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RESUMO 

 

 A presente pesquisa se baseia nos pressupostos da psicologia analítica e 

visa abordar e investigar o aspecto numinoso como ferramenta para o curador 

nas diferentes passagens da história ocidental. Essa investigação será guiada a 

partir da lógica dos ciclos arquetípicos: matriarcal, patriarcal para levar finalmente 

a uma reflexão sobre o ciclo que regerá a consciência coletiva com a queda do 

patriarcado. Para isso examinaremos constructos teóricos de Carl Gustav Jung, 

Edward Whitmont, Cláudio Naranjo, Rudolf Otto, Erich Neumann, Carlos Byigton, 

Von Franz, Edward Edinger. 

 Tem-se como objetivo inicial buscar investigar a evolução que o papel do 

curador sofreu no decorrer da história ocidental, tendo em vista a transformação 

da consciência coletiva e seu contato com o numinoso nos procedimentos de 

cura. Sob o ponto de vista do percurso e das formas de funcionamento pela qual 

a consciência cultural tem passado, buscou-se refletir então sobre a direção pela 

qual a relação médico-paciente caminha, à medida que nossa sociedade se 

afasta da dinâmica do patriarcado, relacionando-a com a relevância de 

resgatarmos o conhecimento sobre o fenômeno numinoso. 

 

Palavras - Chave: numinoso, psicologia analítica, estágios de consciência, ciclos 

arquetípicos, curador. 
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1 Introdução  

 

[Nas palavras do centenário curador navajo Thomas Costeletas Grandes] 
Eu nao sei o que você aprendeu nos livros, mas a coisa mais importante 
que eu aprendi com meus avós foi que há uma parte da mente que não 
conhecemos realmente, e que essa parte é da maior importância na 
doença e na saúde (GRANDES apud ACHTERBERG, p.17, 1996). 

 

A idéia para o desenvolvimento deste estudo surgiu, em primeiro lugar, da 

identificação com a teoria da psicologia analítica. Esta identificação se deu a partir 

de vivências muito intensas que experienciei nos últimos três anos. Posso afirmar 

que mergulhei em trabalhos de cunho terapêuticos muito profundos e, assim, 

conceitos junguianos como a Individuação, a Sombra, o Ego e a Persona 

deixaram de ser abstrações teóricas, para se tornarem instâncias palpáveis.   

Stein (1998), em seu livro Jung – O mapa da alma apresenta a idéia de que 

a compreensão profunda da teoria de Jung se dê através de vivências 

propriamente ditas. Nessa perspectiva discute que a fonte primordial dessa teoria 

é a experiência direta da alma. 

 

Sua teoria pode ser lida como um mapa da alma, mas é o mapa de um 
mistério que não pode, em última instância, ser capturado em termos e 
categorias racionais. É o mapa de uma coisa viva, palpitante, mercurial – a 
psique (STEIN, 1998, p.15).  

 

Tais vivências foram propiciadas sem dúvida por um enorme investimento 

libidinal no processo da psicoterapia individual somada à terapia em grupo que 

freqüentei - de nome SAT, baseada na teoria do eneagrama. 

O eneagrama1 é um símbolo que se acredita existir há aproximadamente 

2.500 anos. Representa um sistema de autoconhecimento intimamente ligado à 

filosofia Sufi que menciona a existência de nove grandes grupos humanos que 

atuam no mundo de diferentes e determinadas maneiras. O sufismo é uma 

filosofia de autoconhecimento e contato com o divino através de práticas 

meditativas, retiros espirituais, danças, poesia e música. Seguindo o princípio de 

                                            
1 O pensador russo George Ivanovitch Gurdjeiff, na década de 30 foi quem apresentou o termo eneagrama, base 
epistemológica da escola, e foi na década de 50 que o Boliviano Oscar Ichazo pesquisou a fundo os significados do 
símbolo, e relacionou a figura a nove tipos de personalidade. Hoje um grande difusor do conhecimento do eneagrama é o 
psiquiatra, psicoterapeuta gestaltista, pesquisador e escritor chileno Dr. Cláudio Naranjo. Dr. Naranjo estudou e trabalhou 
com Medicina, Psiquiatria e Antropologia Médica. É reconhecido por seu saber no campo da Avaliação e Investigação da 
Personalidade no Chile e nos EUA, capacitou-se em terapia Gestáltica com Dr. Fritz Perls e, além de outras coisas, 
trabalhou como docente no Instituto Esalem da Califórnia. 
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desvendar-se a si mesmo, a psicologia dos eneatipos aponta para a 

desconstrução do condicionamento dos padrões fixos e habituais da 

personalidade que são determinados pelos mecanismos de defesa do ego. Dessa 

maneira, resgata a originalidade e a verdadeira natureza do indivíduo - que não é 

uma entidade fixa, nem estática, e sim uma expressão de potencialidades 

variáveis e em constante evolução. 

O eneagrama, nessa perspectiva, é encarado como uma ferramenta que 

auxilia a transformação humana. Permite a identificação de certos padrões de 

comportamento ligados ao ego que, ao serem elaborados pela consciência e 

assim integrados, permitem a transformação do indivíduo em direção ao Self ou 

Si-mesmo, auxiliando assim no processo de Individuação.    

Vivenciar as três primeiras das 5 etapas que a escola SAT2 propõe, facilitou 

a minha experiência como paciente terapêutica no sentido de me ajudar a entrar 

em contato com novas questões a serem resolvidas e elaborá-las de uma maneira 

mais fluida e ágil do que costumeiramente.   

Assim, pude notar implicações práticas na minha vida decorrentes dessas 

vivências. Maior sensação de bem-estar; sensação de estar no tempo presente; 

melhora da auto-estima; melhora das relações interpessoais, e inclusive 

familiares; diminuição da ansiedade foram algumas mudanças significativas. Todo 

o trabalho terapêutico realizado a partir do contato profundo com a minha 

dinâmica egóica, permitiu que eu integrasse aspectos sombrios. Talvez seja 

principalmente por esse motivo que tive a nítida sensação de ter ampliado o 

campo da minha consciência.  

Considero relevantes os conteúdos citados acima pelo fato de terem sido 

experiências muito transformadoras e, a meu ver, fundamentais para que eu 

pudesse passar por algumas vivências em seguida – as quais me levaram a 

querer realizar este trabalho.  

No fim de 2008, mais especificamente alguns dias antes do ano-novo, 

sonhei com uma palavra que até então desconhecia. A grafia veio iluminada por 

                                            
2 Criada em Berkeley por Cláudio Naranjo, a sigla faz referência ao significado original de sua raiz sânscrita, que se refere 

a Ser, com a mesma acepção de Verdade. É também uma referência, em inglês, da versão gestáltica dos três elementos 

de tempo, lugar e pessoa, que no caso significaria "time, space and awarness" (tempo, lugar, consciência alerta), conforme 

o jargão da Gestalt-Terapia, posta em marcha em Esalen por Fritz Perls. Também em Inglês a sigla também faz referência 

as iniciais de "Seekers After Truth" (Buscadores da Verdade). 
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uma luz branca brilhante, quase azulada, que irradiava intensamente de cada 

letra. A palavra flutuava em frente a um fundo preto que quase não se via devido à 

luminosidade irradiada por ela: NUMINOSO. 

Acordei intrigada com aquilo. Nunca tinha ouvido falar nessa palavra. 

Recorri ao Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa e encontrei: “numinoso 

(ô). Adj. 1. Na filosofia da religião de R. Otto, diz-se do estado religioso da alma 

inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade” (AURÉLIO, 1988, p. 

459).  

Achei curioso, mas não se tratava de uma informação que me fizesse muito 

sentido. Então, deixei esse evento de lado.  

Dez dias depois, em uma viagem para Chapada dos Veadeiros, em Goiás, 

pude entrar em contato com o que – acredito - aquele sonho indicava. Participei 

de rituais com o Ayahuasca - bebida sacramental de origem inca muito utilizada 

em rituais religiosos por tribos indígenas do Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, 

Amazônia. Passei então por experiências impossíveis de serem descritas. Pude 

compreender bem, através da experiência, o que o termo numinoso significava.  

Vi determinadas imagens que foram muito mobilizadoras, apesar de não 

terem um significado consciente imediato. Já havia tido visões do gênero durante 

práticas de meditação, mas a intensidade com que as imagens chegavam até mim 

nos rituais, e o grau de mobilização das minhas questões pessoais eram 

imensamente maiores.  

Ao voltar dessa viagem, passei a ter sonhos muito carregados de imagens e 

símbolos dessa natureza, o que - mais uma vez - está sendo de grande valor para 

o andamento da terapia, proporcionando insights muito significativos dentro e fora 

do setting. Fato este que me causou grande interesse pelo tema. Outra vivência 

que passou a ser cada vez mais recorrente no meu cotidiano é o que Jung chama 

de sincronicidade.  

Passei então a refletir sobre a importância e relevância desse tipo de 

experiência para a transformação do indivíduo, e, portanto, no processo de 

“cura”3. Tal reflexão me levou a querer investigar como este fenômeno vem 

aparecendo na relação “curador-paciente” ao longo da história.   

                                            
3 Cura aqui está entre aspas devido à discussão e divergências de opiniões em relação ao termo. 
É o suficiente entender agora a cura como o reestabelecimento parcial ou total da saúde tanto 
mental, quanto física e emocional do indivíduo.   
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Tendo em vista que todo sistema de assistência a saúde é derivado do 

contexto sócio cultural vigente e produto de sua própria história, a idéia para 

nortear a realização dessa pesquisa surge de um interesse em estudar os ciclos 

arquetípicos de consciência, sugeridos pelos pós – Junguianos, e fazer o 

exercício de associá - los com os métodos para o tratamento da saúde 

preponderantes nas épocas correspondente a tais ciclos.  

Assim, intende-se compreender melhor como se deu o processo de 

transformação dos métodos de cura procurando focar o olhar para a presença ou 

ausência de características numinosas dentro do tratamento.  

Pretende-se estudar os modos como se lidava com os fenômenos ditos 

numinosos dentro da dinâmica de relação da figura do curador com o seu 

“paciente” enquanto a consciência coletiva era regida pela lógica matriarcal - 

período em que eventos do gênero eram bem aceitos culturalmente. Então 

investigar de que forma o numinoso aparece ou deixa de aparecer dentro da 

relação médico - paciente no ciclo patriarcal - período em que esse tipo de 

fenômeno é quase desconhecido. Para que, finalmente, possamos pensar sobre 

os caminhos e potencialidades possíveis para essa dinâmica quando, e se, a 

cultura tiver transcendido a consciência patriarcal.  

Em um primeiro momento será apresentada a teoria dos ciclos arquetípicos 

propostas por Whitmont, Neumann, Byington. Cada ciclo será descrito de maneira 

a fazer o leitor entender a dinâmica da consciência coletiva vigente - do ponto de 

vista da teoria psicológica e não antropológica nem histórica - em determinados 

períodos da história. Assim já se fará mais clara a maneira como a consciência 

individual se estrutura nos sujeitos em cada era/ciclo.  

No capítulo seguinte será definido o que se chama de numinoso. A maneira 

como o fenômeno se apresenta e a maneira pela qual atua nos processos 

psíquicos individuais serão o foco nesse item. O objetivo deste trecho será 

esclarecer ao leitor como pode ocorrer uma transformação da consciência do 

sujeito a partir desse contato. 

A pesquisa então será focada na maneira dos médicos e curadores de 

diferentes momentos da história “curar”. Após apresentar o mito de Asclépio - 

Deus grego da medicina e da cura - serão levantados então dados de como os 

xamãs procediam ao lidar com os seus “pacientes”. Assim, ao voltarmos nosso 

olhar - em seguida - para a forma de atuação dos médicos modernos e 
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contemporâneos, esperamos abrir a possibilidade de compreender o processo de 

uma maneira mais global. Toda essa revisão será feita sempre procurando 

identificar o grau de contato desses “médicos” com o numinoso.  

Para a discussão espera-se que haja material o suficiente para compreender 

como se deu o contato dos curadores com o numinoso das diferentes passagens 

da história. A esperança nesse estudo é a de que depois da montagem de toda 

uma linha de raciocínio, sejamos capazes de refletir sobre uma maneira mais 

completa de tratar o ser humano. Quiçá sobre os rumos que a medicina 

contemporânea estará tomando. 
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2 Objetivo e método  

 

Objetivos Específicos 

- levantar referências sobre como os indivíduos identificados com o papel de 

curador atuavam/atuam em diferentes passagens da história ocidental e, se 

possível relacionar tais práticas com a lógica vivida em cada ciclo arquetípico 

vigente;  

- investigar como o acesso ao numinoso pelo curador pode ser útil no cuidado da 

saúde do ser humano; 

- estabelecer a relação entre os resultados das pesquisas bibliográficas. 

 

Objetivo Geral  

Considerando a relevância do contato com o numinoso como um aspecto 

importante no processo de Individuação, o objetivo aqui é investigar de que forma 

se deu esse contato foi estaelecido por curadores em diferentes momentos da 

história ocidental. O estudo será orientado procurando apreender essa dinâmica a 

partir do contexto cultural da humanidade nos ciclos arquetípicos da fase mágica, 

mitológica e mental – sugeridos por Whitmont relacionados em alguns momentos 

ao matriarcado e patriarcado sugeridos por Neumann e Byigton. 

Pretende-se aqui investigar se hoje há maior ou menor tomada de 

consciência4 de elementos provindos do inconsciente com o declínio da dinâmica 

patriarcal. É fundamental procurar apreender que aspectos da conjuntura social 

vigente estão influenciando para que tal fenômeno se estabeleça. Assim abrir-se-

á a possibilidade de compreender como se dá a repercussão do fenômeno de 

colapso da dinâmica patriarcal quando se diz respeito ao aspecto numinoso dos 

procedimentos de cura.  

O objetivo central desta pesquisa é alcançar uma visão global a respeito do 

contato dos curadores e médicos com o numinoso ao longo da história ocidental. 

A intenção para tal estudo é, a partir desta compreensão, buscar compôr melhor 

a visão acerca da saúde e do processo de cura que predomina entre os 

profissionais da saúde atualmente.  

                                            
4 O termo consciência (consciousness) é neste trabalho usada como consciência de si, em 
contraste com inconsciência ou inconsciente (unconscious); e não como consciência entendida no 
sentido moral (conscience). (EDINGER, 1984) 
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A partir das análises interpretativas o tema central no presente estudo, além 

de identificar de que forma o contato com o numinoso apareceu na relação 

“curador - paciente” ou “médico - paciente” nas diferentes passagens da história 

estudadas, verificar sua relação com o processo de cura.  

 O tema - sobre o numinoso - justifica-se pela escassez de discussões 

acerca do assunto dentro do ambiente acadêmico, provavelmente decorrente de 

uma dificuldade de avaliar a validez de tais fenômenos a partir de métodos 

científicos mensuráveis. 

Tal assunto abordado por mais este estudo pode também abrir espaço e 

subsídio para a fundamentação e orientação para trabalhos posteriores referentes 

a este tema. 

 

Método  

 

Este trabalho têm como método o levantamento bibliográfico. Foi realizada 

uma revisão de literatura relacionada aos ciclos arquetípicos. Então sobre o mito 

do Deus da cura grego Asclépio e, em seguida, sobre os modos dos xamãs – 

curandeiros tribais – atuarem. A partir daí foi feito um levantamento acerca das 

transformações na área do conhecimento referente à saúde na região da Europa 

na transição da Antiguidade para a Idade Média, e depois para a Idade Moderna, 

procurando compreender as principais transformações sofridas no ocidente por 

aqueles que representavam o papel social de curador ao longo do período 

mencionado.  

Na revisão foram utilizados os dados encontrados na literatura da psicologia 

analítica abordando a discussão sobre a influência do numinoso no processo de 

transformação da consciência humana. Também foram levantados estudos sobre 

a visão de mundo e os métodos de cura referentes a determinados momentos de 

cada ciclo arquetípico. Para tanto, foram utilizados artigos e livros localizados nas 

bibliotecas da PUC e bancos de dados.  

 Para facilitar a compreensão do leitor, ao longo da apresentação dos 

dados coletados foram explicitados conceitos e abordagens acerca da Psicologia 

Analítica relevantes para a apreensão do tema discutido. Por fim foram 

formuladas as conclusões sobre os resultados obtidos. 

 É importante salientar que o estudo abrangente sobre a evolução do papel 
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do curador ao longo da história ocidental, mesmo com o enfoque em uma 

característica específica que é o numinoso, é de difícil realização. Um breve 

ensaio sobre o tema - maneira pelo qual é apresentado aqui - é de certa forma 

artificial. Cabe pontuar, portanto, que esta pesquisa diz respeito a um ensaio de 

um estudo mais amplo e aprofundado a ser realizado a partir dos tópicos 

apresentados aqui. 
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3 Os ciclos arquetípicos  

 

(...) sua vocação que é criar consciência. À medida que somos capazes de 
discernir, o único sentido da existência é acendermos a luz nas trevas do 
ser puro e simples (JUNG, 2006, p.368). 

 

Whitmont (1991) - em seu livro O retorno da Deusa - discute a idéia de que 

“o desenvolvimento psicológico do indivíduo repete a história evolutiva da 

humanidade” (p.57-58). Relata que a projeção dos nossos processos internos, no 

exterior e nos nossos semelhantes é o que vai constituir a nossa história coletiva. 

A maneira como percebemos e lidamos com as tensões oriundas dos nossos 

conflitos, perfis e processos psicológicos determina como agimos no ambiente e 

enquanto seres sociais. “Nossa consciência do adversário interno faz com que 

lutemos com o inimigo externo” (p.57-58).    

Jung (2006) afirma que em alguns casos é difícil separar os eventos de 

natureza coletiva daqueles que são de natureza individual. Sobre a interlocução 

entre a ordem individual e coletiva afirma que em alguns casos “não se deve 

procurar a causa da perturbação na ambiência pessoal, mas sim na situação 

coletiva” (p. 266). 

Na tentativa de compreensão dessa dinâmica de constituição da estrutura 

coletiva a partir do funcionamento individual, e vice-versa, apresentaremos a 

seguir o pensamento de Whitmont, associado à algumas passagens sobre o 

pensamento de Neumann e de Byigton. Os três autores - a partir do ponto de 

vista da psicologia analítica - teorizaram sobre as maneiras pelas quais a 

dinâmica coletiva cultural foi se moldando ao longo do tempo, variando de acordo 

com o desenvolvimento da consciência dos indivíduos.  

É importante esclarecer algo quando nos referimos ao termo consciência 

nesta pesquisa. Como discute Edinger (1984) o sentido vivencial da consciência 

não pode ser traduzido de maneira abstrata. Como todos os aspectos da psique, 

ele transcende as palavras e a capacidade intelectual de compreensão dos 

fenômenos. Portanto, a abordagem será sempre de maneira indireta ou através 

de símbolos. 

Ainda de acordo com Edinger (1984), até que se tenha vivenciado a 

realidade da psique, será difícil para o sujeito acompanhar qualquer debate sobre 

matéria psíquica, o que inclui a consciência. Afirma que a consciência é a matéria 
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psíquica ligada a um ego. Quando complexos e imagens arquetípicas que jazem 

no inconsciente fazem conexão com o ego, a substância psíquica da consciência 

é gerada. Um exemplo prático de ampliação do campo da consciência ocorre 

quando um conflito interno ou externo se resolve de maneira criativa e vêm 

acompanhado por um “sentimento de satisfação e aprimoramento da vida” (p.18). 

Sobre o fenômeno da consciência Naranjo (2008) faz uma reflexão 

interessante acerca da tentativa de apreendê-lo mediante o pensamento: 

 

Diz-se que a consciência é um mistério, porém ao falar de ciência prefiro 
dizer que seja um enigma. No contexto do conhecimento espiritual, sim, 
parece-me apropriado dizer que a consciência seja uma mistério – pois um 
mistério é algo em que se pode penetrar através da experiência – ou, ao 
menos, algo a que alguns chegam a ter acesso, através de uma 
transformação pessoal e um desenvolvimento da própria consciência. Um 
enigma, por outro lado, resulta do intento de querer acercar-se mediante o 
pensamento de algo que o pensamento não consegue entender 
(NARANJO, 2008, p.29). 
 

   

 A percepção de que há uma “realidade da psique” que abrange diferentes 

níveis de consciência só pode ser alcançada por um indivíduo que se dedique 

cuidadosamente ao seu próprio desenvolvimento pessoal. Tal obra individual é o 

que  Jung chama de processo de individuação. “É o processo pelo qual o ego vai 

tendo aumentada a consciência do fato de dever sua origem à psique arquetípica 

e dela depender” (EDINGER, 1972, p.15). 

Ao introduzir o assunto dos ciclos arquetípicos, Whitmont (1991) discorre 

sobre a nossa constituição tricerebrada ao associá-la com as nossas 

potencialidades de vivência. Pontua que abaixo das áreas corticais (associada ao 

córtex cerebral) neo-mamíferas, vem o sistema límbico, nosso cérebro emocional, 

semelhante aos nossos antecessores mamíferos, responsável por nossos afetos. 

E depois, ainda mais antigo, a porção basal do cérebro - o reptiliano - 

responsável por nossos instintos, ligados à adaptação e sobrevivência. A partir 

deste raciocínio afirma então que por trás da nossa mente racional atuam forças 

mais primitivas que se mostram como áreas dotadas de consciência e 

intencionalidade próprias.  

Naranjo (2005) relata que atualmente o neocórtex funciona de maneira tão 

repressiva em relação aos outros cérebros, que funciona como de maneira 

insular. É como se funcionasse desconectado dos outros, acarretando déficits na 
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nossa constituição como seres humanos completos tanto no âmbito da vida 

individual, como na evolução da vida coletiva. “Por isso penso que temos que 

recuperar a nossa sábia e santa animalidade denegrida. Ou seja: funcionando 

apenas a partir da razão, não saberemos viver bem nem sermos felizes” 

(NARANJO, 2005, p.14). 

A partir deste raciocínio é possível compreender que o néo-córtex - 

sistema cerebral mais consciente - está posicionado no “pólo” oposto ao outros, 

que atuam no inconsciente de maneira complementar e compensatória. 

Apreender esse esquema facilita a compreensão do que dinamicamente acontece 

na nossa cultura contemporânea. Veremos a seguir como essa analogia pode ser 

estabelecida. 

 

3.1 Fase Mágica 

 

Neumann (1980) em sua obra A Criança - na qual discorre sobre o 

desenvolvimento da personalidade e sua estrutura - considera que o 

funcionamento da criança na fase da relação primal com a mãe é análoga ao 

funcionamento das culturas tribais antigas.  

Até por volta do primeiro ano de vida, a criança se encontra  imersa no 

inconsciente; a consciência egóica ainda não se desenvolveu. É como se o ser 

humano passasse por uma fase embrionária intra e extra uterina. O bebê humano 

recém-nascido necessita passar por uma fase de maturação fora do ventre 

materno, a qual, se fosse comparada ao período gestacional de outros mamíferos 

corresponderia a uma fase de gestação de vinte a vinte e dois meses.  

Durante esta fase de maturação extra uterina, que dura até mais ou menos 

o primeiro ano de vida, a criança existe de uma maneira muito singular: encontra-

se integrada tanto física quanto psiquicamente ao corpo da mãe. É a partir desta 

fase que o núcleo do ego da criança, inicialmente imerso na personalidade como 

o todo - tendo como centro diretor o Self – vai aos poucos crescendo, se 

fortalecendo e adquirindo unidade.  

