.
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