
Irene Pereira Gaeta Arcuri <iarcuri@uol.com.br>

■ Psicóloga Clínica
■ Doutoranda em Psicologia e Religião - PUC/SP
■ Mestre em Gerontologia - PUC/SP
■ Docente e Supervisora de estágio em Arteterapia

da Faculdade Mozarteum e Alquimy Art

Através dos conceitos da Psicologia Transpessoal - Eu, Ego e Self -

o ser humano é visto como um ser que é também espiritual e

que em última instância anseia por dar um significado para sua

existência, necessitando viver esse significado na vida cotidiana,

e tendo por fim, uma realização transcendente. O Espiritual é visto 

como o reconhecimento da realidade social ou do ideal na natureza; 

tornar-se uno com esta realidade, ampliando, assim, os limites da sua 

própria personalidade. As experiências transpessoais dizem respeito

à capacidade de amplia ção da consciência em direção ao sentimento 

de unidade. Por meio de um estudo de caso pode-se observar

aproximações entre a experiência transpessoal e a calatonia. 
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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.

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.
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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. 

A inferioridade
e a fraqueza são os 
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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 

Foi uma sensação 
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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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