O estado inicial pré-ego tem como símbolo o uruboros: a serpente que 

engole, em um movimento circular, sua própria cauda.  
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1.Figura Uroboros 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagem simboliza a unidade, realidade psíquica em que não existem 

opostos. Pensar na dicotomia sujeito-objeto, dentro e fora, eu - tu, corpo - psique, 

consciente - inconsciente, ego - Self, amor - ódio é incoerente nessa  fase do 

desenvolvimento do ser humano. É uma época em que o próprio Self da criança 

está subordinado ao Self materno. Nesse momento a união dual da relação 

primal entre mãe e criança é “cósmica” e transpessoal. Justamente por a criança 

não possuir um ego estável e uma imagem corporal delimitada, encontra-se 

totalmente imersa em um reino onde a mãe representa tanto o Self como também 

o mundo. Este estado não delimitado e indiferenciado preserva-se durante algum 

tempo, porém não inteiramente, após o nascimento.  

A fase urobórica caracteriza-se pelo mínimo de desconforto, tensão e um 

máximo de segurança, remetendo assim a um estado paradisíaco. A criança é 

protegida pela mãe que representa, então, um continente circular que possibilita a 

existência de uma realidade unitária chamada por Jung (1991) de participation 

mystique, quando predomina um “sentimento oceânico”.  

Nessa fase, a existência da mãe é a pré-condição absoluta para a 

existência do filho. Perdê-la equivale à perda da vida e do contato com o mundo. 

Essa separação pode levar a lesões na formação posterior dos sistemas 

psíquicos, no instinto de autopreservação, deficiência, ou até mesmo destruição 

dos primeiros ensaios de desenvolvimento do ego e perda da capacidade de nos 

relacionarmos de uma maneira total provocando distúrbios emocionais.  
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A fusão do bebê com a mãe durante este período é tamanha, que o estado 

emocional materno é vivido pelo filho sem a necessidade de nenhum tipo de 

comunicação direta ou indireta.  

Essa situação é bastante arcaica, o que torna a compreensão difícil para 

nossa consciência. Conforme o ego vai se fortalecendo e irrompendo em 

manifestações conscientes insulares por períodos cada vez maiores, a união com 

a mãe vai se dissolvendo gradualmente. O Self e o ego vão habilmente rompendo 

a situação materna una da relação primal, possibilitando com que a criança se 

enraize num mundo universalmente humano.  

Neumann (1980) descreve esta transição de uma maneira didática quando 

discorre sobre o momento em que a criança não delimitada que antes “flutuava” 

sendo saciada pelas funções desempenhadas pelo mundo anônimo-cósmico, é 

agora contida, nutrida, aquecida e protegida por um mundo humanizado, 

experimentado através da pessoa da mãe. 

Byington (1987) denomina esta dinâmica como sendo o dinamismo mais 

arcaico da consciência. A criança evidencia um mundo regido pela sensualidade, 

prazer e fertilidade devido a intensa proximidade afetivo-corporal com a mãe. 

Suas necessidades expressas através das manifestações mente-corpo: choro, 

evacuações, sintomas como febres são supridas de uma forma praticamente 

instantânea, quase mágica.  

O autor considera se tratar de uma dinâmica de difícil compreensão devido 

a proximidade dos processos incoscientes na qual opera a consciência matriarcal, 

em oposição à nossa formação dominantemente patriarcal – a qual discutiremos 

a seguir. Aqui, quem estrutura a consciência tanto individual quanto coletiva 

através da proximidade consciente e inconsciente é o arquétipo da grande mãe. 

Whitmont (1991) é didático ao explicar a dimensão coletiva deste estágio de 

consciência. Denomina-o tanto individual quanto coletivamente, de fase mágica. 

A consciência evoluiu através das transformações na qualidade das vivências 

tanto íntimas quanto sociais. A psicologia das sociedades tribais mais antigas e 

suas formas de cultos podem ser comparadas à criança em seu desenvolvimento 

até mais ou menos 3 ou 4 anos de idade. A continuidade de consciência da mãe 

e do seu filho nesta fase é vivenciada como se as necessidades do filho fossem 

imediatamente as necessidades da mãe.  
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J. C. Pearce (apud WHITMONT, 1991, p.62), apresenta um exemplo 

interessante sobre a relação entre mães e bebês regidos pelo nível mágico da 

consciência:  

 

Jean MacKellar falou-me a respeito dos anos que viveu em Uganda, onde 
seu marido exercia a medicina. As nativas traziam os bebês para o médico 
examinar, às vezes esperando com muita paciência horas a fio na fila. As 
mulheres carregavam os minúsculos bebezinhos numa espécie de tipóia, 
junto dos seios nus. Os maiores eram carregados às costas, como os 
índios norte-americanos. Os bebês nunca usavam fraldas nem eram de 
alguma forma impedidos de se movimentar. Apesar disso, nenhum deles 
estava sujo quando finalmente eram atendidos pelo médico. Muito 
intrigada com isso Jean finalmente perguntou a algumas mulheres como 
conseguiam manter os bebês tão limpos sem fraldas. “Ah”, elas 
responderam, “a gente simplesmente vai até o mato.” Mas, perguntou 
Jean, como elas sabiam quando o bebê precisava ir até o mato? As 
mulheres ficaram pasmadas com a pergunta: “Como é que você sabe 
quando você tem que ir?” exclamaram (PEARCE apud WHITMONT, 1991, 
p.62). 

 

 Esta lógica de continuum mágico pode se expressar também entre 

humanos e animais e ainda entre animais e nosso meio ambiente natural por 

entendermos - a partir deste modo operante de consciência - que todos os 

sujeitos, objetos, animais estão imersos num todo sistemático e integrado. 

Veremos a seguir de que modo essa dinâmica pode ser apreendida como real. 

Whitmont (1991) pontua que a era mágica é caracterizada por uma 

orientação ginecolátrica, matriarcal e mágica. Trata-se de uma fase onde 

predomina - como já discutido - uma identidade pré-verbal, simbiótica e unitária.  

No âmbito coletivo se estende desde a idade da Pedra até a Idade do 

Bronze. A partir daí se iniciou um período de transição em direção a valores 

masculinos, que se estabeleceu predominantemente por volta do segundo milênio 

antes de Cristo.  

Para designar este período Whitmont (1991) usa o termo ginecolátrico, o 

qual descreve valores psico - sociológicos que denotam uma reverência ao valor 

arquetípicamente feminino, característico desta etapa de desenvolvimento 

humano. Durante o período ginecolátrico o mundo é governado pelo poder da 

Grande Deusa:  

 

Ela é ao mesmo tempo mãe e filha, donzela, virgem, meretriz e bruxa. É a 
senhora das estrelas e dos céus, a beleza da natureza e o útero gerador, o 
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poder nutriente da terra, a fertlidade, a provedora de todas as 
necessidades, e também o poder da morte e o horror da decadência e da 
aniquilação. Dela tudo procede e a ela tudo retorna (WHITMONT, 1991, 
p.60). 

  

 De acordo com Whitmont (1991), a Grande Deusa rege a lógica da vida, da 

existência física permeada pelo ciclo do nascimento, morte e renascimento. 

Figuras masculinas aparecem nos papéis complementares de filho, amante, 

parceiro, companheiro de folguedos ou vítima de sacrifício. A experiência 

masculina é tomada como contraste, oposição, descontinuidade. Assim, tais 

características subordinam-se ao continuum funcionamento regido pelo feminino 

de crescimento e decadência; vida e morte; onde os opostos estão fundidos, 

contidos, inclusos. Sob a regência das leis femininas, o efêmero é subordinado ao 

eterno. “A Grande Deusa representa ser e tornar-se. O feminino não se interessa 

pelo obter e pelo pensar” (p.61). Conserva a expressão da ordem natural, e das 

forças instintivas. Tal princípio é ligado ao global, engloba tudo que se manifesta 

no agora e é sempre orientado para os processos ininterruptos. “É funcional, e 

não abstrata e conceitual” (p.61). 

Como na experiência da criança pequena, para o homem que vive num 

mundo regido pelo feminino não existe dentro-fora, corpo-mente, razão-emoção, 

indivíduo desconectado da sociedade, natureza, universo. A lógica desta 

dinâmica de consciência feminina é regida pelo existir no aqui e agora, num fluxo 

infinito. Há um absoluto reconhecimento das leis que regem a natureza, fazendo 

assim com que todas as coisas estejam inseridas dentro de um só grande 

processo. E esse processo é a única vivência possível. Essas forças intrínsecas à 

natureza são adoradas assim como todos os seres e objetos presentes no 

universo são dignos de adoração, por serem passíveis de manisfetação do divino. 

Do ponto de vista do referencial mágico, os eventos acontecem como 

manifestações predestinadas de forças inexoráveis da natureza, que estão além 

do controle do homem. Tais eventos não podem ser interpretados, mudados, 

entendidos pelo mundo humano. Também não são sujeitos à responsabilidade. 

Nenhum evento pode ser planejado e causado pelo homem, apenas invocado ou 

propiciado. Cabe a ele aceitar o próprio destino e, então, adaptar-se. 

Whitmont (1991), citando Sócrates, comenta que durante esse período, os 

seres humanos não tinham a pretensão de serem mais inteligentes que os outros 
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seres, portanto estavam preparados para “ouvir” as pedras, as árvores - caso 

estivessem falando a verdade.  

É durante a idade do Bronze que o culto da Grande Deusa vai atingir o 

desenvolvimento máximo, e é durante essa fase que a sociedade humana como 

um todo vai atingir o auge do animismo5 e da religião panteísta6.  

Whitmont (1991) discute sobre a nossa tendência ocidental atual de 

considerar inferior toda e qualquer abordagem que não se aplique à lógica 

racional de consciência que estamos costumados a operar. Porém, afirma que as 

descobertas mais recentes da física e da ciência nos ensinam que a atitude do 

“bom senso” é uma atitude ingênua em relação ao mundo. 

 

Sabemos tão pouco o que matéria e não-matéria são realmente e como 
elas se relacionam entre si quanto o xamã e o místico. Nossas mentes 
estão estruturadas para interagir com a realidade de um modo particular. 
Isso cria nossa versão mental das coisas, que não é mais válida do que a 
realidade de uma maneira diferente de percepção. Os antigos níveis 
mágico e mitológico de nosso ser, embora “inconscientes” para o nosso 
modus operandi atual, devem ser reconhecidos como capacidades vitais. 
Se não conseguirmos integrá-los à nossa visão racional do mundo, é 
provável que regridamos a uma nova barbárie em vez de darmos o 
próximo passo na evolução da consciência (WHITMONT, 1991, p.61). 

 

 A discussão que Uexkull (apud WHITMONT, 1991) faz aparece na obra de 

Whitmont (1991) quando o autor afirma que a nossa estrutura particular de 

consciência determina o mundo em que vivemos e a maneira como o 

percebemos, entendemos e apreendemos. Portanto devemos fazer o esforço 

para transcender a compreensão de que a mágica é apenas a manipulação das 

forças secretas da natureza, e entender que a consciência mágica se deve ao 

fato de que há a livre expressão das dinâmicas das energias naturais e 

instintivas, e inclusive afetivas, num contexto de realidade unitária. É como se a 

pessoa estivesse contida dentro de um “sistema orgânico biopsíquico”, como uma 

                                            
5 Animismo é um termo criado pelo antropólogo inglês Sir Edward B. Tylor, em 1871, na obra 
Primitive Culture (A Cultura Primitiva). Designa a manifestação religiosa imanente a todos os 
elementos do cosmos (sol, lua, estrelas); da natureza (rio, oceano, montanha, floresta, rocha); a 
todos os seres vivos (animais, árvores, plantas) e aos fenômenos naturais (chuva, vento, dia, 
noite). Tais elementos são passíveis de possuírem sentimentos, emoções, vontades ou desejos e 
inteligência. Resumidamente, os cultos animistas alegam que todas as coisas são vivas, 
conscientes, possuídoras de um princípio vital e pessoal denominado ânima. 
6 Panteísmo é a crença que identifica o universo (em grego: pan, tudo) com Deus (em grego: 
theos), sustentando a idéia da crença em um Deus que está em tudo, ou a de muitos deuses 
representados pelos múltiplos elementos divinizados da natureza e do universo. 
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célula em um organismo. “Destacar-se desse sistema, voluntariamente ou não, é 

estar separado da fonte da própria existência (...)” (p.63). 

 

3.2 Fase Mitológica 

 

Mitologia é onde a psique ‘estava’ antes da psicologia torná-la objeto de 
investigação científica (KALSCHED, 2004, p. 6, tradução nossa). 

 

Whitmont (1991) nomeia a ponte entre o nível mágico de funcionamento da 

consciência ao nível mental de fase mitológica. Quando a mente regida pela 

mágica começa a ser capaz de discernimento, tais percepções condensam-se em 

formas. Por sua vez, tais formas seriam as imagens mitológicas. Provavelmente 

tal passagem da história da consciência coletiva ocorreu entre o período 

Neolítico, quando o ser humano de nômade passou para sedentário, quando o 

plantar substituiu o caçar, abrindo a necessidade de planejamento e espaço para 

cultura. “Começa aí o direcionamento da vida natural, embora não seu controle” 

(p.68). Essa fase apresentou certa expansão na Idade do Bronze e término na 

Idade do Ferro. 

 É importante ressaltar, porém que a transição tanto individual quanto 

coletiva de um nível de consciência para outro se dá paulatinamente, 

progressivamente e de maneira oscilante, até que a nova maneira de apropriar-se 

da existência seja integrada.  

 Para exemplificar tal processo Whitmont (1991) dá o exemplo de um 

pêndulo que “oscila para a frente e para trás o tempo todo, entre uma percepção 

de campo unitária e material e as abstrações aéreas do pensamento” (p.67). 

 Na criança, segundo Whitmont (1991), a consciência muda para o nível 

mitológico da passagem do terceiro para o quarto ano de vida, geralmente 

permanecendo até a puberdade. É nesta idade que a noção de eu surge, fazendo 

com que a criança vincule experiências interiores com percepções do mundo 

externo. Desejo e agressão começam a ser controlados sob as regras ditadas 

pela família ou pelo grupo, do que é certo e errado. As coisas do mundo têm vida 

e alma, com qualidades humanas e fantásticas. Surge uma primeira percepção 

do tempo e espaço, baseados, porém somente no aqui e no agora. É o despontar 

de um pensamento reflexivo, é a concentração da alma no eu... É a unificação da 
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personalidade. A criança começa a raciocinar primeiro em função de si própria, 

depois expande seus horizontes em escala crescente, refletindo sobre o mundo à 

sua volta.  

 O autor relata que na fase mágica, a interação com o mundo era isenta de 

sujeitos. Na fase mitológica, a intenção e interação impessoal com esse mundo, 

transforma-se em intenções personalizadas baseada na vontade e sentimentos 

individual, e não mais na vontade do cosmo e nos impulsos e imediatismos 

instintivos. Agora as imagens, emoções e respostas corporais que eram quase 

autônomas estão à disposição do eu. 

 

À medida que as pessoas dotadas de sentimentos e vontade próprios 
erguem os olhos do chão, ultrapassando a mera percepção animal de 
pertencer à natureza e obtendo então um senso de liberdade, a abertura 
dos céus, passam a denominar-se anthropos, que em grego quer dizer 
“aquele que olha para cima” (WHITMONT, 1991, p. 85). 

 

 O autor explica que quando começa existir um referencial mitológico, a 

humanidade ou o indivíduo dá um passo em direção a possibilidade de 

interiorização. O mundo externo e objetivo pode ser diferenciado agora do mundo 

interno. A identidade pessoal pode ser acessada e há uma percepção consciente 

da própria alma. Porém, o mundo ainda é experienciado como reflexo do próprio 

indivíduo. 

 Esse é um período de transição para o nível mental da consciência. 

Entender o modo de funcionamento da maneira pela qual o indivíduo apreende o 

mundo na fase mitológica ainda exige certo esforço. Pode se tornar um exercício 

complexo para nós devido à configuração atual da nossa consciência.  

 Whitmont (1991) relata que durante esta fase - como nos contos de fada - 

a lógica Aristotélica ainda não se aplica. A vivência mitológica ainda mistura a 

realidade vivida internamente composta por fantasias, emoções, imaginação e a 

realidade externa, que recruta o indivíduo para uma atitude e pensamento 

práticos.  

 O mundo então é apreendido e vivenciado através de vivências simbólicas. 

Os símbolos podem ser transmitidos por meio de palavras mas também de 

imagens, toques, sons, fazendo com que o significado das ações e vivências 

permaneçam de certa forma encobertos. “A raiz do termo mito significa “disfarçar 

em silêncio” e também “revelar”. Isso quer dizer que aquilo que pode ser dito não 
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revela realmente o que se pretende dizer: “O Tao que pode ser mencionado não 

é o Tao” ” (WHITMONT, 1991, p.85).  

Assim, segundo Whitmont (1991) na fase mitológica os opostos ainda não 

são exclusivos. Uma determinada figura “pode estar aqui e ausente, ser passada 

e presente, ela mesma e não ela mesma, morta e simultaneamente viva. Os 

camundongos podem se tornar cavalos, e a abóbora, uma carruagem” (p.68-69).  

A partir desta maneira de ver o mundo, tudo é manifestação do sagrado: 

comer, beber, trabalhar, dançar, copular, brincar. O sagrado está fundido às 

atividade e manifestação físicas. A cisão entre espírito e matéria ocorreu após 

longo tempo.  

Como já dito, durante esse período de consciência coletiva, o espaço e o 

tempo tornaram-se categorias limitadas ao aqui e ao agora. Whitmont (1991) 

afirma que ainda não havia a capacidade de abstrair. “É como se não existisse 

um espaço além do imediatamente acessível” (p.70). Sobre as categorias de 

tempo e espaço, o autor relata que o espaço era vivenciado de tal forma que se 

acreditava que além dos marcos já conhecidos - além do horizonte - havia um 

abismo escuro infinito. Da mesma maneira o tempo era constituído por elementos 

passados, que serviam de material para a fantasia que enriquece o presente. “A 

tradição era tudo que se dizia e cantava, indepentemente do fato histórico” (p.70). 

O conceito de pré-história vem exatamente do fato de que, nesta fase, não há um 

senso histórico no sentido da história ser um processo de continuidade que leva 

do passado, ao presente, e depois, ao futuro. “Por isso não existia um registro 

escrito de acontecimentos” (p.70). 

Whitmont (1991) discorre que o mito será a subjetividade nua e crua, a 

expressão da forma pela qual a alma – pela primeira vez – experimenta sua 

própria realidade subjetiva. “Era uma vez” implica um para sempre; “aqui” implica 

todos os lugares” (p.70-71).  Portanto, somente aquilo que é tocado e encarado 

diretamente faz parte da realidade durante esse período; “a pessoa vísivel, o 

grupo imediato, a divindade visível sob a forma de pedra, árvore, primavera ou 

ídolo. A idéia de um Estado, de uma nação, de um governante, de um deus em 

termos não-visíveis e abstratos é incompreensível” (p.70-71). 

 É durante a fase mitológica, segundo o autor, que haverá a formação de 

grupos sociais, além da família imediata e da filiação tribal. Emerge assim uma 

nova consciência social, que envolve ética e moralidade, desprovida, porém de 
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uma ordem individual. A moralidade é coletiva. Assim os impulsos anti-sociais 

que impediriam a formação de uma ordem social são canalizados e obrigações 

sociais básicas são impostas. Envolve o respeito aos tabus, a participação dos 

ritos e celebrações mágicas e religiosas. O bom e o mau são distinguidos pela 

prática social. A violação dos costumes é má porque dá margem à uma retaliação 

das forças superiores, seja ela emanada de um líder, de um deus ou de um 

demônio. O mal nesta fase não é um problema moral abstrato. É perder a 

colheita, é a doença, o desastre, a caçada mal sucedida, a batalha derrotada. 

Para que o mal seja evitado é necessário que se haja um conhecimento – 

transmitido através dos mitos – para agir de maneira a não ferir os “poderes”. Se 

o que evitará o apaziguamento dessas forças superiores for o sacrifício, o 

sacrificado cumprirá de bom grado o dever de tornar-se íntimo dos deuses para 

ajudar o seu grupo. 

 Whitmont (1991) abarca com profundidade a temática do sacrifício. 

Explora-o como objeto auxiliador para compreensão desta transição. Comenta 

que “a medida que se desenvolve o patriarcado ético, o sacrifício passa a servir 

de purificação do mal e, mais tarde, da culpa” (WHITMONT, 1991, p.72).  Porém 

durante a fase mitológica, o sacrifício representa um símbolo de oferta da vida de 

representantes humanos em nome do reconhecimento da transitoriedade das 

coisas, em nome da transformação, em nome da renovação. É o símbolo da 

renúncia a um pretenso controle, pretensa permanência, e a uma pretensa 

superioridade, significa assim a admissão das necessidades humanas.  

 Segundo Whitmont (1991), durante esse período eram igualmente 

reconhecidos como “deuses” as forças alternadas mas complementares da 

existência, tais como: o crescimento e o declínio, o dia e a noite, o verão e o 

inverno, o nascimento e a morte, aquele que mata e aquele que cura, quem 

renova e devora, “e de novo dá à luz” (p.73).  

O autor apresenta uma visão da criatividade interessante quando relata que 

nesta perspectiva mágico-mitológica nada possa ser criado sem que algo seja 

destruído ou deixe de existir ao invés. Discute que “somos motivados não só pela 

ânsia de viver, mas também por uma ânsia irresistível de desfazer e destruir, pela 

ânsia de morte” (p.74). Tal atitude representa o começo da percepção de que é 

inevitável que haja perda para que se ganhe algo. A escolha do que se irá abrir 
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mão é o início de um processo de crescimento e diferenciação da consciência em 

prol de um objetivo, ou seja, implica em lidar com conflito e dor.  

Whitmont (1991) relata uma prática comum durante esse período. Era usual 

que houvesse uma representação dramática sagrada em que subsititutos 

humanos viviam o papel de filhos e pretendentes bem-amado da Rainha Deusa. 

Assim, eram ritualisticamente cuidados, nutridos, bajulados, entretidos e 

festejados e depois, assassinados e esquartejados por seus sucessores que, 

mais tarde passariam pelas mesmas etapas. Acreditava-se que assim a vítima 

alcançasse a transcendência morrendo e renascendo, renovando-se.  

 

Os ciclos intermináveis do Grande Círculo, a fusão da morte da vida velha 
com o nascimento da nova, eram celebrados com festividades sacrificiais 
nas quais a violência destrutiva mergulhava no êxtase sexual e na 
intoxicação da embriaguez (WHITMONT, 1991, p. 75). 

  

Aos poucos, a partir do exercício da escolha, o raciocíno vai tomando 

espaço. Whitmont (1991) relata que em um primeiro momento se trate de um 

raciocínio pré-verbal, função que se processa no hemisfério direito do cérebro. 

Aos poucos, com o avanço para a próxima fase de consciência, o raciocínio deixa 

de ser baseado em afetos, sentimentos e fantasias e passa a ser mais objetivo, e 

mais tarde se tornará frio. O pensamento racional, analítico, dedutivo e detalhista 

são funções do córtex esquerdo.  

Whitmont (1991) relata que os oposto vão lentamente se tornando 

excludentes, rejeitados e desvalorizados entre si: bom - mau, sujeito - objeto, luz - 

escuridão, vida - morte, vão deixando de ser aspectos de uma única realidade 

cíclica. Passam a ser elementos que fornecerão mais tarde argumentos e 

padrões existencias para o julgamento e para a ética. No início da era mitológica 

roubar, matar, torturar, enganar, roubar não eram encarados como coisas más, 

aliás, se mostravam bem aceitáveis contanto que fossem convenientes para o 

benefício pessoais, ou do grupo.  

O novo senso de ética que emergerá baseada pela primeira vez em uma lei, 

em um valor supremo será aos poucos projetado num único e bondoso Deus 

detentor de todo o juízo e lei, moral, ética, ordem, justiça, luz, amor (WHITMONT, 

1991). 
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Segundo Whitmont (1991), os sacrifícios deixam de ser uma oferenda à 

renovação da vida a partir da oferta de algo a ser destruído. Passam a ser 

cerimônias com a finalidade de eliminação da escuridão. Os sacrificiados 

deixarão de ser voluntários: serão os que ameaçam a clareza, a moralidade, a 

pureza, a ordem e a harmonia como prisioneiros, inimigos, transgressores, 

animais. “A vida se torna finita” (WHITMONT, 1991, p.76). Perde-se o referencial 

da vida-morte-vida, e emerge a explicação lógica dos fenômenos. Além disso, a 

necessidade de expressão da violência e impulsos destrutivos serão cada vez 

mais contidos, tornando-se inconscientes, o que serão mais tarde projetados no 

outro - seja esse outro indivíduo ou sociedade - como um bode expiatório. 

Emerge aí um senso de responsabilidade pelos próprios atos, um autocontrole.   

Segundo o autor, no início da Era do Ferro, mais ou menos em torno de 1200 

a. C., conforme a consciência vai se transformando e se expandindo, o ego já 

assume uma posição de medir sua força contra as forças da natureza tanto 

exterior como interior. Passa a ocupar uma posição de ser seu único e exclusivo 

regente. É um momento em que, assim como o pré-adolescente que se revolta 

contra a família e seu lar, o ego se rebela contra os antigos costumes para 

expadir seus horizontes,  

 

É um momento histórico do nomadismo, de ruptura dos laços tribais e do 
apego à terra. Nessa fase, os jovens começam a escrever diários e a 
humanidade dá início a seus registros diários, com as primeiras histórias 
escritas (WHITMONT, 1991, p. 84). 

 

É o final da era mitológica, é o anúncio do início da era racional do 

egocentrismo. 

 

3.3 Fase mental 

 
Dubito, ergo cogito, ergo sum: "Duvido, logo penso, logo existo" (René 
Descartes). 

 

 Inicia-se uma nova etapa, em que as características referentes ao 

patriarcado serão cada vez mais predominantes. De acordo com Whitmont 

(1991), a fase mental no âmbito individual do homem contemporâneo se “instala” 

paulatinamente a partir do estágio pré - púbere e geralmente está fixado ao final 
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da adolescência. Se estende pelo começo da idade adulta (fase da pós 

puberdade), até a meia-idade aproximadamente. É um período em que o ego 

toma consciência de si-mesmo como um corpo espacial, e identifica a ação que 

pode exercer sobre outros corpos através do uso da força da vontade. Já que a 

existência está, então, intimamente ligada ao espaço, há a percepção de que ela 

é encerrada assim que o corpo físico deixa de existir no espaço com a morte. Até 

a alma é redescoberta como um “espaço” interior. Deixa de ser uma entidade 

não-espacial. Isto quando não é totalmente “relegada às categorias de 

superstição e ao sentimentalismo” (WHITMONT, 1991, p. 89). 

Há uma transição entre experienciar o mundo pelo animismo da alma para o 

que é apreendido através dos cinco sentidos; a mudança é em direção a uma 

extroversão. A tridimensionalidade do mundo externo é o que agora será 

chamado de realidade, e tudo que for imaterial, não puder ser demonstrado, ou 

espacialmente notado na realidade física não pode existir. “O termo “realidade” 

deriva do latim res, coisa, e significa “coisidade” (WHITMONT, 1991, p. 88). O 

que é real agora não diz mais respeito às percepções da psique. Uma coisa será 

uma parte que ocupará um espaço. Tudo que não puder ser organizado, 

fragmentado, visto, não é tão real. 

Whitmont (1991) cita como exemplo o fato de que, nesta época a 

humanidade tenha desenvolvido a bússola e os seus pontos cardeais como 

mecanismo para conseguir fragmentar e organizar até o infinito. 

Nesta fase da consciência humana, o ego passa a ter o dever de controlar 

tanto a natureza interna quanto externa. De acordo com Whitmont (1991), ego é 

um termo romano. “Dividir e reinar era o lema da antiga Roma, a primeira 

sociedade plenamente ego-consciente” (p. 89). O controle dos próprios desejos, 

impulsos, necessidades se torna uma questão de ética e lei. “A mente racional 

torna-se o árbitro supremo” (p.87). Assim, a repressão das expressões subjetivas, 

dos impulsos naturais, das emoções e desejos espontâneos, gera um processo 

de autonegação. Violência e sexualidade passam a ser coisas más, permitidas 

apenas em situações regulamentadas pela lei. A lei, por sua vez, tem uma função 

lógica que terá efeitos visíveis: como a violência aplicada contra um inimigo, o 

que ajudará a instaurar a ordem ou o sexo para a procriação. “A identidade reside 

no ego pensante e sensível. “Penso; logo existo”; o ego parace se a única fonte 
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da vontade. Por seu lado, a vontade focaliza a investigação e a transformação do 

mundo das coisas com o intuito de aumentar nosso conforto físico“ (p. 91). 

Whitmont (1991) afirma que a era mental é o período em que o dualismo 

cartesiano é empregado. A separação entre matéria - espírito, divino - físico, 

mundo subjetivo dos pensamentos e mundo objetivo faz com que os indivíduos 

deixem de ver qualquer tipo de conexão entre os elementos que compõe os 

universos interno e externo. Este é o momento em que a psique se fará capaz de 

produzir idéias abstratas e pensamentos separados das coisas às quais se 

referem. “Os animais, as árvores, as flores só falam aos poetas e às crianças” (p. 

90).  

De acordo com o autor, o pensar também está separado do sentir. As 

percepções sensoriais, a intuição, a imaginação são categorias distintas e 

desconectadas. A ordenação emocional da experiência e o pensamento-

sentimento que eram predominantes na fase mitológica são substituídos por uma 

avaliação fria e objetiva dos fatos. “ “Fato” deriva de facere (fazer em latim), 

equivalente ao alemão Tatsache. Literalmente, a substância do fato (matter of 

fact) refere-se a algo feito, a um efeito visível já surtido” (WHITMONT, 1991, p. 

91). 

Segundo o relato de Whitmont (1991), é interessante notar que a grande 

valorização do ato de trabalhar venha da crença de que o mundo é composto de 

bilhões de partículas  inanimadas, inertes e aleatórias, empurradas por algo que é 

chamado de energia que pode fazer com que essas particulas produzam algum 

efeito. O trabalho, por sua vez definido como o efeito da energia aplicada, pode 

direcionar essas partículas para uma certa ordem. Portanto, o que está implícito 

aí, é que as mudanças no mundo espacial serão produzidas a partir da ação 

aplicada da força de vontade do ego. A apreensão desta dinâmica faz então com 

que a sociedade desenvolva uma ética do trabalho.  

 

A intenção e a capacidade de controlar e dispor a natureza segundo os 
ditames pessoais, motivo basilar do homem contemporâneo, são 
antropomorficamente projetados em seu conceito de “energia” como o 
primom movens que, por algum tempo, ocupou o lugar da imagem de 
Deus. O que estabelece a identidade é o fazer, mais do que o ser 
(WHITMONT, 1991, p. 90). 
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 Sobre a concepção de Deus, Whitmont (1991) afirma que será outra 

instância que passará a ser cada vez mais abstrata. O divino passa a ser uma 

idéia e, mais adiante, Deus será concebido como uma explicação primitiva 

atenuante da ansiedade para aqueles que tenham dificuldades para lidar com a 

casualidade da vida, ou ainda utilizado para exercer controle político. O homem 

aos poucos passa a ocupar o lugar de Deus, e será mediante seu próprio trabalho 

que trará ordem - de acordo com o julgamento de sua mente racional - a um 

mundo que deixado à causalidade submergeria no caos. 

 Neste momento, todas as qualidades femininas são rejeitadas e 

desvalorizadas. O lúdico, o sentir, o intuir, o imaginar, os instintos - tudo que foge 

da lógica diretamente racional, ou que sejam impulsos criativos e destrutivos - 

são ameaças para a consciência patriarcal, cuja a sensação de ordem e 

segurança será baseada em tudo que pode ser explicado objetivamente. O 

controle de todas as coisas, inclusive da natureza interna e externa passa a ser 

prioridade nesta fase, o que afastará o homem cada vez mais das manifestações 

do espírito tais como alegria, brincar, ter prazer; fazendo com que sejam 

relegadas a estados secundários e menos importantes do que trabalhar, realizar, 

ter poder. O indivíduo passa a ser prisioneiro da materialidade física e acaba por 

alienar-se de uma grande parte de si mesmo.  

De acordo com Whitmont (1991) homens e mulheres serão privados nesta 

fase de uma parte de sua natureza mais íntima. Até as funções corporais mais 

elementares como excreções e odores passam a ser manifestações impuras, 

repreensíveis, menosprezadas, indignas de serem olhadas como parte da 

natureza humana. A atenção era voltada só ao que era estritamente necessário 

para a sobrevivência e reprodução. 

 

A tragédia do homem que aspirava a ideais heróicos era não resistir 
às perfídias femininas, era deixar-se enganar ou seduzir e então aceitar de 
suas mãos o furto proibido do desejo, da paixão e das ânsias corporais. 
Quanto mais a cultura patriarcal enfatizava o ideal ascético que nega a 
vida, mais as paixões reprimidas – os aspectos da existência vulneráveis e 
voluptuosos – são projetadas nas mulheres. 

Por conseguinte, as mulheres precisavam ser mantidas em posições 
subordinadas, quando não contida em haréns ou escondidas atrás de 
mantos, véus e sheitels (perucas usadas pelas mulheres judias ortodoxas) 
que as disfarçavam e desfiguravam. A feminilidade deveria limitar-se a 
uma passividade obediente, à domesticidade e à maternidade. As próprias 
mulheres foram obrigadas a aprender e desconfiar das ondas de suas 
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emoções, e a suspeitar das vozes que vinham do interior de seus corpos 
(WHITMONT, 1991, p. 204). 

   

 Whitmont (1991) ressalta que a apropriação do impulso do poder é parte 

fundamental para o desenvolvimento do ego e da consciência, porém, é ao 

mesmo tempo germe da alienação. O ego patriarcal egoísta funciona cada vez 

menos alinhado com o mundo comunitário e natural, provocando uma 

inadaptação ao seu próprio mundo. Esta inadaptação é o elemento que aponta 

para uma nova mudança. Há um chamado para o passo seguinte da humanidade 

para que um novo nível de consciência se estabeleça.  

Apesar de o foco da consciência ter mudado na fase mental, as antigas 

dinâmicas mágica e mitológica da psique não só não deixaram de existir, como 

continuam funcionando. Foram apenas reprimidas e separadas para um outro 

âmbito: o inconsciente.  

  

Independentemente de nossa consciência racional, o organismo psíquico 
cindido e reprimido continua funcionando sob a forma daquilo que agora 
chamamos de dimensões mágicas e mitológicas do inconsciente. Nossa 
fantasias inconscientes, imaginações, emoções, impulsos, percepções 
insitintivas, capacidade paranormais e “participação mística” fazem parte 
deste organismo. Desconhecidas para nós, essas camadas modificam, 
complementam – e distorcem – nosso pensar. Nossa visão de mundo 
científica, os padrões morais defendidos pela consciência coletiva, nossas 
metas pessoais baseadas nesses valores nascem de racionalizações e de 
codificações dos períodos precedentes (WHITMONT, 1991, p. 92). 

 

É necessário reintegrar - agora de maneira consciente - os elementos da 

psique para que o indivíduo moderno redescubra sua própria natureza e dê mais 

um passo na direção da totalidade. “É no âmbito interior que a Deusa reina” 

(WHITMONT, 1991, p. 93). 

 

3.4 O resgate do feminino e a nova consciência 

 

Homens e mulheres no decorer da história - mas principalmente quando 

passaram a ser regidos sob o padrão patriarcal de consciência - foram privados 

de muitos dos aspectos arquetipicamente femininos. A sensorialidade, a conexão 

instintiva com a natureza tanto externa quanto interna, o exercício lúdico, o 

contato com as emoções, a manifestação dos sentimentos, todos foram facetas 
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constitutivas do humano deixadas em segundo plano. A aceitação da destruição 

do velho e a aceitação da morte como elementos que trazem o novo, e que são 

fundamentais para a transformação - e portanto, para o renascimento - também 

foram características que se perderam. Em seus lugares, outras dinâmicas 

também muito construtivas, sob alguns pontos de vista - como a estruturação de 

uma mente capaz de crítica e discernimento - tomaram espaço. A dinâmica de 

consciência mental é fundamental para a estruturação do ego da criança, quando 

pensamos no nível individual e fundamental para que a sociedade possa se 

organizar na complexidade tal como é hoje.  

Porém, o homem hoje se vê preso na materialidade física que ele próprio 

criou. A aridez de um mundo totalmente concreto, sem divindades, sem o lúdico 

faz com que o ser humano experimente uma realidade onde o sentido está na 

cobiça material, no hedonismo. O consumismo entra como alternativa no lugar de 

darmos vazão aos nossos próprios impulsos criativos e assim adquirir o que 

precisaríamos para nosso sustento. O homem parece chegar em um momento de 

esgotamento do potencial criativo da consciência patriarcal. As leis, a rigidez, a 

moral que regem tal dinâmica e que já foram muito importantes, agora 

repreendem a espontaneidade do prazer, da alegria, do brincar, que são todas 

manifestações do espírito. (WHITMONT, 1991) 

O mundo adulto, regido pelo mercantilismo que vê o sentido da vida na 

acumulação material e na realização profissional, são exemplos da falta que as 

características femininas fazem para a realização do homem através de uma 

existência que esteja mais em contato com a totalidade. A vida pode e deve ser 

abrangida tanto pela razão quanto pela emoção, sentimento, como pela intuição; 

tanto pelo trabalho como pelo lazer; ação e contemplação; seriedade e 

brincadeira.   

Como compensação do cerceamento da expressão das forças naturais e 

instintivas mais ligadas aos ciclos femininos, Whitmont (1991) afirma que o 

homem acabou se apoiando e dependendo da racionalidade egóica. A percepção 

de que compete a nós realizar e controlar tudo, através do poder que exercemos 

sobre as diversas situações e coisas, é tipicamente patriarcal.  

Dentro deste contexto, as mulheres se viram em uma situação cada vez mais 

desvantajosa, em que a expressão de suas manifestações eram oprimidas por 

uma configuração em que predominava, por exemplo, a competição. Assim, ao 
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longo do tempo, acabaram por se alienar de si mesmas. A opressão proveniente 

do patriarcado caiu, porém, sob ambos os sexos. No entanto, para as mulheres 

privadas de ter acesso às dimensões profundas de sua existência, configurou-se 

uma situação em que a energia acumulada e contida se canalizasse para outros 

comportamentos não criativos. Aos poucos tal energia foi voltada contra si-

mesmas, por não conseguirem expressar a sua própria natureza. Exemplos de 

outras manifestações desta repressão são o ressentimento pelo mundo 

masculino ou a tentativa de imitação do comportamento do homem como meio de 

resgatar o próprio valor. (WHITMONT, 1991) 

Dentro deste regime androlátrico, o auto-respeito da mulher só seria 

legitimado através do masculino.  

“Em nossa época, a situação atingiu um momento profundamente 

insatisfatório e confuso para homens e para as mulheres. Uma dimensão 

profunda convoca novamente à expressão ativa da feminilidade em ambos os 

sexos” (WHITMONT, 1991, p. 205). 

A discussão em torno do tema do feminino se faz extremamente importante 

neste momento. O resgate da polaridade inconsciente na psique é justamente o 

que propicia a ampliação da consciência. A hipótese é que parece ter chegado o 

momento em que essa ampliação se faz necessária, antes que a rigidez da nossa 

dinâmica de consciência nos leve a nossa própria destruição. Tanto pela aridez 

interna existencial, - fruto do distanciamento do nosso universo interior; quanto 

pela aridez externa - decorrente do distanciamento, e consequente destruição, da 

natureza, e da frieza afetiva entre nós humanos. 

Whitmont (1991) afirma ser fundamental que a feiúra, a escuridão, a 

destruição, o terror, a maldade, os desejos de ódio, de vingança, de inveja, sejam 

aceitos como parte integrante da vida e de nós mesmos. Tanto a parte “escura” 

do mundo, quanto as tendências as quais julgamos ser boas e belas, ambas 

fazem parte da nossa natureza.  

Tal hipótese aponta para uma saída da cilada que nós mesmos nos 

colocamos. Há  urgência para que o homem de hoje aceite o aspecto sombrio de 

sua própria existência. Este movimento pode nos conduzir à ampliação da nossa 

consciência, ainda predominantemente patriarcal, em direção a uma nova. A 

dinâmica deste novo padrão que integra pólos opostos, leva a nos relacionarmos 

de uma nova maneira conosco e com o mundo externo. Enxergar o mundo e a si-
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mesmo em sua totalidade é um exercício feminino, porque é tipicamente do 

feminino a inclusão, o holismo, a abertura para abarcar uma nova vida. “Trata-se 

do princípio de aceitar o confronto ou a afirmação, que pode agora compensar o 

hábito patriarcal ainda em vigor de controlar, reprimir, expulsar” (WHITMONT, 

1991, p.207).  

A medida que tomamos consciência de nós mesmos, percebemos que tudo 

que havia sido rejeitado como “feio” ou “mau” encontra-se em nós. A partir de 

então, todos os os aspectos que compõe nossa humanidade poderão encontrar 

espaço para serem expressos. A sensualidade, o prazer, o ferimento, a dor, o 

desequilíbrio, são todos peças que compõe o quebra-cabeça humano. E é a 

aceitação do que nos compõe, o que nos permitirá incluir como nossa própria 

natureza “aquilo que a Era da Aspirina declarou como patológico ou insuportável” 

(WHITMONT, 1991, p.298). 

Whitmont (1991) pontua que o novo homem deve confrontar seu medo do 

feminino, detentor do mistério da possibilidade de destruir para gerar vida. É 

necessário que o homem enfrente o seu temor ao que é totalmente outro, ao que 

foge da sua compreensão e do seu controle. É preciso reunir forças e criar 

coragem para “olhar e ouvir a própria profundidade, mesmo que aquilo que venha 

a descobrir não esteja de acordo com o que se acostumou a considerar certo” 

(p.207). 

O autor sublinha a importância da aceitação amorosa e respeitosa de todas 

essas características sombrias sem rejeitá-las ou reprimi-las, mas também sem 

sucumbir e ser “tragado” por elas.  

 
Devemos descobrir como essa força pode ser integrada àquilo que 
consideramos aceitável do ponto de vista ético e moral. [...] A meta do 
novo ego será viver plena e conscientemente as experiências de medo, 
destrutividade e destruição, tanto quanto as experiências de amor, alegria, 
prazer e sucesso. [...] Agir assim parece que nos vincula a um novo cerne 
de individualidade que ultrapassa a consciência habitual do ego 
(WHITMONT, 1991, p. 207).    

 

De acordo com Whitmont (1991), todas as nossas fraquezas secretas, 

nossas vergonhas, nossas ânsias e sensações “pervertidas”, tudo que nos dá um 

sentimento de culpa necessitam ser imediatamente valorizados. O valor aí só 

será possível se houver a compreensão de que todos são elementos de equilíbrio 
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da nossa própria constituição; “aspectos indispensáveis da vida, da força de 

transformação da Deusa” (p.208).  

Não podemos mais levar adiante a unilateralidade da nossa personalidade 

que só se identifica com virtudes, que só sabe seguir um estereótipo psicológico, 

fruto do ideal coletivo. O custo é muito alto, em todos os sentidos. “O indivíduo 

tem que aprender a aceitar a discrepância entre o si-mesmo desejado e o si-

mesmo real [...] Isso anula a alegação egóica de perfeição e de autojustificação, 

de ser capaz de ser perfeito e agir corretamente” (WHITMONT, 1991, p.209). 

 A amplificação da hipótese a qual nos detemos nos permite citar exemplos 

acerca dos movimentos discutidos tanto em nível individual, quanto coletivo. A 

projeção de conteúdos da nossa própria sombra em bodes expiatórios - que 

podem ser outras pessoas ou até mesmo chegar a ser sociedades inteiras -, faz 

com que a intolerância se perpetue indiscrimindamente. O mal está fora, é culpa 

do outro. O não reconhecimento do que julgamos feio, implica no fato de 

acharmos que tais conteúdos são alheios a nós.  

Para citar um exemplo atual sobre as consequências das projeções pode-se 

refletir sobre o ocorrido com o lixo durante toda história a humanidade. 

Produzimos lixo durante milênios, e não tínhamos o grau de consciência 

necessária para percebermos o quão prejudicial esse fato se tornaria. Não 

poderíamos prever o que aconteceria com o lixo. Hoje, graças a nossa 

possibilidade de pensar em termos de causa e consequência - fruto da dinâmica 

patriarcal de nossa consciência -, podemos olhar para esse fato com crítica. Se 

não atentarmos para isso, sabemos que a nossa própria vida estará 

comprometida. Simbolicamente é possível considerar que o olhar para o “lixo” 

que produzimos implica - em primeiro lugar – em aceitar que produzimos coisas 

que “não gostamos”, porque poluem, porque fedem, porque destroem o que é 

belo. Através deste acontecimento, aceitamos recentemente que, por mais que 

nos esforcemos, somos produtores do nosso próprio desconforto.  

Timidamente, um novo movimento de preocupação ambiental brota em 

nosso Planeta. Se apreendido como símbolo, o movimento coletivo de tentar 

fazer o “lixo” ser reaproveitado de uma maneira produtiva - através da reciclagem 

- parece ser o espelhamento no âmbito coletivo do que começa a surgir na 

consciência individual. A ponte para nossa discussão se estabelece quando 

lembramos que esta é a proposta para o novo indivíduo: olhar para o seu próprio 
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“lixo” interno, reconhecer como seu e, assim se responsabilizar por ele ao tentar 

descobrir formas de aproveitá-lo de maneira criativa.  

Nossa sociedade não suporta mais arcar com os custos da projeção e 

rejeição dos nossso conteúdos sombrios. E, individualmente, não suportamos 

mais sustentar a imagem de que não sofremos, não somos invejosos, ciumentos, 

maus, pervertidos, de que não envelhecemos, não produzimos excrementos, de 

que não cheiramos mal. Estas são todas características que compõe o humano. 

Continuar sustentando tal posição, parece ser um fardo mais pesado do que 

podemos carregar. A “sociedade da depressão” em que vivemos parece 

simbolizar bem o que a presente discussão, nesse momento, traz como pauta. 

Jung (1982) afirma que a projeção tem como consequência uma espécie de 

isolamento do sujeito de si mesmo. Ele cria um mundo externo de ilusões quando 

projeta seus conteúdos desconhecidos no mundo, como se fosse um estado de 

autismo.  

Segundo Jung (1982), o incômodo sentimento de incompletude é decorrente 

desse alienamento de si mesmo. O sentimento de esterilidade ou de que o 

ambiente mundano é mau, são consequências desta dinâmica. As projeções são 

colocadas entre o sujeito e o mundo exterior, criando ainda mais ilusões, 

estabelecendo-se um ciclo vicioso. Muitas vezes o alimento progressivo desta 

situação leva o indivíduo a estragar a própria vida, quando não a vida dos outros, 

de modo quase evidente. Os conteúdos dessas projeções são todos provenientes 

da esfera obscura e inconsciente da nossa personalidade: a sombra. 

Edinger (1984) relata que a capacidade de transformar um complexo 

inconsciente em objeto de conhecimento é o aspecto fundamental para a 

ampliação da consciência.  Explica que a experiência consciente do mundo só é 

possível a partir de quando os opostos estão separadados “O ego separa-se do 

pleroma, o sujeito do conhecimento separa-se do objeto do conhecimento, e 

assim se torna possível o ato de conhecer” (p.35). Explica ainda que cadaz vez 

que o ego recai num conteúdo inconsciente, só poderá enxergá-lo a partir de um 

movimento de discriminação e desidentificação deste conteúdo. 

 

Ampliando a analogia de Schopenhauer, é como se alguém que lutasse 

por sua vida na arena fosse magicamente transportado para a posição de 

espectador – a realidade desesperadora transforma-se numa imagem para 
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contemplação e o sujeito, enquanto “conhecedor”, é afastado sem sofrer 

nenhum dano (EDINGER, 1984, p.36). 

 

Porém, é importante sublinhar que todo este movimento de integrar a sombra 

só será efetivamente construtivo e criativo se os princípios éticos e morais 

estabelecidos pelo patriarcado não forem abandonados. Whitmont (1991) afirma 

que abandonar as conquistas morais do passado seria um retrocesso. Entregar-

se à ação “compulsiva e irrestrita” (p.208) propiciado pelo funcionamento 

estritamente matriarcal de funcionamento seria um movimento destrutivo. 

 

O patriarcado reprimiu o estrato mágico, o mundo do faz-de-conta. Para 
essa consciência globalizante, vida e morte eram o pico e o fundo de uma 
única onda. A união emocional era vivenciada com o grupo, o clã, a 
natureza e o sangue. A vida era conhecida através de ritmos e marés 
instintivas, da comunicação extra-sensorial e de uma postura de 
acolhedora abertura a tudo que aconteccesse. Em sua forma arcaica, tais 
tendências são demasiado passivas, fatalistas, e nessa medida, 
regressivas em termos do nível atual de consciência (WHITMONT, 1991, 
p.217). 

 

O que está em pauta neste momento da discussão é a importante disposição 

para que façamos o exercício de integração dos opostos quando o ego se 

encontrar o suficientemente fortalecido e estruturado para suportar a tensão que 

este movimento acarreta. Para que haja ampliação da consciência, é necessário 

que conteúdos inconscientes se tornem conscientes. Porém, para que esse 

trabalho seja construtivo, é fundamental que o ego saiba discernir como realizá-lo 

sem se dissociar e se tornar uma ameaça à vida da sociedade. 

Nas belas palavras de Whitmont (1991) sobre o movimento de integração 

dos opostos: 

 

Ser rigoroso exige ser flexível. A coragem precisa descobrir onde tem 
medo e deve temer. A honestidade precisa descobrir onde ludibria e não é 
fiel às necessidades da vida. O amor tem que enxergar onde odeia, rejeita 
ou é indiferente às realidades do outro. O ódio precisa descobrir onde é 
apegado, onde ama. Devemos tolerar a realidade total do que somos, e 
não apenas aquela parte que desejamos ser. A plena realidade do ser vivo 
exige baixos para todos os altos, da mesma maneira que leva para cima 
depois de cada queda. Essa é a pulsação da existência (WHITMONT, 
1991, p. 209). 
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A mulher neste contexto desempenha o papel de iniciadora. É necessário 

que ouse nesta aventura de “tornar-se claramente consciente da própria face 

abissal e da vida como um todo indiviso. A vida não é mais vista como algo 

compartimentalizado em dentro-fora, bom-mau, belo-feio” (WHITMONT, 1991, 

p.206).  

A expressão da feminilidade é mais do que apenas a função materna e a 

passividade, apreendidas pelo patriarcado. O feminino traz a mudança, a 

transformação, a criação. O novo feminino chega para desafiar e exigir tais 

atitudes. O feminino tem a capacidade de incluir “tudo que é dado, mesmo que 

considerado pobre ou ruim” (WHITMONT, 1991, p.209), tal movimento traz a 

possibilidade de empatia com o outro. Este é um novo dinamismo que exige a 

auto-afirmação tanto das mulheres como dos homens de uma nova maneira. Só 

através do reconhecimento da dimensão das próprias potencialidades positivas e 

negativas é que poderemos enxergar e afirmar adequadamente a singularidade 

dos outros. “Tratamos os outros da mesma forma que nos tratamos, a despeito 

de nossas tentativas conscientes em contrário” (p.209). 

A atenção dada às mullheres neste momento da discussão se justifica pelo 

fato de parecer ter chegado o momento que a mullher necessita de um 

reposicionamento diante da sua função dentro da sociedade. A nova mulher deve 

ser agora ser mais consciente de sua importância para as transformações 

necessárias, assumindo portanto a responsabilidade. 

Whitmont (1991) pontua a importância das mulheres saberem discriminar a 

natureza feminina e masculina, aceitar que sua natureza é diferente do homem 

para que parem de imitá-los e competir com eles, e que assim possam cumprir 

sua função. “Em seu novo aspecto, a dimensão feminina aparece como 

reveladora, guardiã e desafiadora; mediadora do ser como é para si mesma e 

para o masculino, sacerdotisa dos valores e mistérios da vida” (p.211).  

Já o homem requer nesta passagem:  

 

[...] um novo tipo de coragem: a saber, viver não só com força, mas 
também com vulnerabilidade (...) O indivíduo precisará viver na incerteza, 
abstendo-se de decisões aparentemente racionais, até que a razão, o 
desejo e os sentimentos “viscerais” cheguem a um consenso” 
(WHITMONT, 1991, p.211). 
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O antigo ideal heróico masculino passa então por uma transformação em 

direção a um papel de buscador ou descobridor. “Busca é a manifestação da 

ânsia de descobrir o que “mantém o mundo unido em seu cerne mais profundo” ” 

(GOETHE apud WHITMONT, 1991, p. 171).  

Isso significa mergulhar temporariamente no abismo do caos da própria 

subjetividade, “o velho inimigo. Significa perder-se para encontrar-se mais tarde” 

(WHITMONT, 1991, p.211).  

Esta posição promove humildade e empatia pelos outros ao reconhecermos 

que todos devemos passar por isso. Este movimento ao mesmo tempo que valida 

aceitarmos os ideais éticos do patriarcado, “evita a hipocrisia que lhes é própria” 

(WHITMONT, 1991, p.214).  

Tanto os modelos tradicionais tanto da ciência - “como reitora do saber ou da 

verdade” (NARANJO, 2008, p.58); a filosofia - “com suas pretensões acadêmicas 

antigas” (p. 58); quanto as Igrejas tradicionais, estão debilitados. Estamos 

vivendo a idade da busca pelo sentido de ser e existir. 

Portanto, ao mergulhar em seu próprio universo, tanto o homem quanto a 

mulher encontra, aos poucos, características que dizem respeito ao 

funcionamento mágico e mitológico da consciência, que jazem agora 

inconscientes.  

Ao resgatar a vivência de experiências ligadas à afetividade, ao lúdico, a 

sensorialidade, o indivíduo desenvolve a capacidade de sentir, e acaba por entrar 

em contato tanto com a sensação de alegria, de êxito, de bondade, quanto com a 

dor, fracasso, vergonha e culpa. A investigação do sentir implica em tocar e ser 

tocado, ouvir e seu ouvido. Quando a pessoa se abre para ser tocado está se 

abrindo à magoa. Porém, viver protegido, anestesiado, evitando a dor, a culpa ou 

a vergonha faz com que o indivíduo se endureça. Sua humanidade desaparece, 

ele se torna insensível. É provável que cause dor sem saber. “Para me defender 

tenho que acusar alguém. Meu erro, que nego, parece-me estar aderido em outra 

pessoa; eu o projeto” (WHITMONT, 1991, p.216).  

A prova agora é a força para enfrentar a consciência e o sofrimento do 

conflito entre os opostos, entregando-se a ele. 

Naranjo (2008) discute que o medo da dor, do sofrimento nos prendem à 

inconsciência porque defendemo-nos perdendo o contato consciente com aquilo 

que nos faz sofrer, porém esse medo nos tira a nossa liberdade. A inconsciência 
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interfere na saúde de nossas relações e decisões, acarretando mais sofrimento 

“Ademais, a inconsciência ajuda ao que sucumbiu ao medo de ser, através de um 

esquecimento da plenitude saudável e uma desconexão do chamado se seu ser 

essencial, inevitavelmente ameaçador” (p.41). 

O novo movimento de ambos os gêneros, mais ligado à afetividade, 

transforma a existência, reinventa as relações. A nova e respeitosa atitude para 

com “o feminino” - como característica intrínseca de todos os seres humanos, que 

contém a misteriosa qualidade de transformação - exige a disponibilidade para 

estar atento e sensível aos sentimentos, necessidades e valores pessoais, tanto 

próprios, quanto alheios.  

A nova dinâmica deve integrar os valores femininos aos masculinos: o 

sensorial dever ser tão valorizado quanto o espiritual. As melhores conquistas da 

ética patriarcal e da fase mental devem ser agora integradas com a experiências 

subjetivas e relacionamentos interpessoais guiados pela interiorização em 

conjunto do esclarecimento consciente. Afinal, todas as nossas ações, 

diferentemente do que se prega no estrato mental, são motivadas por emoções, 

sentimentos, não só por pensamentos.  

O papel do arquétipo feminino é sustentar a experiencia da vida como ela é 

em sua totalidade. Permite que saboreemos e vivamos a vida “numa interação 

sensível com a terra e o cosmos enquanto organismos vivos; e não mais como 

objetos inertes de exploração em prol do “progresso” econômico ou tecnológico” 

(WHITMONT, 1991, p.217). 

A vivência consciente e a constante integração pelo ego de todas essas 

dimensões, conduzem o indivíduo a uma nova percepção da realidade e um novo 

jeito de estar no mundo. O crescente respeito em relação ao outro, ao planeta e a 

si mesmo - que tais vivência propiciam - conduz necessariamente à uma revisão 

de valores. 

Whitmont (1991) afirma que a nova mulher ou o novo homem - guiado por 

sua anima7 -, terá de defender e proteger o direito de vivenciar tudo que foi 

reprimido pelo patriarcado. “Só a luz das experiências pessoais nuas e cruas é 

que novos valores poderem ser encontrados e testados” (p.219). 

                                            
7 Segundo Jung (2002) a anima é a contrapartida feminina da consciência masculina. Ela funciona 
como uma persona, sendo um elo de ligação entre inconsciente coletivo e consciência, assim 
como a persona é um elo de ligação entre a personalidade real e o mundo externo. 
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Whitmont (1991) retrata de maneira um pouco abstrata, mas figurativa, a 

tendência vivencial quando se acessa o lado escuro (no sentido de 

desconhecido) da individualidade. O autor afirma que quando nos deixamos 

sermos tocados pela “fase noturna dos impulsos proibidos” (p.218), acessando o 

que nos é mais profundo, o desconhecido é vivenciado muitas vezes como 

ameaçador. Quando tocamos o que nos desconcerta ao contemplar o que nunca 

antes disse respeito a esta vida, “pode-se sentir profundamente distante, 

indiferente, desprovida de afeto [...] impedida de qualquer relacionamento 

externo” (p.218). 

Esta fase de “descoberta” e vivência dos aspectos que até agora foram 

reprimidos, pode ser extremamente assustadora tanto para quem a vivencia 

como para quem é testemunha. A tendência neste momento é negar, voltar a 

reprimir ou combater de alguma maneira o estado em que o indivíduo se coloca. 

Porém, qualquer ação neste sentido pode acabar se revelando extremamente 

destrutiva. Este é uma passagem extremamente importante e reveladora. Do 

caos, das profundezas surge o novo, o que traz sentido. Os novos padrões que 

nascem das novas vivências e maneiras de enxergar o mundo necessitam serem 

aceitos, integrados e valorizados de alguma maneira. É um momento de renúncia 

do querer e do dever egóico. É um momento de entrega para o desconhecido, 

para o que está e é além do ego. Abre-se o canal para um fluxo interior de 

emoções, sentimentos, e percepções e se estabelece naturalmente uma nova 

ordem das coisas. Essa ordem que a princípio parece realmente um caos, é “o 

fluxo e a dinâmica de eventos não-racionais desestruturados, desordenados” 

(WHITMONT, 1991, p.221). Essa experiência abre como se fosse uma nova 

possibilidade de realidade, uma nova dimensão, que vai além do espaço e do 

tempo. Estende-se por eles.  

 

[...] a descida ao mundo inferior pressagia uma renovação da vida, 
desde que conscientemente sofrida do começo ao fim. Quando se 
acalenta e se ouve as imagens profundas como se fossem uma criança a 
ser protegida e criada, pode-se atingir uma nova fase na vida pessoal. 
Corre o risco de uma descida à “incubação” no bojo do Yin escuro, em 
nome de uma transformação e de uma renovação, exige que se ignore 
pelo menos temporariamente todos os imperativos morais e éticos e todas 
as noções abstratas. 

Se conseguir sustentar a tensão dessa nova fase, a mulher funciona 
como desafiante a serviço da vida em mutação (WHITMONT, 2001, 
p.219).  
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A partir dessa nova maneira de se posicionar diante de si e do mundo, entre 

outras mudanças, o indivíduo pode acabar por abrir assim o canal para que nos 

conectemos a um dos aspectos mais profundos da nossa natureza: o númem.  
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4 Self: o arquétipo da transcendência 

 

Nossa psique é estruturada à imagem da estrutura do mundo, e o que 
ocorre num plano maior se produz também no quadro mais ínfimo e 
subjetivo da alma (JUNG, 2006, p.378). 
 
 

Segundo Edinger (1972) a descoberta de maior alcance e de caráter mais 

fundamental de Jung é o que chama de inconsciente coletivo ou psique 

arquetípica. Graças a seus estudos sabemos hoje que a psique individual não é 

fruto apenas das experiências pessoais, mas envolve uma “dimensão pré-pessoal 

ou transpesoal, que se manifesta em padrões e imagens universais, tais como os 

que se podem encontrar em todas as mitologias e religiões do mundo” (p.21). 

Essa psique arquetípica conta com uma instância ou princípio capaz de 

estruturar, organizar em um movimento de unificar os conteúdos arquetípicos. Tal 

princípio é o arquétipo central da psique, denominado por Jung de Self ou Si-

mesmo. O Self é centro ordenador e unificador da psique total (consciente e 

inconsciente). 

Jung (1982) afirma que o Self é um todo organizado do qual o ego é apenas 

uma parte, ainda que essencial. Porém, o Self é a força que orienta o indivíduo na 

realização de todo seu potencial. 

Segundo Jung (1982) a integração dos conteúdos inconscientes pelo ego 

implica em assimilar partes do Self ou Si-mesmo, que é o arquétipo da 

completude. Esse movimento implica não só em um alargamento das fronteiras 

da consciência, mas também um maior esclarecimento sobre o significado de ser 

quem se é.  

O arquétipo o qual Jung (1982) chama de Self torna-se mais inteligível se 

fizermos referência à como se manifesta. Jung (1982) relata que o Self conecta-

nos com a manifestação de todas as representações supremas da totalidade e da 

unidade. A aproximação com tal arquétipo representa uma experiência psíquica 

viva e possui um sentido universal específico. É, originalmente, a aproximação da 

experiência da completude.  

O Self designa o “âmbito total de todos os fenômenos psíquicos no homem” 

(JUNG, 1991, par. 902, p. 442). Assim, engloba o experimentável e o não-

experimentável. Como é composto por conteúdos conscientes e não conscientes, 

tem uma característica transcendente. Pelo humano só pode ser conhecido em 
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partes. Pode aparecer nos sonhos e nas imagens psíquicas como imagens de 

figuras como reis, profetas, heróis, salvadores ou de figuras geométricas como 

círculos, mandalas, quadrados ou a cruz. Sempre remete a algo que traduz uma 

unidade, porque simboliza a união dos opostos. (JUNG, 1991) 

 

O uso de um círculo mágico ou mandala, como é chamado no Oriente, 
para propósitos de cura, é uma idéia arquetípica. Quando um homem está 
doente, os índios pueblo do Novo México fazem na areia o desenho de 
uma mandala com quatro passagens. No centro dele constroem uma 
“casa de suor”, lugar de cura, e lá o paciente tem de submeter-se ao 
tratamento do suor. No chão do lugar da cura pintam um outro círculo-
mágico – colocado assim no centro da grande mandala – e no meio dele 
colocam um vaso com a água da cura, simbolizando a entrada no mundo 
subterrâneo. A simbolização que encontramos nessa cerimônia é 
claramente análoga à que encontramos no inconsciente coletivo. É um 
processo de individuação, de identificação com a totalidade da 
personalidade, com o Si-mesmo (JUNG, 2000, par.271, p.133). 

 

Porém, Jung (1982) afirma que a totalidade é algo além do que a consciência 

pode apreender. Não tem limites e abrange todas as coisas em uma medida 

indeterminável. Ela abrange o consciente e o inconsciente, e portanto, todos os 

arquétipos.  

Segundo Edinger (1972) o Self é o que rege a psique, se apresenta como 

autoridade psíquica suprema, fazendo com que o ego seja submetido ao seu 

domínio. Pode ser descrito como a “divindade empírica” interna. 

 

4.1 O Numinoso e a transformação da consciência 

 

O mundo é aquilo que imaginamos. Só uma pessoa infantil julgaria que o 
mundo é realmente aquilo que pensamos (JUNG, 2000, par.120, p.75). 

 

A palavra numinous foi criada por Rudolf Otto - teólogo protestante alemão e 

erudito em religiões comparadas - que compôs sua obra no inicio do século XX. 

Mais tarde, o termo foi retomado e desenvolvido por Carl Gustav Jung. 

Mais uma vez faz-se necessário nos atermos ao conceito de consciência 

para uma maior clareza acerca dos conteúdos que serão discutidos ao longo 

deste estudo. Para Jung (1991) consciência é a apreensão dos conteúdos 

psíquicos pelo ego. É justamente a atividade que relaciona os conteúdos 

inconscientes com o ego. 
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Consciência não é a mesma coisa que psique, pois psique representa o 
conjunto de todos os conteúdos psíquicos; estes não estão todos 
necessariamente vinculados ao eu, isto é, relacionados de tal forma com o 
eu que lhes caiba a qualidade de conscientes (JUNG, 1991, par.781, 
p.401). 

 

Segundo Jung (2005), no processo de análise quando há dissolução das 

fantasias de transferência mais infantis e pessoais, inicia-se uma nova etapa no 

processo de conhecimento de si. Nesse novo momento, os conteúdos mais 

superficiais do inconsciente calcados em reminiscências pessoais - expressos em 

sonhos, sintomas e fantasias contendo lembranças perdidas, reprimidas, 

evocações dolorosas e percepções que não ultrapassaram o limiar da 

consciência - deixam de ser foco das projeções. A etapa na qual há projeções 

correspondentes à figura da sombra proveniente do inconsciente pessoal é 

transposta, superada por uma nova etapa onde conteúdos da camada mais 

profunda do inconsciente - o inconsciente suprapessoal ou coletivo - são agora 

projetadas. 

Jung (2005) explica que nesta nova etapa “a libido segue sua inclinação até 

as profundezas do inconsciente e lá vivifica o que até então jazia adormecido” 

(par.105, p.58). A psique pode acessar então, a nossa capacidade hereditária de 

imaginação humana. Tais conteúdos os quais antes jaziam adormecidos dizem 

respeito a imagens primordiais, universais e originárias; motivos de lendas e 

temas mitológicos que permeiam todas as sociedades, que se repetem no mundo 

inteiro de formas muito parecidas. Jung (2005) denomina tais imagens de 

arquétipos. 

Jung (2005) afirma que os arquétipos - essas imagens primordiais 

pertencente aos “segredos” da história do espírito humano - por serem as formas 

mais antigas e universais de imaginação humana se comportam como se 

possuíssem vida própria. Além de se caracterizarem por essa relativa autonomia, 

são simultaneamente pensamento e sentimento. 

O autor esclarece que tais idéias jazem no inconsciente à disposição de 

qualquer pessoa, só que requerem certas condições para virem à tona. São 

“sedimentos” de experiências que são revividas à milênios pela humanidade, são 

“impressões gravadas pela repetição de reações subjetivas” (par. 109, p. 61). 

Dizem respeito a certas tendências vivenciais; experiências que se repetem de 
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forma muito parecida, reproduzindo idéias míticas semelhantes mesmo em 

culturas distintas. São a “pura expressão da vida, cujo modo de ser dispensa 

qualquer outra explicação” (JUNG, 2005, par.109, p.61).  

De acordo com Jung (2005) os pensamentos mais positivos e grandiosos da 

humanidade são moldados a partir dos arquétipos que contêm não só o que há 

de mais belo, grandioso e construtivo do pensamento e sentimento humanos, 

mas também as nossas piores qualidades; os atos mais destruidores e diabólicos 

que a humanidade já foi capaz de realizar. 

 
É a descoberta do tesouro oculto, a fonte inesgotável onde a humanidade 
sempre buscou seus deuses e demônios e todas as idéias. Suas mais 
fortes e poderosas idéias, sem as quais o ser humano deixa de ser 
humano (JUNG, 2005, par.105, p. 58). 

 

 Jung (2005) afirma que os arquétipos comportam-se como centros 

autônomos carregados de energia promovendo um efeito comovente sobre a 

consciência, e podendo provocar grandes alterações no sujeito. Podem aparecer 

através de sonhos, fantasias, ou na vida cotidiana e - quando se manifestam - 

assaltam o pensamento de uma maneira quase que violenta. Trazem consigo 

uma potência, uma força que exerce uma influência específica, causando uma 

espécie de assombro e fascínio no indivíduo. O efeito que tais imagens produzem 

exige que os conceitos tradicionais individuais se moldem à elas. Provocam, 

portanto uma grande mobilização dos conteúdos pessoais e impele à ação ou 

transformação. Tal comoção é o que caracteriza o aspecto numinoso dos 

arquétipos.  

É importante no presente estudo pontuar que só será possível discorrer 

sobre o numinoso e, portanto o sagrado, o absoluto, o eterno, quando partimos 

do pressuposto de que o termo está a priori inserido em um contexto de 

pensamento dentro do domínio religioso. “O sagrado é, antes de mais nada, uma 

categoria de interpretação e de avaliação que, como tal, só existe no domínio 

religioso” (OTTO apud MELO, 2008, p.70).  Portanto, para compreender o que 

dirá respeito ao divino, será necessário recorrer a “predicados como: espírito, 

razão, [...] onipotência, unidade de essência, consciência de si e outros termos 

parecidos” (OTTO apud MELO, 2008, p 70). 
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Esta forma de apreensão do sagrado é uma tentativa de defini-lo em 
termos objetivos, embora o sentido do elemento irracional do sagrado não 
possa ser alcançado pela palavra, como lemos na Bíblia: desde o princípio 
“o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus” (Jo 1:1). O Verbo é 
inapreensível, inefável por coincidir com a Divindade que se define como 
“Eu sou aquele que é”. Assim Deus se apresenta a Moisés e ordena a ele 
que desta forma o apresente aos israelitas (Êx 3:14) (MELO, 2008, p 70). 

 

De acordo com Jung (2002) a religião é função natural da psique. Refere-se 

ao homem como homo religious pela capacidade que o humano tem de 

relacionar-se com a transcendência. A religião é vista por ele como uma função 

ontológica que possibilita ao homem identificar e discernir fatores que agem sobre 

ele e influenciam o seu estado geral, além de apreender o transcendente como se 

fosse Outro. 

Armando (2008), além de discorrer sobre a irracionalidade que R. Otto 

confere ao fenômeno numinoso, discute também sobre a idéia de sacralidade 

inscrita no termo. Sagrado, porém, subtraído de um tributo ético ou moral e, 

portanto racional, pelo qual normalmente entendemos essa palavra. 

Ainda sobre o mesmo tema, Melo (2008) argumenta que quaisquer que 

forem os predicados usados para abarcar o fenômeno numinoso, só haverá 

devida compreensão se esses elementos forem considerados como ferramentas 

de suporte para tal. No entanto, apenas através de tais predicados seria 

impossível de captar a real dimensão do objeto o qual pretendemos descrever. 

Este objeto “deve ser percepcionado, mas de maneira diferente e particular. Deve 

ser perceptível de qualquer forma, caso contrário nada poderíamos dizer a seu 

respeito” (OTTO apud MELO, 2008, p 70-71).  

A partir da apresentação da discussão feita pelos autores até agora, é 

possível notar que o termo numinoso seja particularmente difícil de ser teorizado 

pelo grau de abstração necessário para sua compreensão.  

Nesse sentido Melo (2008) comenta algo importante de ser esclarecido para 

a apreensão do tema. Afirma que o irracional para Otto: 

 

[...] não é algo contrário à razão, mas supra-racional, algo acima da razão. 
O sentimento do numinoso, como efeito provocado na psique pelo contato 
com o sagrado, é aquilo que transcende a razão humana e resiste a 
qualquer redução racional, constituindo propriamente o inteiramente outro. 
Já o aspecto racional do sagrado, como vimos, é tudo o que pode ser 
reduzido a categorias de pensamento; temos aí o âmbito dos dogmas, 
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catequese e ritos como manifestações sensíveis que possibilitam a 
vivência com o sagrado (MELO, 2008, p 71).   

 

Melo (2008) aponta para a ênfase que Otto dá “[...] àquele aspecto qualitativo 

do sagrado que só é reconhecido pelos efeitos que ele produz na psique” (p.69). 

Ao referir-se sobre a natureza dos aspectos psíquicos mobilizados por um 

fenômeno numinoso, Armando (2008) os especifica como sendo eventos não 

cotidianos e não incluídos nas nossas categorias de tempo e espaço. Trazem 

conteúdos ainda desconhecidos pela consciência que têm o poder de mobilizar o 

ser humano de tal maneira que o transforme. Essa transformação é 

experienciada como significativa sempre por parte do indivíduo que a viveu, 

podendo ser de natureza criativa ou destrutiva. O contato do indivíduo com essa 

força pode suscitar uma ampliação do campo da consciência. Porém, há a 

possibilidade também de os conteúdos inconscientes romperem com a barreira 

do ego, dominando a consciência - como pode acontecer em situações 

patológicas, no caso da psicose, por exemplo.  

Jung (2005) considera que além de emergir através de imagens psíquicas, a 

vivência numinosa também pode se estabelecer, a partir da conexão com algum 

objeto que mobilize uma grande quantidade de afetos. Pode ser tanto a 

propriedade de um objeto visível quanto o influxo de uma presença invisível. 

Ambos, porém, se apoderam do sujeito de tal forma que produzem uma 

modificação especial na consciência. Independente de sua vontade. 

Segundo Armando (2008), é inútil a tentativa de conquistar o numinoso, só 

há a possibilidade de nos abrirmos para ele. “É a abertura para o inconsciente 

coletivo, para o arquétipo de Deus, para o Si-mesmo” (p.46). Ao dizer que Jung 

considera o homem como um ser que traz a divindade dentro de si, traz também 

a concepção junguiana de que exista um Outro dentro de nós, que não o ego. 

Responsável por todo o processo de Individuação, este Outro - ao qual Jung se 

refere - é a instância pela qual o Si-mesmo ou Self se identifica. 

Ao discorrer sobre o pensamento acerca do sagrado de Otto, Armando 

(2008) faz referência ao fenômeno numinoso como sendo o contato do indivíduo 

com o transcendente. Explica que durante a ocorrência desse evento, o ego é 

arrebatado de forma a ficar sobre o domínio do arquétipo central do Si-mesmo. 

Durante esse tipo de experiência, o transcendente se manifesta a partir de 
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imagens, com determinada tonalidade emocional, que independe da vontade do 

ego.  

 

Ela atinge a imago Dei, o arquétipo do Si-mesmo em nós, e assim 
desperta este último. Torna-se “constelado” e, devido à sua numinosidade, 
força a pessoa à totalidade, isto é, à integração do inconsciente ou à 
subordinação do eu à “vontade” integral que, com razão, é entendida como 
“vontade de Deus”. [...] Totalidade não pode ser consciente, pois abrange 
também o inconsciente. Ela é, ao menos em sua metade, um estado 
transcedental, portanto é mística e numinosa (JUNG, 2002, p.190).  

 

Rios (apud ARMANDO, 2008) descreve o numinoso como sendo o efeito 

provocado pelo contato com os arquétipos. Se acontecer sem a devida 

preparação, pode chegar com tal intensidade que sua força é capaz de destruir o 

ego humano. “Para isso a humanidade sempre cuidou de estabelecer rituais e 

liturgias que a protegessem da destruição e que funcionam, socialmente, como 

mecanismos de defesas psíquicos” (p. 48). Lembra que o ritual o qual possibilita o 

contato com esses conteúdos está necessariamente inserido em um tempo e um 

espaço. Também, invariavelmente, é dirigido por alguém experiente na função de 

intermediar esse encontro. Este contexto é propício, portanto, que os efeitos 

sejam controlados e devidamente integrados. 

Ainda discorrendo sobre sua entrevista com Rios, Armando (2008) explica 

que quando há um amadurecimento egóico de uma maneira muito unilateral - 

produto de assimilações em que apenas um dos lados de um conteúdo vai sendo 

assimilando pela consciência  - a tensão psíquica entre consciente e inconsciente 

pode chegar a tal ponto em que ocorra o aparecimento de alguma imagem 

arquetípica com seu efeito numinoso na consciência. Esse evento é uma tentativa 

do Self de compensar a unilateralidade psíquica, sempre no movimento em 

direção à totalidade.  

 

A irrupção da imagem arquetípica com sua intensidade emocional típica do 
fenômeno numinoso é sempre entendida pelo ego como uma violência. Se 
tal conteúdo foi sendo sistematicamente relegado à sombra, isto significa 
que o ego não tinha suficiente flexibilidade para integrá-lo. Assim, a tensão 
entre consciência e inconsciente vai aumentanddo, e vão se constelando 
imagens cada vez mais profundas e com carga emocional suficiente para 
produzir uma transformação (RIOS apud ARMANDO. 2008, p. 49). 

 

O autor relata que após este evento, o ego pode reagir de diferentes 

maneiras. Pode inflar, caso haja identificação com a imagem constelada, pode 
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ocorrer um surto destrutivo caso a carga emocional seja grande demais. Ou ainda 

pode haver uma alternativa construtiva, criativa. Neste caso haverá uma mudança 

de todo um sistema de elaboração de significado egóico para que o novo 

conteúdo seja assimilado de um ponto de vista mais elevado, provocando assim 

um alargamento do campo de consciência.  

Armando (2008) ao afirmar que “a experiência do numinoso é um momento 

de não dualidade com o que nos cerca” (p.51), nos dá um esclarecimento ainda 

maior sobre o fenômeno. Durante este evento a consciência se volta para algo 

que não só é maior que ela, mas também está além dela. Quando há integração 

criativa dos conteúdos numinosos, diz ser “o ato maior de entrega de um ego bem 

estruturado, que se rende ao Si-mesmo, consciente e ativamente” (p.51).  

Ainda discorrendo sobre qualidades do Self, Armando (2008) atribui ao 

arquétipo a função de orientar, guiar, direcionar o indivíduo e abrir novos 

caminhos na consciência e, portanto, em sua vida. As imagens numinosas vêm, 

portanto, carregadas de significado simbólico. O símbolo é a maneira pela qual o 

inconsciente se apresenta para o indivíduo para que possa ser inteligível para a 

consciência. Tais imagens trazem a possibilidade - se forem elaboradas pelo ego 

e integradas pela consciência - de promover a transformação necessária para 

aquele momento. 

 

O símbolo quando aparece na consciência, é vivido como uma verdade 
maior do que as possibilidades de explicação, uma vez que ele nunca 
poderá se abarcado em sua totalidade. Assim, o símbolo congrega 
diferentes dimensões de uma mesma realidade: corpo-mente, matéria-
espírito, singular e coletivo, contém em si os opostos e concorre para a 
estruturação e desenvolvimento da consciência (ARMANDO E OLIVEIRA 
apud ARMANDO, 2008, p. 77).  

 

 É importante ressaltar, porém que não é apenas o aparecimento do 

símbolo através de imagens que caracteriza o contato com o númem. É 

justamente a reação, o efeito causado por esse símbolo que vai indicar esse 

contato. É a tonalidade emocional conferida pelo sujeito que determinará o 

fenômeno numinoso.  

Propusemos-nos neste estudo a fazer o exercício de compreender pela 

razão algo que é irracional, como Melo (2008) aponta:  
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É uma categoria do sagrado a impossibilidade de compreensão de seu 
objeto - um Deus compreendido não é Deus. Só se compreende algo 
através do exercício da razão e a razão não apreende aquilo que é 
irracional (MELO 2008, p.72). 

 

Assim, para que o conceito fique mais inteligível, é conveniente exemplificar 

uma experiência de contato com o númem “através da observação da reação do 

sentimento que a experiência do sagrado provoca” (MELO, 2008, p.72).  

Jung (2006) relata que aos três ou quatro anos teve o primeiro sonho do qual 

consegue se lembrar. Tamanha numinosidade do conteúdo fez com que tal 

lembrança permanecesse com ele durante toda a sua vida: 

 

O presbitério fica isolado, perto do castelo de Laufen, e atrás da 
quinta do sacristão entende-se uma ampla campina. No sonho, eu estava 
nessa campina. Subitamente descobri uma cova sombria, retângular, 
revestida de alvenaria. Nunca a vira antes. Curioso, me aproximei e olhei 
seu interior. Vi uma escada que conduzia ao fundo. Hesitante e 
amedrontado, desci. Embaixo deparei com uma porta em arco, fechada 
por uma cortina verde. Esta era grande e pesada, de um tecido 
adamascado ou debrocado, cuja riqueza me impressionou. Curioso de 
saber o que se escondia atrás, afastei-a e deparei com um espaço 
retângular de cerca de dez metros de comprimento, sob uma tênue luz 
crepuscular. A abóboda do teto era de pedra e o chão de azulejos. No 
meio, da entrada até um estrado baixo, estendia-se um tapete vermelho. A 
poltrona era esplêndida, um verdadeiro trono real, como nos contos de 
fada. Sobre ele uma forma gigantesca quase alcançava o teto. Pareceu-
me primeiro um grande tronco de árvore: seu diâmetro era mais ou menos 
de cinquenta ou sessenta centímetros e sua altura aproximadamente de 
uns quatro ou cinco metros. O objeto era estranhamente construído: feito 
de pele e carne viva, sua parte superior terminava numa espécie de 
cabeça cônica e arredondada, sem rosto nem cabelos. No topo um olho 
único imóvel, fitava o alto.  

O aposento era relativamente claro, se bem que não houvesse 
qualquer janela ou luz. Mas sobre a cabeça brilhava uma certa claridade. 
O objeto não se movia, mas eu tinha a impressão de que a qualquer 
momento poderia descer do seu trono e rastejar em minha direção, qual 
um verme. Fiquei paralisado de angústia. Nesse momento insuportável 
ouvi repentinamente a voz de minha mãe, como que vinda do interior e do 
alto, gritando: - “Sim, olhe-o bem, isto é o devorador de homens!” Senti um 
medo infernal e despertei, transpirando de angústia (JUNG, 2006, p. 33). 

  
 Jung (2006) relata que só cinquenta anos mais tarde compreendera o 

simbolismo de tal sonho. O objeto dizia respeito a um falo gigante e o tema era 

relacionado a ritos religiosos antropofágicos no simbolismo da comunhão.  

Foi a partir de experiências desta natureza que questionamentos começaram 

a povoar seu pensamento: “Quem falava por mim? Que mente ideara esses 

acontecimentos? Que inteligência superior estava em ação?” (JUNG, 2006, p.35). 



53 
 

 

A vivência de um sonho numinoso provoca uma sensação de assombro 

porque sente-se que tais imagens ou pensamentos não foram criados pelo 

sonhador. É o que traz o “conhecimento decisivo de que existem na alma coisas 

que não são feitas pelo eu, mas se fazem por si mesmas, possuindo vida própria 

(...) como animais na floresta, homens numa sala ou pássaros no ar” (JUNG, 

2006, p.210-111). 

Franz (1999) afirma que Jung costumava dizer que o principal interesse do 

seu trabalho não era o tratamento das neuroses, mas sim a abordagem do 

numinoso. A autora afirma que é justamente o contato com o numinoso a 

verdadeira terapia “e, na medida em que alcançamos as experiências numinosas, 

somos libertados da maldição da patologia” (p.199). Discute sobre a importância 

de estabelecer uma relação com o numinoso. Sem isso “nenhuma cura é 

possível” (p.199). O que se pode esperar de uma psicoterapia que não se 

aprofunda a ponto de tocar o numinoso é, no máximo, um ajustamento social. 

Afirma que o principal trabalho do terapeuta é desobstruir o caminho que o 

numinoso necessita para se manifestar. “Destruir as idéias pré-concebidas e os 

bloqueios à possível experiência numinosa” (p.200). 

 

Essa alteração da relação ego com o Si-mesmo pode ser entendida como 
uma transformação na direção da cura, uma vez que para Jung, a 
verdadeira terapia é a abordagem do numinoso e as experiências 
numinosas podem nos libertar das patologias (ARMANDO, 2008, pg.86). 

 

A autora também chama atenção para uma importante questão que é a 

ligação do analista com o numinoso. Afirma ser fundamental a experiência 

pessoal proveniente do que Jung chamou de Influxus Divinus. Só assim o analista 

poderá se movimentar na direção de tomar distância das suas próprias 

convicções preconcebidas de normalidade e ajudar o paciente a “ouvir melhor o 

que a sua própria psique está lhe sussurrando” (FRANZ, 1999, p.200).  

Franz (1999) relaciona o fato de que o feminino foi suprimido na cultura do 

patriarcado - e consequentemente, o senso de sentimento pessoal, a “capacidade 

de se emocionar, de experimentar valor ou significado” (p.208) - como sendo um 

dos fatores da perda do contato com o numinoso nos dias atuais. As palavras 

como Deus, alma e consciência foram estigmatizadas a tal ponto que é preferível 
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não usá-las ou substituí-las por outras as quais não criem resistências à psique 

do analisando.  

Sobre o contato e aceitação do numinoso como sendo um fenômeno real e 

singular, Franz (1999) cita Jung quando diz que a experiência religiosa do 

numinoso “traz consigo a sua própria prova, ainda que ao mesmo tempo o ego 

nunca desista de duvidar de que a compreendeu corretamente” (p.210). Quando 

uma pessoa tem uma verdadeira experiência religiosa, “surge naturalmente um 

profundo respeito pelo religio do outro (se for genuíno), e a necessidade de não 

atacá-lo” (p.210). 

Franz faz analogia do numinoso com as substâncias de maior poder curativo, 

que ao mesmo tempo podem ser “venenosas” no sentido de ser extremamente 

perigosas - como já dito anteriormente. 

 

Se um elemento esquizofrênico estiver presente, ela poderá muito bem 
praticar as coisas mais terríveis. Assim, por exemplo, um esquizofrênico 
que estava trabalhando num jardim de um hospital psiquiátrico para 
doentes mentais de repente agarrou a filhinha do diretor e decapitou-a. Ele 
explicou que a voz do Espírito Santo lhe havia dito para fazer isso. Se ele 
tivesse interpretado simbolicamente essa voz, teria compreendido que o 
que ouviu significava que ele devia sacrificar sua excessiva infantilidade. A 
representação concreta de conteúdos arquetípicos compulsivos é o grande 
perigo que acompanha a experiência numinosa (FRANZ, 1999, p. 209).  

 

Tal contato pode se revelar não só incômodo, mas extremamente 

assustador, quando não perturbador. Isto se dá pelo fato de que as experiências 

de contato com o numinoso nos conectam com uma intensidade de emoção 

capaz de produzir pânico. Tais substâncias inconscientes carregam tanta energia 

psíquica que, quando relegadas ao inconsciente, perpassam toda a 

personalidade na forma de uma neurose. A intensidade dos conteúdos os quais 

habitam nosso inconsciente explicam a resistência ou até mesmo o horror que 

podem tomar o sujeito que se aproxima dos conteúdos das camadas mais 

profundas do inconsciente. Os sonhos e seus símbolos referem-se 

constantemente à ilusões, fantasias infantis, formas arcaicas de pensar e instintos 

primitivos: todos os “restos” primitivos os quais a mente se livrou no curso de sua 

evolução. No entanto o que choca e amedronta não é o primitivismo, mas a 

emoção que eles trazem. O ego tem que estar preparado e estruturado para lidar 

com elas. (JUNG, 2000) 
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Mais uma vez é necessário lembrar que a integração de conteúdos 

inconscientes serão criativas ou destrutivas não dependerá do arquétipo 

constelado, mas da atitude e do grau de consciência do indivíduo. Qualquer 

elemento da psique inconsciente que luta para ser ativado deve ser assimilado 

pela orientação consciente que esteja preparada, aberta e flexível. Senão, a 

consciência pode reagir ao novo fortalecendo e tornando ainda mais rígidas as 

velhas posições. (WHITMONT, 1991) 

Jung (2001) afirma que o inconsciente ativado deve ser vigorosamente 

comprometido com todos os nossos poderes mentais e afetivos.  

A atuação dos padrões patriarcais de funcionamento é extremamente 

importante em momentos quando é preciso fazer uma separação prática entre 

ego e conteúdos inconscientes - através da crítica racional egóica, passível de 

discernimento - que fixará limites para a vivência. Em outras palavras, se houver 

identificação do indivíduo com as figuras provenientes do inconsciente, o ego infla 

de maneira perigosa. As consequências dessa inflação são imprevisíveis. (JUNG, 

2000) 

O contato com o numinoso, que faz parte do “espaço” da psique 

transpessoal, põe o ego em confronto com imagens e “energias” não pessoais. 

Tais conteúdos pedem que as imagens sejam compreendidas e os afetos - que 

são mobilizados pelas imagens - recebam continência e sejam “humanizados”. 

(EDINGER, 1984) 

Jung (1982) afirma que tomar consciência da realidade da sombra implica 

necessariamente em um problema de ordem moral, pois ninguém é capaz de tal 

feito sem dispender energias morais. Refere-se a esse processo como a base 

indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento, porém reafirma a 

necessidade de haver disposição egóica para realizar este trabalho que é muitas 

vezes extremamente árduo e pode se estender por um longo tempo.  

A ética necessária para dar continência aos conteúdos provindos do 

inconsciente e integrá-los, se estabelece naturalmente conforme a consciência se 

amplia. Se tudo ocorrer de maneira criativa, ou seja - se o ego suportar a tensão 

entre os opostos e não se identificar com as figuras arquetípicas consteladas - a 

partir do contato com as próprias questões, o indivíduo gradualmente adquire 

empatia e compaixão - por si e pelos outros - que são de grande valia para o seu 

relacionamento com o mundo externo (e interno, diga-se de passagem). 
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Jung (2000) relata que quando se trata de discriminar-se de objetos 

inconscientes com caráter numinoso, não se pode rejeitá-los por motivos 

puramente racionais, a não ser acompanhado de uma grande perda com 

consequências imprevisíveis. Como já foi dito, o númem contido no símbolo 

arquetípico é extremamente mobilizador e faz com que o sujeito conecte-se com 

o que é maior e mais poderoso do que o ego.  

O autor comenta que o mundo ocidental não faz idéia do que perdeu com a 

destruição do numinoso. O caráter numinoso das coisas é o que lhes atribui 

significado, a sua perda acarretou em um desorientação e dissociação da 

tradição moral e espiritual humanas. Jung (2000) afirma que o mundo ocidental 

perdeu os valores espirituais normais ao longo da história humana em proporções 

“desconhecidas e muito perigosas” (par. 581, p. 254). 

Edinger (1984) concorda com Jung quando discute que o estabelecimento do 

ego autônomo - tal como é hoje -, desvinculado dos instintos e do númem das 

forças arquetípicas, fez com que a sociedade perdesse o seu “mito central” que 

sempre guiou e justificou a extenuante tarefa de ser humano.  

Antigamente - devido a carga afetiva que o númem mobiliza - os eventos 

eram atribuídos de sentido, compondo os mitos que regiam as sociedades. A 

desconexão com o sentimento implica na distância do númem e, consequente 

perda do mito. “Que está na raiz de nossa atual angústia individual e social” 

(EDINGER, 1984, p.11). 

De acordo com Jung (2000), para as sociedades tribais antigas, a perda do 

numinoso significaria a sociedade inteira perder a razão de ser, o sentido da vida 

e a organização social, de maneira a se dissolverem e decaírem. Discute que nós 

perdemos algo que nunca chegamos a compreender direito. Como consequência 

do funcionamento patriarcal, os dirigentes espirituais se preocuparam mais em 

proteger as suas organizações do que realizar a intemediação entre o mistério e o 

povo.  

O colapso do mito central que era “guiado” por algum grau de contato com o 

numinoso, culminou na experiência do humano de perda do sentido da vida. Tal 

experiência se deve ao fato de no lugar deste “mito” os conteúdos decorrentes 

das motivações mais primitivas da psique serem ativados. Assim, os valores 

diferenciados desaparecem e são substituídos por motivações elementares de 
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poder e prazer ou, no outro pólo, coloca o indivíduo em uma situação de vazio e 

desespero. (EDINGER, 1984)  

O homem moderno está perdido no vazio de um mundo desprovido de 

númem. Ignorar a existência de uma força natural interior tão poderosa, nos 

adoece. O “dogma” da racionalidade nos aprisionou. 

Jung (2000) afirma que nossa fé teme a razão como se uma fosse 

excludente da outra. Pelo contrário, a fé nutre as outras facetas humanas. 

Considera que a fé é o “lugar” onde reside a maior força do ser humano. Porém, 

nossa fé atual “desvia o olhar da realidade fundamental do numinoso que sempre 

guia o destino dos homens” (JUNG, 2000, par.582, p.254). 

Um bom exemplo de algo que desde os tempos mais remotos foram imagens 

consideradas sagradas, ou seja, carregadas de númem são as formas feminina e 

masculina. A feminina da mãe emocional, que sempre representou a matéria 

(Mãe-Terra), e a masculina, do pai, identificado com o intelecto, representante do 

espírito (nosso Pai) eram dotados de numinosidade pelo consenso comum, ou 

seja, pela fé. O sentido emocional das coisas do mundo desapareceu junto com o 

seu mistério e a sua sacralidade, deixando os conceitos das coisas do mundo 

secas, desprovidas de vida, inumanas. Nosso mundo parece ter sido “livre” de 

todos os componentes irracionais, purificado das supertições, “desinfetado de 

todos os numes” (JUNG, 2000, par.586, p.255). 

 

Por causa da mentalidade científica, nosso mundo se desumanizou. O 

homem está isolado do cosmo. Já não está envolvido na natureza e 

perdeu sua participação emocional nos acontecimentos naturais que até 

então tinham um sentido simbólico para ele. O trovão já não é a voz de 

Deus nem o raio seu projétil vingador. Nenhum rio contém qualquer 

espírito, nenhuma árvore significa uma vida humana, nenhuma cobra 

incorpora a sabedoria e nenhuma montanha é ainda habitada por um 

grande demônio. Também, as coisas já não falam conosco, nem nós com 

elas, como as pedras, fontes, plantas e animais. Já não temos uma alma 

da selva que nos identifica com algum animal selvagem. Nossa 

comunicação direta com a natureza desapareceu no inconsciente, junto 

com a fantástica energia emocional a ela ligada (JUNG, 2000, par. 585, 

p.255). 
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 Essa tentiva de assepsia, porém, se mostra artificial. Por mais que o 

homem moderno deseje estar livre do “primitivismo” e orgulhe-se do racionalismo, 

“pontos de vista céticos e convicções científicas existem lado a lado com 

preconceitos ultrapassados, modos de pensar e sentir superados, interpretações 

erradas mas teimosas e ignorância cega” (JUNG, 2000, par.256, p. 126). 

 O númem que vem através do símbolo como imagem arquetípica, não está 

presente na consciência coletiva atual, mas continua presente na psique. Agora, 

porém, inconsciente. Pode nos tocar muitas vezes através de imagens oníricas. 

São praticamente como um pedaço de vida, porque nos mobilizam à conectarmos 

com o significado profundo dos eventos devido a emoção que geram. 

 A perda da psique primitiva é um dos pontos principais desta discussão. 

Segundo Jung (2000) a psique teve funções vivas bem antes de poder ser 

pensada pela nossa consciência mental. Reconhecer tal fato é como uma pessoa 

aceitar “ que, tendo passado uma fase de sua vida em estado inconsciente, de 

repente reconhece que existe uma lacuna em sua memória que se estende por 

um período onde aconteceram coisas importantes das quais não consegue 

lembrar-se” (JUNG, 2000, par. 592, p. 258). Pode perceber então, que se puder 

compreendê-las em algum nível, diversos eventos de sua vida poderão ser 

atribuídos de sentido. Reencontrar e assimilar conteúdos perdidos - que não 

sejam neutros no sentido emocional - provoca uma alteração em nossa 

personalidade. Reprimir ou deixar de lado conteúdos inconscientes carregados de 

emoção ou numinosos é reconstituir o estado neurótico anterior. “Como isso 

parece uma saída cômoda, é muitas vezes escolhida” (par. 595, p. 259). 

 Jung (2000) atribui o preconceito dominante em muitos lugares contra 

assuntos ou acontecimentos que dificilmente podem ser compreendidos pela 

razão ao medo primitivo dos espíritos. “De acordo com a regra psicológica a 

sombra fica mais forte quando há luz, isto é, quanto mais racionalista for a 

consciência, tanto mais vivo se torna o mundo de fantasmas do inconsciente” 

(JUNG, 2000, par.759, p.318). 

 A atitude personalista-reducionista em relação aos conteúdos psíquicos é 

exemplo de uma “consciência ingênua, não-iniciada e egocêntrica, que não 

conhece nenhum outro centro psíquico senão o seu” (EDINGER, 1984, p.77).  

Se as imagens inconscientes, e principalmente as que “expressam o 

numinosum – o sentido e valor supremo da psique” (EDINGER, 1984, p.77) – 
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foram entendidas pelo sujeito a partir de um ponto de vista reducionista, a 

experiência é destrutiva porque a “alma” que necessariamente acompanha a 

imagem numinosa é simplesmente destruída, deixando o indivíduo numa espécie 

de vivência árida, estéril. Se, ao invés, o conteúdo provindo do inconsciente não 

for entendido de um modo personalista - como se, por exemplo, o sujeito 

acreditasse que a vivência foi criada por ele próprio – pode transcender a 

experiência criativamente. O resultado criativo normalmente se aproxima do ego 

entender, através do sentimento, que existe uma razão de existir, e que esta 

razão consiste que ele próprio seja necessário para a sua auto - realização. 

Jung em Resposta a Jó (2001) afirma: 

 

É absolutamente surpreendente constatar quão pouco a maioria das 
pessoas reflete sobre os objetos numinosos e procura chegar a um acordo 
com eles, e quão trabalhoso é esse empreendimento quando se abarca 
nele. A numinosidade do objeto o torno difícil de manejar intelectualmente, 
já que nossa afetividade está sempre envolvida. Sempre se participa a 
favor ou contra [...] (JUNG, 2001, par. 735, p. 94).   

 

A numinosidade de certos conteúdos psíquicos indica explicitamente ao 

indivíduo que a psique possui uma vida própria.  

Jung (2000) afirma que atualmente somos possuídos por uma ilusão 

dominadora (Déesse Raison) responsável pelo fato de nos acharmos “Senhores” 

da natureza tanto externa quanto interna. Lamenta o estado da nossa mente 

moderna que “esconde sua ignorância e incompetência sob o manto da 

megalomania” (par.602, p.262).  

Tal arrogância que move o homem moderno faz com que nos distanciemos 

das nossas próprias potencialidades, faz com que percamos o sentido de existir. 

Assim vivemos nos sentido incompletos, alheios a nós mesmos. É preciso que 

nos inclinemos diante da grandiosidade que é a psique para que possamos 

enxergar com mais profundidade acerca dos elementos que nos constituem e que 

dão sentido à vida. O afastamento da natureza externa é reflexo do afastamento 

da natureza interna. O homem moderno é doente porque nega a sua própria 

natureza. É preciso que a redescubra. 
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Nas palavras de Jung 8(apud Edinger, 1984): 

 

Todas as pessoas modernas sentem-se solitárias no mundo da psique, 
pois presumem que ali não existem nada que elas mesmas não tenham 
arquitetado. Essa é a melhor demonstração do nosso “todo-poderosismo”, 
que provém simplesmente do fato de termos inventado tudo que é 
psíquico (JUNG apud EDINGER, 1984, p.77). 

 

Jung (2000) aborda a importância de voltarmos a atenção para os símbolos 

naturais manifesto pelos sonhos e imagens mentais e produzidos pela parte da 

psique que nos é tão desconhecida. Critica a posição atual do homem moderno 

diante da subestima em relação ao que considera ser o principal instrumento da 

pessoa humana: a psique. Afirma que a psique humana é muitas vezes 

desprezada ou considerada suspeita. “ “É apenas psicológico” significa: “não é 

nada” ” (par. 605, p.262). Porém, “o sentido da vida não se esgota em nossas 

atividades comerciais, nem os anseios da alma humana são saciados pela conta 

bancária, mesmo que nunca tenhamos ouvido falar de outra coisa” (par.604, 

p.262). 

A profunda reconexão com a nossa natureza interior, faz com que o acesso 

ao númem implique em algo muito grandioso em termos de existência para o ser 

humano. A vivência do contato com os conteúdos inconscientes mais profundos 

colocam o ego em uma situação onde não há saída a não ser conceber a 

existência de algo que seja maior e mais poderoso do que ele. E, assim os 

valores se modificam. A implicação de tal vivência será abarcada adiante. 

 

                                            
8 Tal citação pode ser encontrada no livro Seminário das Visões (C.G. Jung, The Visions 
Seminars). A referência indireta aqui se justifica pela dificuldade de acesso ao livro onde encontra-
se a citação original. 
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5  As práticas de cura e o contato com o numinoso em diferentes estágios 

da consciência ocidental 

 

A medicina é, e sempre foi, uma arte, o que também é verdade para a 
análise. A arte verdadeira significa criação, está além de qualquer teoria. É 
isso o que eu digo para todo iniciante. “Aprenda as suas teorias o melhor 
que puder, mas coloque-as de lado ao tocar a maravilha que é a alma 
humana. Não é a teoria, mas sim a sua própria individualidade criativa 
sozinha que deve decidir” (BAYNES apud FURTH, 2006, p. 361).  

 

5.1 Mito Asclépio 

 

A idéia de ter sido ferido, ter adoecido e sofrido são pré-requisitos para 
assumir-se o papel de curador, aparece nos mitos e nas tradições rituais 
de culturas do mundo inteiro (DOWNING, 1991 p. 233). 

 
 

2.Figura Asclépio 
 
 

  

Para entendermos a origens das ciências médicas é necessário que 

compreendamos os mitos que permeiam tais histórias. O mito grego de Asclépio 

e sua “cidade médica” de Epidauro é essencial para que entremos em contato 
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com elementos que ajudem na compreensão do que qualifica aquele que exerce 

a função de curador na sociedade ocidental hoje. 

Segundo Junito Brandão (2005), Asclépio era filho do Deus Apolo com 

Corônis, uma mortal. Em determinada ocasião Côronis estava grávida de Apolo, 

porém temendo que ele, por ser imortal e eternamente jovem, a abandonasse, 

uniu-se a Ísquis. Ísquis foi morto por Apolo como forma de vingança. Ártemis, 

irmã de Apolo, por sua vez flechou Corônis, matando-a e vingando a traição 

sofrida pelo irmão. Através de uma “cesariana”, Asclépio foi extraído do seio 

materno de Corônis e entregue para ser educado pelo centauro Quíron.  

Quirão ou Quíron do grego Kheíron (possivelmente abreviado de Kheirurgós) 

significa aquele “que trabalha ou age com as mãos”. Este centauro era um grande 

médico e cirurgião, e diversamente de outros centauros, era imortal. Foi 

acidentalmente ferido por uma flecha envenenada pela bile da Medusa, quando 

houve o massacre de centauros por Héracles. O ferimento era profundo e 

doloroso. A aplicação de unguentos sobre o ferimento foi em vão, a ferida era 

incurável. Justamente por este motivo, teve que aprender a conviver com esse 

ferimento. Quirón só conseguiu descansar quando Prometeu, por ter nascido 

mortal, cedeu-lhe o seu direito à morte. Nesse momento subiu ao céu formando a 

constelação do sagitário. Em latim sagitta, estabelece a síntese dinâmica do 

homem voando através do conhecimento para sua transformação de ser animal 

em ser espiritual (BRANDÃO, 2005). 

É interessante a reflexão que Downing (1991) faz sobre o símbolo da ferida 

incurável de Quirón quando sugere que nossos ferimentos não são algo para 

deixarmos para trás, sanar ou superar completamente. Eles são parte integral de 

nós, e a aceitação de nossas feridas e padecimentos faz parte da verdadeira 

saúde. Assim como aceitar que algumas feridas saram e outras não.  

Voltando ao mito de Asclépio, o Deus-herói foi educado por Quirón no 

“aprazível e regenerador” (BRANDÃO, 2005, p.90) monte Pélion. Quíron era um 

centauro muito sábio e educado, o qual também ensinava a seus discípulos 

música, arte da guerra e da caça, moral mas, principalmente a medicina. Além de 

educador de Asclépio foi também de vários heróis incluindo Aquiles e Jasão.   

De acordo com Downing (1991), nenhum outro discípulo de Quíron foi tão 

influenciado por ele como Asclépio – o qual dedicou a sua vida à cura. Relaciona 
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a natureza animal de Quirón com uma sabedoria instintiva e, portanto, um 

profundo conhecimento do que era estar encarnado.  

Podemos inferir então, que tal conhecimento permitia que Quíron tivesse a 

sensibilidade e empatia necessária para cuidar de outros.  

Segundo Brandão (2005), Asclépio tinha como irmãos - entre outros -  

Panacéia, deusa da cura (Panacea em latim. Pan significa todo e akos remédio 

em alusão ao fato de que Panacea era capaz de curar todas as enfermidades); 

Higiia (de onde deriva higiene) e dos médicos Podalírio e Macaón. Pode-se dizer 

que Apolo e Corônis geraram toda uma constelação de descendentes em defesa 

da saúde. 

É interessante aqui abrir um parênteses para pontuar o que Capra (1987) 

relata sobre as mudanças no mito de Asclépio quando a Grécia foi invadida por 

ordas bárbaras. O autor afirma que a cura na antiga Grécia esteve até então 

associada fundamentalmente com questões espirituais e às deidades, como 

Higiia. Porém, no final do segundo milênio antes de Cristo, conforme a cultura 

grega foi se transformando pelo patriarcado imposto pelas onda de invasores 

bárbaros, os mitos foram distorcidos e Higiiaa foi adaptada na história, às vezes 

também sendo retrada como sendo filha de Asclépio, que por sua vez passou a 

ser o Deus dominante da cura. A partir deste momento histórico, “a maioria dos 

antigos mitos da deusa foram distorcidos e agregados ao novo sistema, 

retratando usualmente a deusa como a parente de um deus mais poderoso” 

(p.303). 

No entanto, nos deteremos em contar a versão patriarcal do mito.  

O próprio Apolo, pai de Asclépio, era um exímio médico. Inclusive sempre foi 

considerado a principal divindade grega associada à cura. Ao matar o dragão 

Píton que se havia instituído como guardião do oráculo de Delfos, se apoderou do 

controle do templo - o qual sempre estivera sob a responsabilidade da mãe-terra 

primordial, a deusa Gaia (DOWNING, 1991). 

Originalmente o oráculo agia de forma que o suplicante recebia instruções 

por meio de sonhos enviados por Gaia. Durante a época de Apolo a sacedotisa e 

vidente de Apolo, chamada Pítia ou Pitonisa, respondia às perguntas feitas por 

aqueles que buscavam se purificar ou purificar sua cidade. Em versões 

posteriores do mito conta-se que existiram três sacerdotisas. Seja como for a 

sacerdotisa, após purificar-se com água, mastigava folhas de loureiro, respirava 
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as exalações que proviriam de uma fenda no solo e, assim, “entrava em êxtase e 

entusiasmo; “possuída de Apolo”, balbuciava palavras entrecortadas, que eram 

recolhidas pelos sacerdotes” (BRANDÃO, 2005, p.98), os quais permaneciam em 

uma saleta ao lado. As palavras a princípio “incoerentes” da Pitonisa eram 

redigidas em verso e, mais tarde em prosa e oferecidas como respostas às 

consultas formuladas. Muitas vezes o sentido equívoco da resposta era 

interpretado errôneamente, fazendo com que as coisas “piorassem” antes de 

melhorarem. 

Porém, essa dinâmica era fundamentada no dito de Apolo “conhece-te a ti 

mesmo”, “gnôthi s’auton”. Essa fala não implica apenas em conhecer a verdade 

acerca da sua história pessoal. Implica principalmente em lembrar àqueles que 

desejam ser curados da sua natureza mortal e não divina. Para receber a cura de 

Apolo era condição indispensável dar-se conta da característica humana de seres 

mortais, ou seja, dependia do conhecimento genuíno da própria situação. Era 

necessário que o homem acordasse para sua identidade real.  

O santuário de Asclépio - Ábaton -, no vale em Epidauro é vigiado pelo 

templo de Apolo construído no topo da colina, ainda mais para cima. 

Brandão (2005) relata que ao fixar-se em Epidauro no fim do século VI a.C., 

onde há muito tempo Apolo reinava como médico, Asclépio desenvolveu uma 

escola de medicina cujos métodos, em um primeiro momento eram sobretudo 

mágicos, mas cujo desenvolvimento preparou caminho para uma medicina mais 

científica desenvolvida por seus descendentes, cuja figura mais célebre foi 

Hipócrates.  

Downing (1991) relata que a deusa Atenas em reconhecimento do dom de 

Asclépio como médico, repartiu com ele frascos contendo o sangue coletado 

quando Perseu decepou a cabeça da górgona Medusa. O sangue extraído da 

veia esquerda era “veneno mágico e poderoso”, (p.237) enquanto que o da veia 

direita tinha o poder de devolver os mortos à vida. Assim, Asclépio usou por 

diversas vezes a poção mágica para devolver à vida aqueles que foram 

injustamente punidos com a morte pelos deuses “e prematuramente enviados 

para o Hades” (p.237). 

Por colocar em risco o equilíbrio do universo, interferindo nos assuntos dos 

deuses; “Zeus, irado com a presunção de Asclépio de transgredir o limite entre a 

humanidade e os deuses, atingiu-o com seus trovões e o enviou ao Hades para 
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que ele, embora deus, pudesse experimentar em si mesmo o destino dos mortais” 

(DOWNING, 1991, p.237). 

Dessa maneira, Asclépio passa a ser o único deus da mitologia grega a 

experimentar a morte. Assim, para os gregos, o deus que cura é justamente 

aquele que sabe o que é morrer. Esse raciocínio mantém a mesma lógica de 

quando destacamos anteriormente, que o único capaz de curar um ferimento é 

aquele que já fora ferido (DOWNING, 1991). 

Apesar de ter sido temporária a sua permanência no Hades, Asclépio 

vivencia a vulnerabilidade diante da morte e torna-se o mais dedicado e 

benevolente dos deuses. Percebe que pode salvar a pessoa que se sente 

despreparada para a morte durante algum tempo, mas não para sempre. 

Compreende assim, que a função da cura do corpo físico é proporcionar um 

intervalo maior de tempo para que a pessoa se prepare para o inevitável, curando 

a sua alma. O deus da cura acaba compreendendo que o seu trabalho subordina-

se aos trabalhos de Perséfone, rainha dos Ínferos. Não é a toa que Asclépio é 

considerado um iniciado nos mistérios de Elêusis. O deus da cura não recebia 

moribundos agudos porque a morte era excluída do seu âmbito de cura, assim 

como o nascimento. Da mesma maneira também eram excluídos os ritualmente 

impuros ou criminosos (DOWNING, 1991). 

É relevante pontuar como procediam os rituais para cura. Duravam três dias 

e consistiam em: jejum, banho e oferendas sacrificiais à Asclépio, Apolo, 

Mnemósina (mãe das nove musas) e Tique (deusa da fortuna). 

 

Depois, vestida com roupas comuns, a pessoa era conduzida por um 
therapeute a uma pequena câmara de pedra, em que não havia mais que 
uma plataforma de pedra onde dormir, o kline (origem de nossa palavra 
clínica), espaço em que a pessoa poderia ser visitada de dia, durante o 
período da preparação. O therapeute então se retirava, deixando o 
paciente a sós com seus sonhos e com deus. Depois de oferecer uma 
prece a Têmis (a ordem divina), a pessoa deitava-se para dormir, na 
esperança de que o próprio deus lhe aparecesse em sonhos (DOWNING, 
1991, p.238). 

 

Assim, segundo o relato de Downing (1991) ao sonhar o paciente ficava 

sozinho com Deus. Tudo que o terapeuthe precisava fazer era registrar o sonho 

na manhã seguinte e editá-lo sultilmente para que cabesse dentro dos padrões 
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aceitos culturalmente. Comenta o fato de que apenas o ato de relatar o sonho 

exercia por si só um efeito salutar. 

 

Depois, o paciente oferecia uma canção de agradecimento pelo que lhe 
havia sido oferecido e sacrificava um galo para o deus, como sinal de que 
a luz do dia havia vencido as trevas, e de que a saúde debelara a doença 
(DOWNING, 1991, p.239).  

 

Os gregos acreditavam que a Psyche, o cerne da nossa natureza individual, 

a nossa essência que está silente quando estamos acordados, torna-se ativa 

quando dormimos e vai de encontro a Deus. Em Epidauro (diversamente de 

Delfos), não era o sacerdote ou a sacerdotisa que tomava providências baseadas 

nas interpretações e instruções do sonho do paciente para efetuar a cura. Era o 

paciente - ele mesmo - que tinha a visão da própria cura. A visão em si efetuava a 

cura e poderia ser de várias naturezas. As mensagens dos sonhos poderiam 

chegar das formas mais variadas: o deus poderia aparecer na forma humana, em 

formas teriomórficas, em forma de médico realizando intervenções segundo o 

padrão da medicina racional com ervas, bálsamo, drogas e cirurgias. Os sonhos 

tinham papel fundamental no tratamento do paciente. Acreditava-se que “toda 

cura era um ato divino, um mistério, que só podia acontecer no escuro” 

(DOWNING, 1991, p.239).  

 Achterberg (1996) - em seu livro A imaginação na cura - também discorre 

sobre a noite em que os pacientes iam esperar pelos deuses. Relata que os 

sacerdotes orientavam os pacientes a permanecerem em jejum por um dia e sem 

beber vinho durante três dias para que assim alcançassem uma perfeita lucidez 

espiritual e pudessem absorver a comunicação divina. Considera que a terapia 

onírica ou sono divino alcançou a perfeição como instrumento de cura. Explica 

que as imagens que davam o diagnóstico ou proporcionavam a cura irrompiam 

durante o estado especial de consciência imediatamente anterior ao sono – 

denominado sono hipnagógico.  

É interessante o fato de que Asclépio não era considerado nem deus ctônico, 

associado aos ínferos, nem deus olímpico. Ele permaneceu na terra. Apesar de 

ter sido reconhecido como poder máximo no mundo inferior, também era filho de 

Apolo. Assim foi servo da luz até onde conseguia, numa batalha sem fim contra o 
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mundo das trevas. “[...] Luta essa que nunca conhece a vitória final” (DOWNING, 

1991, p.239). 

Brandão (2005) também discorre sobre outro símbolo de dualidade que 

aparece na figura de Asclépio: sua natureza humana e divina. Como herói que foi 

deificado, simboliza a unidade indissolúvel entre a natureza humana e a natureza 

divina. Sua figura permaneceu em uma posição ambivalente. As oferendas eram 

direcionadas ao Deus e os sacrifícios ofertados para o herói. Inclusive os dois 

monumentos famosos em Epidauro são: o Templo para o deus e o Thólos 

(edifício abobadado) para o herói.  

O Thólos, além de se caracterizar pela construção luxuriosamente 

ornamentada, também era onde se podia encontrar um labirinto, lugar em que - 

acreditava-se - Asclépio deixava a serpente. Como animal ctônico, simboliza a 

vida que renasce e se renova sem cessar. Para os antigos, a serpente sempre foi 

detentora do dom da adivinhação. O caduceu - que é a representação da 

serpente enrolada num bastão - desde esse período representa o símbolo da 

medicina (BRANDÃO, 2005). 

 

3. Figura Caduceu 
 

Jung (2000) relata que a serpente em várias civilizações é - ao mesmo tempo 

- um animal que provoca medo e que traz o alívio e a cura. Simboliza o dom da 

profecia e da sabedoria. 

Segundo Chevalier e Gheerbrant (1982) quando Apolo liberta o oráculo de 

Delfos - dessa outra hipertrofia das forças naturais - que é a serpente ou – dizem 

alguns – o dragão Píton. Simbolicamente não se trata aí da eliminação da 

serpente, negando assim que haja alma e inteligência naquele ser natural. Trata-

se sim de libertar essa inteligência profunda e inspiradora que residem no 
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símbolo da serpente para que essa possa fecundar o espírito. O papel inspirador 

da serpente aparece na figura de Pítia que profetizava através dos seus transes 

extáticos e se sentava sobre uma trípode de bronze coberta pela pele de Píton. 

 

------------------------------------ 

  

Aquele que entrasse no recinto sagrado hierón de Asclépio poderia ler 

gravado nas colunas de mármore: 

 

Puro deve ser aquele que entra no Templo perfumado. E pureza significa 
ter pensamentos sadios (BRANDÃO, 2005, p.91). 

 

Aí estava o segredo das curas incríveis e surpreendentemente modernas de 

Asclépio considerado deus da nooterapia – cura pela mente. Em Epidauro só 

havia cura total do corpo quando a mente era curada. O processo pela qual havia 

cura da mente era chamado metanóia – transformação de sentimentos. Havia a 

crença de que a causa das doenças está na esfera mental, e que a terapia mais 

efetiva é essencialmente a espiritual. (Brandão, 2005) 

Durante todo o período de esplendor do Ábaton, santuário, (até o fim do 

século IV a.C.) os sacedotes de Asclépio - que eram muito mais pensadores 

profundos que médicos - não efetuavam cura por medicamentos. Contavam, 

principalmente, com o juízo e a intervenção divina, bem como a técnica da 

metanóia. Partiam do pressuposto que “a harmonia e a ordem divina exercem 

influência decisiva sobre a saúde psíquica e corporal” (BRANDÃO, 2005, p.92). 

Ao falarem sobre equilíbrio biopsíquico, diziam que ao manter a consciência 

equilibrada, o físico também permanece puro e harmônico. Assim, os Asclepianos 

já pontuavam a inter-relação entre mente e corpo tangendo a psicossomática 

moderna. Daí a importância que davam aos sonhos e a enkoímeses (ação de 

deitar-se para dormir). 

Com o passar do tempo as ervas e as cirurgias também começaram a fazer 

parte das práticas curativas, mas só havia cura total quando havia metanóia. 

Achterberg (1996) afirma que os templos de Asclépio foram os primeiros 

centros de tratamento holístico. Eles eram situados em regiões belíssimas e neles 

haviam banhos, spas, locais de recreação, cultos religiosos e teatros. Segundo 
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Achterberg (1996), todos que iam a procura de tratamento eram atendidos, 

independentemente de sua possibilidade de pagar.  

 

Na penumbra, na presença dos representantes terrenos das divindades 
curadoras, com a música tocando ao fundo, cercados pela pompa e 
circunstância dos magníficos santuários, qualquer potencial inato de cura 
que os pacientes possuíssem, diante de suas graves moléstias, era 
gradualmente realçados (ACHTERBERG, 1996, p.59). 

 

Realmente Epidauro era um centro tanto espiritual quanto cultural. Lá havia 

um Odeon – pequeno teatro fechado – onde podia-se ouvir poetas e músicos. 

Havia também um estádio para esportes e competições, que se realizavam de 

quatro em quatro anos. Existia ainda um ginásio para exercícios físicos, uma 

biblioteca, um teatro e diversas obras-de-arte. 

Brandão (2005) nos conta que era um lugar onde acontecia uma real 

metusía, ou seja, comunhão entre as cerimônias culturais e de cunho devocional, 

cultual. Dessa forma os sacerdotes ao mesmo tempo que reforçavam o 

sentimento religioso do peregrino, faziam com que o ritmo e a harmonia da 

música, da poesia e da dança atuassem terapeuticamente no indivíduo pelo seu 

valor tranquilizante sobre a alma e o corpo. Todas as atividades tinham uma 

faceta de cunho terapêutico: a tragédia e a comédia assim como a poesia lírica e 

épica eram usadas para aumentar a espiritualidade e purificar a alma das paixões 

(pathos), a ginástica e os esportes competitivos aumentavam a coordenação, 

movimento e ritmo internos, o que ampliava as possibilidades físicas e psíquicas 

do indivíduo. Finalmente, a contemplação das obras de arte permitiam o fruir da 

beleza e tinha como objetivo a elevação, a espiritualização e a humanização do 

pensamento. 

Todo este conjunto de práticas visava em última análise a catarse para que 

houvesse metanóia. Com o tempo outras práticas se modernizaram como: 

“higiene, dietética, cirurgia, hidroterapias, purgantes...” (BRANDÃO, 2005, p.93), 

mas a nooterapia jamais desapareceu. 

Para Henry Miller (apud Brandão, 2005) o segredo do sucesso das curas em 

Epidauro se dava justamente pelo fato do médico ser o primeiro a ser curado. Eis 

a chave para o progresso da arte da cura, que não é médica, mas sim religiosa. 
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5.2 Curandeiros nas sociedades tribais: Os Xamãs  

 

As bases de todas as profissões de cura estão no arquétipo do xamã 
(COLLINS, 1991, p.230). 

 

Capra (1987) aborda a temática do xamanismo de forma clara e objetiva. 

Desde os primórdios da humanidade em culturas sem escrita no mundo inteiro, 

desenvolveu-se uma crença de que a origem das doenças e o processo de cura 

estão associados a forças pertencentes ao mundo dos espíritos. Rituais e 

práticas curativas eram e são até hoje - em países com vastas áreas rurais onde 

o xamanismo ainda predomina – as formas pelas quais é possível tratar de uma 

desordem tanto social quanto individual. Porém considera ser quase impossível 

formular enunciados gerais a esse respeito devido à variação da forma pela qual 

o sistema xamânico se manifesta de cultura para a cultura. 

Portanto, a intenção neste capítulo é fazer a tentativa de aproximar as 

características comuns a todas elas para a melhor apreensão do que procuramos 

investigar: o numinoso dentro deste contexto de cura. “Daí, que apesar de 

expressarem-se na linguagem de uma cultura ou de outra – da África ou da 

América do Sul ou do Ártico -, dizem muitas coisas parecidas” (NARANJO, 2008, 

p.57). 

Para Capra (1987) o xamã é um homem ou uma mulher capaz de ingressar à 

vontade em um estado incomum de consciência com o objetivo de acessar o 

mundo dos espíritos e, através desse contato, beneficiar um ou mais membros de 

sua comunidade. É característico das sociedades tradicionais que a maioria dos 

adultos possuam algum conhecimento médico, e o xamã só é solicitado em casos 

mais difíceis. 

O autor relata que a característica principal da concepção xamanística é a 

crença de que os seres humanos são partes integrantes de um todo ordenado, 

um sistema integrado e que qualquer desordem ou doença é decorrente da 

desarmonia em relação à essa ordem cósmica. As idéias dessas sociedades 

acerca das causas das enfermidades estão intimamente ligadas ao ambiente 

sócio-cultural a qual se encontra o indivíduo enfermo. O processo patológico - 

derivado de mecanismos biológicos e processos fisiológicos - é relegado a um 
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plano secundário. Além desta concepção há também a invariável crença de que 

espíritos e fantasmas podem intervir ativamente nos assuntos humanos. 

Capra (1987) comenta que na ordem social que caracteriza uma sociedade 

xamânica, não é possível falar sobre homens e mulheres com histórias 

individuais. Suas biografias e experiências, inclusive as doenças, são 

consideradas resultado de serem parte daquele grupo social. O coletivo é o 

principal organismo vivo. O paciente é apenas um símbolo do conflito no seio da 

sociedade. A busca da causa da doença e o diagnóstico - que são 

acontecimentos sociais - muitas vezes são mais importantes do que a terapia em 

si. 

 

Em algumas tradições, o contexto social é enfatizado em tão alto grau, que 
os orgãos, as funções corporais e os sintomas de um indivíduo estão 
inseparavelmente ligados a relações sociais, plantas e outros fenômenos 
(CAPRA, 1987, p. 301). 

 

Capra (1987) faz um paralelo entre psicoterapia e xamanismo quando afirma 

que os “rituais xamânicos de cura têm a função de elevar os conflitos e 

resistências inconscientes a um nível consciente onde podem desenvolver-se de 

livremente e encontrar uma solução” (p.302).  Relata que técnicas como 

“participação em grupo, psicodrama, análise dos sonhos, sugestão, hipnose, 

utilização de imagens dirigidas e terapia psicodélica” (p.302) foram redescobertas 

pelos psicólogos modernos. Fica evidente que as terapias xamanísticas 

geralmente têm um enfoque psicossomático.  

Discute a diferença básica entre o psicoterapeuta e o xamã: o primeiro “ajuda 

seus pacientes a construir um mito individual com elementos extraídos do 

passado” (CAPRA, 1987, p. 302); o segundo supre o paciente com um mito 

coletivo relacionado com acontecimentos do presente e – de fato – as 

necessidades e experiências pessoais são frequentemente ignoradas. Um 

trabalha com o inconsciente pessoal, o outro com o inconsciente coletivo. Conclui 

que o xamanismo é um concepção que pode nos ajudar muito acerca das 

dimensões sociais da doença. 

Segundo Raynsford (2000), os xamãs foram os primeiros curandeiros; os 

intermediários entre o mundo humano e espiritual. A autora faz um paralelo da 

atividade xamânica com o trabalho dos psicólogos quando afirma que ambos 
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lidam com os limites entre o profano referente ao mundo egóico e o sagrado que 

diz respeito ao Self, centro ordenador da psique. 

Shirokogorov (apud ELIADE, 1957) diz que o xamanismo tem raízes no 

sistema social, na filosofia e no sistema animista (característica dos tungues) e é 

também uma consequência das influências do budismo nos grupos étnicos do 

nordeste da Ásia.  

 Eliade (1957) afirma que desde o início do século os etnólogos se 

habituaram a utilizar como sinônimos os termos xamã, medicine-man, feiticeiro, 

mago, pajé, curandeiro. Todos são indivíduos dotados de prestígio mágico-

religioso e são encontrados em todas as sociedades tribais mais antigas. Porém 

chama atenção para o fato de que se entendermos por xamã qualquer extático, 

mago ou feiticeiro, chegaremos à uma conclusão muito vaga, imprecisa e ao 

mesmo tempo complexa sobre o termo.  Por isso, como o autor, não usaremos 

todas essas denominações como sinônimos.  

O conceito de xamã foi eleito para ser nosso objeto de estudo porque a ele 

se atribui a competência de curar, como aos médicos, porém com o detalhe de 

que a cura é realizada através de intervenções extraordinárioas - como ocorre 

com os magos, primitivos e modernos. Além disso o xamã geralmente ocupa um 

papel de destaque na comunidade por desempenhar também a função de 

psicopompo, sacerdote, místico, poeta e artista, como veremos a seguir. 

Os xamãs de qualquer cultura tem como procedimento comum três 

especialidades mágicas, que os diferencia das outras formas de magia e religião 

coexistentes: a técnica do êxtase, o domínio do fogo e o chamado vôo mágico – 

sendo o êxtase a principal técnica xamânica, sobre a qual nos deteremos mais 

adiante.  

Eliade (1957) relata que o xamã é eleito para tal função. Existe uma 

discussão sobre os motivos da iniciação de um xamã (ou xamane). Um indivíduo 

pode-se tornar xamã por uma vocação espontânea, transmissão hereditária da 

profissão, por decisão pessoal, ou mais raramente pela decisão do clã.  

Achterberg (1996) afirma que os requisitos para ser xamã incluem a 

capacidade de criar um ambiente de reverência, conexão com o espiritual e 

onisciência, além do indivíduo possuir uma resistência para permanecer 

concentrado em um único foco por longos períodos de tempo que podem durar 

até semanas. Além disso, o que indica a inclinação da pessoa para o posto de 
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xamã são ocorrências que se relacionam com o sobrenatural: sonhos carregados 

de mensagens, premonições, clarividência e ainda uma capacidade imaginativa 

maior do que o habitual. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma capacidade 

enorme de recuperar-se de uma doença. Daí a noção de “doença divina” e 

“curador ferido” que também permeiam a literatura sobre este assunto.  

Eliade (1956) relata o fato de que, normalmente, a eleição de um futuro xamã 

é precedida por uma mudança de comportamento do indivíduo. Geralmente a 

pessoa torna-se absorta, contemplativa e sonhadora, sente-se tomada por um 

desejo de solidão, tem visões proféticas e pode, nessas situações, sofrer ataques 

que a deixam inconsciente. Esse comportamento anormal levou à tentativa de 

explicar esses fenômenos pela existência de possíveis doenças mentais. Porém, 

através das observações feitas, percebeu-se que grande número dos xamanes 

goza de perfeita saúde mental, e por outro lado aqueles que eram doentes 

tornaram-se xamanes justamente porque conseguiram curar-se.  

Segundo Eliade (1957) essa iniciação traduz-se, entre outras coisas por uma 

nova integração psíquica. É sabido que para cultura arcaicas e tradicionais, o 

regresso simbólico ao caos psíquico – vivenciado por crises de diferentes 

naturezas ou representado pelas torturas, pelos transes ou pelos rituais iniciáticos 

– é indispensável à uma nova integração psíquica, independente do nível de 

manifestação. “É sinal de que o homem profano está em vias de se dissolver e de 

que uma nova personalidade está a ponto de nascer” (p.89).  A revelação da 

escolha do eleito a xamã manifesta-se pela destruição e reintegração das 

estruturas anteriores.  

Eliade (1957) relata que, após passar pela iniciação - que tem como 

finalidade essa transmutação espiritual - o escolhido sente-se não só morto e 

ressucitado, mas também nascido noutra existência - baseada em outras 

dimensões existenciais. É interessante notar que o homem da sociedade arcaica 

vence a morte tornando-a um rito de passagem. Existe uma crença permeando 

as tradições xamânicas de que é essencial morrer sempre, em relação à qualquer 

coisa, para que então o novo possa surgir. 

Segundo Achterberg (1996) muitas das crises iniciáticas podem ser advindas 

de doenças que “envolve um encontro com forças de decadência e destruição” 

(p.27), fazendo assim com que seja uma espécie de veículo para um plano mais 

elevado de consciência. 
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Há um relato da iniciação de um xamã, um homem atacado por varíola, 
que permaneceu inconsciente por três dias. No terceiro dia, ele parecia tão 
inerte que quase foi enterrado. Ele teve visões em que descia ao inferno, 
onde foi carregado para uma ilha sobre a qual se erguia a Árvore do 
Senhor da Terra. O Senhor deu-lhe um galho da árvore para com ele fazer 
um tambor. Prosseguindo, ele chegou a uma montanha. Entrando em uma 
caverna, viu um homem nu, que o agarrou, decepou-lhe a cabeça. Cortou 
seu corpo em muitos pedaços e cozinhou-o em uma caçarola durante três 
anos. Decorrido esse tempo, seu corpo foi reconstituído e revestido de 
carne. Durante suas aventuras, ele encontrou xamãs malvados e senhores 
das epidemias, que lhe transmitiram instruções sobre a natureza da 
doença. Ele foi fortalecido na terra das mulheres xamãs, que lhe 
ensinaram a “ler dentro de sua cabeça”, a ver misticamente sem seus 
olhos normais e a entender a linguagem das plantas. Quando, finalmente, 
despertou ou, melhor, foi ressuscitado, pôde começar a praticar o 
xamanismo (ACHTERBERG, 1996, p.27). 

 

Para as culturas xamânicas, obter essa nova sensibilidade mística é como 

ultrapassar a condição ordinária humana através da alteração do regime sensorial 

ordinário. O aprendiz esforça-se para passar por essa morte mística, simbólica 

também através de cantos monótonos, danças, fadiga, jejuns, narcóticos, para 

que a sua sensilibidade profana possa morrer para permitir o acesso a um meio 

sensorial aberto para o sobrenatural. Assim, passam a ter acesso a uma zona 

inacessível aos outros membros da comunidade. São seres que se singularizam 

no seio de suas respectivas sociedades e, de certa forma, se separam do resto 

da comunidade pela intensidade de sua própria experiência religiosa. 

Eliade (2002) cita o relato de Platão sobre a viagem extática de Er, o Panfílio, 

o qual em certa ocasião recebeu as revelações das leis que regem o Cosmos e a 

Vida, compreendeu o mistério do Destino e da existência após a morte. Pontua 

que o êxtase descrito por Platão também induz o homem a compreender 

plenamente sua situação no mundo e seu destino final. “Poderíamos até falar de 

um arquétipo de “conscientização existencial”, presente tanto no êxtase de um 

xamã ou místico primitivo quanto na experiência de Er, o Panfílio(...)” (p.429). 

Neste estudo, nos interessa investigar em que aspectos a pessoa que possui 

a vocação para xamã revaloriza a experiência sensível, tornando-se assim capaz 

de apreender mais diretamente o sagrado.  

 

Quase se poderia afirmar que, graças a todas estas provas, a actividade 
sensorial do eleito tende a tornar-se uma hierofania: através dos sentidos 
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estranhamente agudizados do xamane, manifesta-se o sagrado (ELIADE, 
1957, p.90). 

 

Ao abordar este assunto, Eliade (1956) discorre consideravelmente sobre o 

tema da nostalgia do paraíso. O mito de que os antigos xamãs tinham a 

capacidade de operar milagres, literalmente voar e acessar outros mundos com o 

seu próprio corpo físico, faz com que a técnica do êxtase seja o símbolo que 

representa a vontade de acessar as divindades e as zonas inacessíveis da 

realidade - através dos próprios sentidos. Através das práticas xamânicas, o 

homem primitivo deseja reencontrar o sagrado incorporado e reintegrar a 

condição de homem primordial de que falam os mitos paradisíacos. Como se o 

êxtase remontasse provisoriamente o estado inicial da humanidade inteira.  

O homem num impulso profundo de “participar no sagrado com a totalidade 

do seu ser, descobre que essa totalidade é apenas aparente e que, na realidade, 

o seu próprio ser foi constituído sob o signo de uma ruptura” (ELIADE,1957, 

p.107).   

Achterberg (1996) acrescenta ainda que os xamãs são figuras essenciais nos 

ritos de passagem – abandonados pela a maioria da cultura ocidental atualmente 

-como ritos de puberdade, nascimento, morte, casamentos, busca da visão.  

Em algumas regiões como em tribos da América do sul, além do curandeiro 

por excelência é ele quem guia a alma dos mortos para a nova morada, é 

também o intermediário entre o homem e os deuses ou espíritos; ainda facilita os 

partos e revela os acontecimentos futuros. A cura praticada pelo xamã sul-

americano nem sempre tem caráter unicamente mágico. São indivíduos que 

conhecem muito bem as propriedades das plantas e dos animais e utilizam 

técnicas de massagem. Além disso, podem usar práticas como defumações com 

tabaco, cantos e extração do “objeto patogênico” por meio de sucção. 

Naranjo (2008) pontua a ligação do Xamã com as artes. Afirma, porém, que 

para esse tipo de personalidade, a arte não pode ser concebida como algo 

separado da dimensão espiritual da vida.  

 

A música é intrínseca à cura; tanto assim que a palavra xamã vem de 
cantar. O canto, que se faz expressão da subjetividade, seguramente 
permitiu a transmissão da consciência dos xamãs, melhor que as palavras 
(NARANJO, 2008, p.56). 
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Naranjo (2008) aprofunda a análise sobre o sentido da figura do xamã além 

dos ritos e crenças das diferentes culturas. A posição, mentalidade e atitude que 

a personalidade xamânica tem diante do mundo não se contrapõem a arte e a 

ciência. Exemplifica dizendo que o xamã “[...] é o primeiro conhecedor das 

plantas, e em geral da natureza, porém além de ser dotado de uma mente 

científica, caracteriza-se como um intuitivo” (p.56). Sublinha também a 

característica auto-didata e de “auto - desenvolvimento” comum à quem 

desempenha este papel: “um xamã aprende principalmente de si-mesmo: de sua 

inspiração e de sua experiência” (p.70). 

Pontua outra observação relevante da pessoa que desempenha o papel de 

xamã: 

 

[...] exibe um equilíbrio entre os hemisférios cerebrais que associamos 
com a análise e síntese (tão desequilibrados na vida contemporânea, pela 
nossa ênfase racional), mas que sabemos sobressai no contato com seu 
cérebro primitivo (NARANJO, 2008, pg. 56-57). 

 

 Ao abordar o assunto sob um ponto de vista que relaciona o 

desenvolvimento das capacidades do xamã com a maior integração das regiões 

cerebrais acrescenta: 

 

[...] Ademais, são os xamãs pessoas muito perceptivas em relação com o 
que ocorre nas mentes das pessoas e na comunidade, o que lhes confere 
uma ação educativa e política, além de torná-los sábios conselheiros 
pessoais. E tudo isso nos autoriza a dizer que os xamãs são os primeiros 
tricerebrados: pessoas que se completaram, que alcançaram uma plena 
realização de si mesmos (NARANJO, 2008, p. 57).  

 

 Achterberg (1996) acrescenta que o diferencial do xamã, é o fato de ser 

uma pessoa que está disposta a impelir seu corpo a limites fisiológicos para 

despertar a mente, porém, não procura a iluminação somente para si, mas com o 

objetivo explícito de ajudar a sua comunidade. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio de Naranjo (2008) e Achterberg (1996) 

- de que a partir de um mergulho interno, o xamã se reestrutura experimentando 

uma existência mais plena - Collins (1991) afirma que, através de suas vivências, 

pôde perceber pontos em comum entre os comportamentos dos “verdadeiros 

xamãs”: “Despretencioso, contido, brincalhão, sociável, harmonioso e 
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competente, enfatiza o amor, o respeito e o otimismo. Acima de tudo o verdadeiro 

xamã está em paz” (p. 231). 

Através de sua própria vivência, Collins (1991) relata sobre a experiência ao 

se aproximar desse arquétipo: 

 

[...] quando me aproximei do arquétipo xamanista, experiências 
sincrônicas começaram a multiplicar-se. Eu ria mais! Comecei a vivenciar 
todas as coisas – a natureza e os seres humanos, o mundo interior e 
exterior – como elementos mais vinculados. Constatei de forma consciente 
que todas as coisas estão vivas. A ordem, o padrão e o significado 
tornaram-se muito mais aparentes. Cada dia trazia uma nova percepção e 
uma surpresa (COLLINS, 1991, p. 232).  

 

Através das descrições de processos psicológicos advindos da iniciação do 

xamã e suas consequências, pode-se inferir que - pela descrição do grau de 

integração dos elementos de sua própria psique - seja uma pessoa que tenha 

alcançado a abertura para a experiência do contato com o numinoso com uma 

possibilidade de elaboração de tais conteúdos de uma maneira criativa. Assim, é 

fundamental, para entendermos de que maneira o diagnóstico e a cura se dão 

através do acesso ao numinoso, procurarmos voltar o olhar para o significado da 

prática do êxtase.  

 

5.21 A prática do êxtase como modo de acessar o numinoso 

 

A maior parte do saber xamânico é tão estranha aos mitos da medicina 
contemporânea que, há muito, foi descartada como excessivamente 
fantasiosa e insustentável para o tipo humano do século vinte, sensato, 
civilizado e racional (ACHTERBERG, 1996, p.12). 
 

Para entendermos a técnica do êxtase, é importante atentarmos para a 

compreensão profunda sobre a natureza do fênomeno que estamos procurando 

apreender. Procuraremos fazer uma ponte entre esse fenômeno - tão distante da 

nossa realidade cotidiana - e o nosso modo racional de enxergar o mundo e o 

homem. Esperamos que, desse modo, o êxtase se torne então um fenômeno 

inteligível para nossas mentes ocidentais.  

Como já vimos, o xamã é a figura que tem a função de acessar uma 

realidade outra que não ordinária. É provável que o motivo simbólico deste 

acesso, que se dá através do êxtase, tenha um caráter inconsciente. Manifesta-
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se assim através dos rituais e têm o sentido de acessar um mito primordial que 

permeia toda a sociedade humana. Por outro lado, o êxtase possui sentidos mais 

acessíveis à consciência cotidiana, e é através dessa faceta da atividade 

xamânica que a discussão será norteada. 

É através da técnica do êxtase, segundo Eliade (2002), que o xamã pode 

realizar determinadas curas. É o modo pelo qual pode identificar que houve “fuga 

da alma” do indivíduo, sendo capaz, portanto, de devolvê-la ao corpo.  

Eliade (2002) afirma que só o xamã conhece o drama da alma humana, 

sua instabilidade e precariedade. É ele quem conhece as forças que a ameaçam 

e as regiões a que pode ser levada.  O xamã é aquele que, com a finalidade de 

cuidar de um indivíduo ou de sua comunidade, pode controlar os espíritos se 

comunicando com os mortos, demônios e espíritos da natureza. Acessando 

através do êxtase outros níveis de consciência, também pode prever mudanças 

climáticas, possui o dom da clarividência, da visão a distância - o que sempre fora 

muito útil para encontrar caça e pesca - e ainda acredita-se que mantém relações 

estreitas de ordem mágico-religiosa com os animais.  

 

A viagem extática do xamã na maioria das vezes é indispensável, mesmo 
que a doença não decorra do rapto da alma por demônios ou mortos. O 
transe xamânico faz parte do tratamento; qualquer que seja a 
interpretação dada pelo xamã, é sempre através do êxtase que ele 
encontra a causa exata da doença e descobre o tratamento mais eficaz 
(ELIADE, 2002, p.360). 

 

Achterberg (1996) relata a existência de evidências arqueológicas 

encontradas, por exemplo, em pinturas rupestres no sul da França sugerindo que 

as técnicas xamânicas aconteçam há 20 mil anos. O xamanismo é a medicina da 

imaginação e o xamã é o especialista em cura através dela. “A imaginação é a 

maior e mais antiga fonte de cura do mundo” (ACHTERBERG, 2006, p.9).  

A imaginação pode ser considerada como o fenômeno de comunicação 

entre percepção, emoção e reações corporais. O “processo de pensamento que 

invoca os sentidos: visão, audição, olfato, paladar, sentidos do movimento, 

posição e tato”, (ACHTERBERG, 1996, p.9) participa da principal prática 

xamânica que consiste em poder entrar e sair de um estado alterado de 

consciência, e através das imagens que surgem nestes estados, extrair dados 

para realizar a cura. Portanto, a partir desta dinâmica, aqueles com a maior 
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capacidade de manipular os poderes da imagem foram os que alcançaram o 

status mais elevado na hierarquia de cura. 

De acordo com Collins (1991), nas culturas tradicionais não ocidentais o 

mundo dos sonhos, do mito e do ritual é considerado real em si mesmo, e até em 

algumas culturas a vida considerada real por nós ocidentais - a da vigília - é 

objeto de desconfiança e considerada menos real. A autora indica ainda, que a 

aproximação ao arquétipo do xamã pode justamente abrir a possibilidade da 

união desses dois mundos, dessas duas realidades: de penetrar no sobrenatural 

e voltar de lá trazendo uma visão que atribui significado à vida cotidiana. 

 A partir de sua visão de estudioso das religiões, Eliade (1956) também 

concorda que - de certo ponto de vista - o onírico e o imaginário participam nas 

práticas xamânicas. Lembra que as psicologias das profundidades reconhecem o 

valor da dimensão do imaginário nos processos psíquicos como dimensões vitais 

para o ser humano na sua totalidade. De modo que as experiências imaginárias 

sejam tão importantes e constitutivas para o humano quanto as experiências 

diurnas e as atividades práticas. Afirma que o fato da estrutura da realidade 

objetiva da existência prática não ser compatível ao mundo do imaginário, não 

significa que este último seja irreal.   

Achterberg (1996) comenta ainda que a crença de que os xamãs - para a 

realização das práticas de cura - usem de truques, alucinações e outros artifícios, 

seja uma falha da compreensão do observador de que diferentes estados de 

consciência podem ser acessados. A autora explica que são níveis de realidade 

distintos. Um estado não é mais ou menos real que o outro, são apenas 

diferentes. É exatamente essa outra dimensão, acessada pelos xamãs, o “lugar” 

que literalmente permite interações entre vivos, não-vivos, animais e as outras 

partículas do universo. 

 

Sobre isso há uma concordância transcultural surpreendente, o suficiente 
para envergonhar nossas almas ocidentais por não terem tentado colher 
mais cedo informações dessa milenar escola médica (ACHTERBERG, 
1996, p. 30). 

 

 Assim, será só a partir de um exercício de quebra do nosso modo 

costumeiro de pensar a realidade que poderemos compreender o sistema de cura 
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xamânico e a prática do êxtase com a mesma seriedade e credibilidade atribuídas 

pelos povos primitivos. 

Segundo Achterberg (1996), a prática da medicina xamânica não tem 

como objetivo primeiro o prolongamento da vida. A cura é uma questão espiritual. 

Assim, o objetivo do xamã é ajudar o paciente a nutrir e preservar a alma e o foco 

principal do tratamento não é a doença ou injúria instalada no indivíduo, mas sim 

o motivo da perda do poder pessoal através do qual esse acontecimento pôde se 

estabelecer. Não se pode atuar apenas no contexto da doença, porque neste 

sistema de crenças a doença não pode ser isolada do resto da condição humana. 

“Nas sociedades tribais em que o xamanismo floresceu, a prática da cura 

sobrepõe-se a toda vida secular e sagrada, e a ela esta integrada – oração, 

agricultura, casamento, guerra e tabu” (p.23). 

Achterberg (1996) toca em um ponto fundamental ao tratarmos do assunto 

da saúde na sociedade xamânica. Comenta que é uma esfera que não pode ser 

desvinculada das condições filosóficas dos membros da comunidade e, portanto, 

da finalidade de suas vidas.  

 

Para as culturas xamânicas, essa finalidade é o desenvolvimento 
espiritual. Saúde é estar em harmonia com visão de mundo. Saúde é uma 
percepção intuitiva do universo e de todos os seus habitantes como seres 
de um único estofo. Saúde é comunicar-se com animais, plantas, estrelas 
e minerais. É conhecer morte e vida, e não ver entre elas diferença 
alguma. É misturar e fundir, procurando o isolamento e o companheirismo 
para compreender nossas múltiplas identidades. Ao contrário das noções 
mais “modernas”, na sociedade xamânica saúde não significa sentir nada; 
nem significa ausência de dor. Saúde é buscar todas as experiências da 
Criação e vivenciá-las, sentindo sua textura e seus múltiplos significados. 
Saúde é expandir-se para além do próprio estado de consciência para 
experimentar os sussurros e vibrações do universo (ACHTERBERG, 1996, 
p. 25).  

 

Achterberg (1996) explica que o estado de consciência induzido pela 

prática do êxtase, semelhante ao sonho - algo entre sono e vigília - permite ao 

xamã experimentar vívidas experiências mentais. Esses recursos mentais usados 

nesse tipo de cura são pouco acessados atualmente devido à falta de confiança 

nos processos mentais que não sejam completamente conscientes e coerentes 

com a linha de raciocínio lógica e racional. Porém, ao invés de voltar-se para a 

racionalidade, o xamã volta-se para outros níveis de experiências internas para 

encontrar soluções. Recorre a um banco de dados ligado à memórias sensoriais, 



81 
 

 

abstrações e simbolismos sem qualquer ligação com a rede de causalidade, 

tempo e espaço o qual não pode ser acessado em estado normal de vigília e 

consciência. Diz que o estado de êxtase “é, um estado de insight da verdade 

profunda, não explorado pelo intelecto discursivo e usado para estabelecer uma 

relação consciente com o Absoluto” (p.31).  

Para Achterberg (1996), pessoas acostumadas a pensar em termos de 

mais de uma realidade como: físicos quânticos, metafísicos, místicos, iogues 

dificilmente teriam problemas em conceber diferentes formas de apreender a 

realidade através de estados alterados de consciência. Dentro dessa realidade 

nem tempo nem espaço podem impedir a troca de informações. A autora pontua 

que fenômenos provenientes destes estados alterados de consciência, também 

chamados de mediúnicos como: clarividência, premonição, telepatia, métodos 

especiais de diagnóstico e capacidade de cura, todos constituem aspectos do 

xamanismo. Faz um adendo quando nos conta que, apesar do êxtase também 

proporcionar a alteração do estado mental caracterizado por ondas cerebrais beta 

- característico da vigília, que facilita o pensamento linear - estudos feitos em 

quarenta e duas culturas concluíram que trata-se de um estado específico de 

consciência, diferente do sono REM, hipnose, meditação, coma, ou do estado 

que se chega através da ingestão de drogas psicodélicas.  

 Assim, inclusive por falta de métodos de observação e mensuração 

tecnologicamente avançados, para os xamãs a imagem mental - assim como 

outros tipos de vivência - é uma realidade fisiológica tanto quanto quaisquer 

outras funções corporais. 

 

Quando uma imagem se tornava uma obsessão, ela se espalhava pelo 
corpo, sujeitava o coração, agarrava-se aos nervos e aos vasos 
sanguineos e dirigia a carne de acordo com sua própria inclinação. Em 
breve, a sua essência tornava-se manifesta na tez, na fisionomia, na 
postura e no modo de andar da sua vítima. A imaginação tinha maiores 
poderes de controle do que a sensação e, assim, a expectativa de um 
acontecimento temido era mais prejudicial do que o próprio acontecimento; 
o horror a morte matava com a mesma autenticidade de um ferimento 
infligido externamente. Uma vívida imaginação, relacionada a certa 
doença, tal como a febre, a paralisia ou o sufocamento, bastava para 
produzir certos sintomas (MC MAHON apud ACHTERBERG, 1996, p.76). 

 

 Assim como a sua visão integrativa de cosmos - na qual todos os 

elementos do universo fazem parte de uma só dinâmica - o xamã entende que 
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todas as funções que o corpo-humano apresenta também são partes de um único 

sistema. Não há distinção entre mente, corpo e espírito. Não há a concepção de 

que são entidades separadas. Não há também a visão de que em seus transes 

eles se deslocam da dimensão física para a espiritual, porque na prática são a 

mesma coisa. Sob esse prisma animais, espíritos, seres humanos e pedras estão 

em comunicação, pois fazem parte de uma mesma grande ordem unitária das 

coisas. “Nesse sistema todos são considerados partes um do outro e separados 

entres si, assim como a árvore é parte e está separada da terra e do céu” 

(ACHTERBERG, 1996, p.56). 

A técnica do êxtase era a prática pela qual se podia acessar essa realidade 

de interação entre as qualidades individuais das coisas. O acesso a outro nível de 

consciência permitia ao xamã enxergar essa dinâmica una e, através de símbolos 

e rituais, tratar do ser humano ou da comunidade de uma maneira integral, de 

difícil compreensão para nós.  

O movimento do xamã de unir-se à pessoa, a intenção de fusão com seu 

momento de vida num ato de dedicação e amor profundo, tem o potencial de 

colocar o paciente em uma posição existencial diferente. Por um outro lado, 

dentro dessa dinâmica, o paciente estar disposto com o propósito de curar-se, é o 

principal passo para que a saúde e harmonia se estabeleçam novamente.  

Através de diagnósticos baseados em outros recursos - que não o 

pensamento lógico, racional e científico – o xamã era capaz de restaurar a saúde 

do indivíduo doente, e assim, promover a manutenção da integridade psíquica da 

comunidade.  

 

As descrições dos vários métodos xamânicos de diagnóstico e cura são 
muito semelhantes; entrar no paciente, tornar-se o paciente e restabelecer 
o sentido de vinculação com o universo. Em todas as tradições isso 
acontece em um estado de consciência muito diferente daquele que vigora 
quando se guia um carro ou se escreve uma receita (ACHTERBERG, 
1996, p.55). 

 

Se a técnica xamânica cura, é exatamente porque tem como base uma 

visão de que o ser humano saudável é aquele que é integrado harmonicamente 

ao seu universo externo e interno. “Se o tratamento xamãnico exige êxtase, é 

justamente porque a doença é concebida como uma alteração ou uma alienação 

da alma” (ELIADE, 2002, p. 244). 
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Ignorar a quantidade de documentos que relatam a eficácia do método de 

cura xamânico é ignorar as bases do nosso próprio sistema médico, é 

negligenciar parte do conhecimento desenvolvido por nós mesmos... É, 

principalmente, afastar a possibilidade de desenvolvermos um sistema de cura 

atual mais abrangente, eficaz e profundo.  

 

Então por quê e para quê estudar rituais xamânicos, consciência e 
transformação? No que a compreenssão de algo tão antigo pode contribuir 
para a leitura da realidade atual e abrir possibilidades de novas 
intervenções? Em momentos como este que estamos, “à beira de” um 
estágio para outro de consciência, ou seja, em transição sem referenciais 
novos e com os antigos perdendo a sua força, o retorno à fonte, às nossas 
origens humanas pode nos dar pistas de como integrar os opostos. É 
preciso saber quem somos e quem fomos, para termos uma base para 
onde iremos. Não se trata de super-valorizar o passado, mas de integrá-lo 
ao presente e ao futuro, pois na realidade essa divisão linear do tempo 
não existe (RAYNSFORD, 2000, p. 2). 
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5.3 Do místico ao natural: a tradição de Hipócrates da Grécia antiga como 

símbolo da transição da arte de curar para a raiz das ciências médicas  

 

 Segundo Achterberg (1996), além de ser considerado na mitologia uma 

das principais divindades gregas relacionadas à Medicina, Asclépio pode ter sido 

uma pessoa que de fato existiu na região que abrange Turquia, Grécia e Itália - 

onde mais de 200 templos foram erguidos em sua homenagem. O mito de 

Asclépio e sua história real se confundem, mas não há dúvidas que tenha sido 

um personagem que exerceu grande influência para a formação das ciências 

médicas. Asclépio foi também representado na Illíada de Homero como 

aristocrata, médico e rei guerreiro. 

  Há relatos de ter existido entre Turquia, Grécia e Itália um praticante da 

medicina com esse nome. Achterberg (1996) afirma que a formação tanto de 

Hipócrates, como de Aristóteles e Galeno deriva da tradição deste médico, 

Asclépio. 

  Capra (1987) também discorre sobre a existência real da figura de 

Asclépio. Afirma poder ter existido um médico habilidoso em cirurgia e no uso de 

drogas com esse nome. Muito médicos denominaram-se a partir daí asclepíadas 

e formaram corporações que eram baseadas no conhecimento empírico. Dos 

seguidores de Asclépio surgiu duas escolas. De uma delas - composta pelos 

asclepíadas laicos - emergiu a tradição associada ao nome de Hipócrates.  

  De acordo com Hutchins (1952), acredita-se que Hipócrates viveu na Ilha 

de Cós, na Grécia, entre 460 até aproximadamente 375 a 351  a. C. Hipócrates é 

considerado por muitos o legendário pai da medicina no mundo ocidental.  

  Também de acordo com Capra (1987), a medicina hipocrática “está nas 

raízes da ciência médica ocidental” (p.303). Suas origens “remontam aos tempos 

pré – helênicos” (p.303). Relata que no âmago da medicina hipocrática está a 

afirmação de que a causa das doenças não são espíritos, demônios ou forças 

sobrenaturais. Tal tradição propõe que as doenças sejam fenômenos naturais 

que podem ser estudados, tratados por procedimentos terapêuticos e 

influenciados pela conduta de vida de cada indivíduo. Hipócrates defendia que a 

medicina deveria ser estudada como uma ciência natural. Dava importância tanto 

para a prevenção das doenças assim como para o diagnóstico e a terapia. 
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Essa atitude formou a base da medicina científica até hoje, embora os 
sucessores de Hipócrates, em sua maioria, não tenham atingido a 
amplitude de visão e a profundidade filosófica manifesta nos escritos 
hipocráticos (CAPRA, 1987, p.305). 

 

 Achterberg (1996) relata que foram as práticas de Hipócrates que 

simbolizaram a passagem da prática médica baseada em princípios místicos, 

para naturais. Foi percusor da separação entre a medicina, da religião, da filosofia 

e da magia, que até então estavam profundamente entrelaçadas. 

 Capra (1987) relata que a compreensão dos escritos Hipocráticos de que o 

estado da pessoa é diretamente afetado por variáveis no meio ambiente em que 

se encontra; e que há uma estreita correlação entre as mudanças na qualidade 

do ar, da água, dos alimentos, dos hábitos gerais da pessoa, e da topografia da 

terra com o aparecimento de doenças - considerada base essencial na arte 

médica - “foi seriamente negligenciada com a ascensão da ciência cartesiana” 

(p.305). Nos escritos Hipocráticos também consta a afirmação que as influências 

ambientais, o modo de vida da pessoa e os componentes da natureza humana 

denominados “humores9” ou “paixões” tem que estar em equilíbrio para que haja 

saúde. Portanto a tradição hipocrática tem a base de sua compreensão na 

relação e interação entre corpo, mente e meio ambiente. 

 É possível identificar nos escritos Hipocráticos uma visão nítida que 

apresenta como integrados os sistemas mente e corpo. Outra abordagem 

Hipocrática muito interessante citada por Capra (1987) quanto ao processo de 

cura é a posição de que as forças curativas estão inseridas nos organismos vivos. 

Hipócrates apresenta a idéia de que o papel do médico é apenas assessorar tais 

forças naturais na medida em que cria condições para que possam atuar e 

favorecer os processos de cura. Sob este ponto de vista o médico ou terapeuta 

seria apenas de assistir a tal processo.  

 Segundo Capra (1987) o termo terapia deriva do grego therapeuin que 

significa “dar assistência” ou “cuidar de”. Não poderíamos deixar de citar como 

                                            
9 A teoria humoral, atribuída a Hipócrates e mais tarde adotada por Galeno, considerava o 

equilíbrio entre os líquidos: sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra - procedentes, 

respectivamente, do coração, sistema respiratório, fígado e baço - um dos aspectos fundamentais 

para a boa da saúde. Tal teoria predominou durante boa parte da Antiguidade, Idade Média, até a 

Idade Moderna, em meados do século XVII.  
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herança de Hipócrates para a prática médica atual o rigoroso código de ética que 

se encontra dentro dos escritos conhecidos como Corpus hippocraticum. 

  Até hoje a maioria das faculdades de medicina têm como tradição que o 

formando recite o juramento de Hipócrates o qual pontua os deveres médicos e a 

ética a ser seguida. 

 Assim, durante toda a Antiguidade, Idade Média, até a Introdução do 

pensamento cartesiano objetivista na Idade Moderna, as técnicas arcaicas de 

cura guiadas pela intuição e crenças mágicas e espirituais se mesclaram com as 

concepções introduzidas pelos escritos Hipocráticos de que a saúde e a doença 

eram derivadas de causas naturais e influenciadas por elas.  

 Veremos a seguir em que contexto da história ocidental se deu o 

rompimento com as formas mais antigas de cura ligadas à concepções “mágicas”. 

 

5.4 Surgimento da ciência positivista: o númen como heresia  

   

A ciência sem religião é manca; a religião sem ciência é cega. (Albert 
Einstein) 

 

Durante grande parte da Idade Média na Europa, ainda eram praticados ritos 

de cura popular e religiosa. Porém, existem poucos registros escritos devido a 

crença de que os mistérios da cura deveriam ser passados via tradição oral, 

apenas para iniciados, como meio de preservar o conhecimento. No período que 

se estende de 500 a. C. até aproximadamente o ano de 1300 d.C. a medicina era 

ainda praticada de maneira que muito de suas fundamentações eram 

provenientes da prática da imaginação. Entre os anglo saxões, a cura era 

território tanto das curandeiras que “empregavam os aspectos não racionais e 

intuitivos da mente” (ACHTERBERG, 1996, p. 62) para curar, como também da 

Igreja Católica. 

Durante o início da era Cristã no ocidente, os sacerdotes eram grandes 

responsáveis pela cura e eram inflexíveis na idéia de que só a fé religiosa poderia 

trazê-la. Tal idéia se tornou tão presente na Igreja que tudo que fosse pagão, 

inclusive a elevada arte da cura desenvolvida por gregos, romanos e egípcios 

caiu na marginalidade. A autora relata que a Igreja promoveu a idéia de que a 

maioria das doenças eram causadas pelo Satã, não por espíritos pagãos, em 



87 
 

 

consequência disso, a medicina pagã não poderia ter papel algum no exorcismo 

da doença. Sendo assim, excluiu tratamento como refinadas habilidades 

cirúrgicas e herbáceas proveniente das tradições gregas, substituindo-as por 

práticas muitas vezes brutais como a mortificação da carne. (Achterberg, 1996) 

Segundo a autora, por volta do século XIII, São Tomás de Aquino resgatou e 

reformulou o pensamento Aristotélico, fazendo com que a medicina de 

Aristóteles, Hipócrates e Galeno pudessem voltar a serem referência após muitos 

séculos de estagnação intelectual e médica.   

Achterberg (1996) afirma que Paracelso - grande representante da medicina 

renascentista e fundador da química moderna - foi quem voltou a atenção de 

novo para o conhecimento difundido entre os gregos antigos de que três 

principias básicos foram incorporados à humanidade: o espiritual, o físico e os 

fenômenos mentais. A autora relata que Paracelso creditava sua compreensão 

das leis e práticas da saúde às suas conversas com as curandeiras, benzedeiras 

e outros curandeiros populares, incorporando seus conhecimentos à sua 

medicina.  

Tais curandeiras eram também chamadas de bruxas. Sobre a etimologia de 

tal termo em Inglês witch, se diz que há a possibilidade de ter sido derivado de 

wekken “profetizar” ou witan “saber”. Na Eslovênia o termo usado para designar 

bruxa é vjedma e na Russia zaharku e também querem dizer saber e conhecer, 

respectivamente (ACHTERBERG, 1996). 

A importância de voltarmos o olhar para a prática dessas mulheres jaz no 

fato de constituírem o último grande grupo de pessoas da história ocidental 

reconhecidas por atuarem - inclusive na prática da cura - tanto a partir de outras 

formas de percepção que não o pensamento lógico; quanto acessando outros 

níveis de consciência que não o ordinário - o qual nossa concepção atual 

ocidental de pensamento define como real.  

Tal como Achterberg (1996) usarei o termo curandeira ao invés de bruxa 

para evitar a associação do termo com qualidades perjorativas que se 

instauraram durante a Santa Inquisição, quando as bruxas foram condenadas à 

fogueira pela Igreja Católica por serem associadas às práticas do mal e aos 

cultos satânicos. 

As curandeiras praticavam ritos pagãos os quais tinham como fundamento 

que a unidade da vida está em todas as coisas, tentando assim utilizar as forças 
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da natureza para realizar a cura. Utilizavam muito de remédios feitos com ervas 

que funcionavam como anestésicos naturais e encantamentos mágicos 

realizados em rituais e invocações sobre a imaginação, se aproximando muito 

das técnicas xamânicas  (ACHTERBERG, 1996). 

Segundo a autora, estudos antropológicos afirmam que tais curandeiras 

agiam de acordo com rituais de tradições pagãs de tribos européias, cujas 

práticas eram essencialmente xamânicas.  

Achterberg (1996) traça outros paralelos entre o xamanismo e a prática 

dessas curandeiras quando relata que para ambas tradições, a natureza é digna 

de um profundo respeito e a interconexão entre todas as coisas é fundamental na 

prática de qualquer ritual de cura. Para ambos, o uso de drogas como forma de 

acessar outras realidades era muito comum. “A idéia de voar em outro estado de 

consciência para reinos em que a imaginação reina livremente, em que pode ser 

feito um trabalho que cure a estrutura social da comunidade, assim, como corpos 

e alma, é comum a ambas as práticas” (p. 66). 

A autora relata que durante os anos das grandes pestes na Europa, a 

alquimia e a astrologia eram consideradas medicina natural, praticadas por 

médicos e incluídas até nos ensinamentos da Igreja. Paradoxalmente, porém, as 

ervas e benzeduras administradas pelas curandeiras e pelas parteiras foram se 

tornando heresia até serem consideradas obras do demônio.   

Durante a Idade Média os barbeiros - cirurgiões, também eram figuras 

populares associadas ao curador. Normalmente, se organizavam em corporações 

onde se uniam com base na semelhança de seus instrumentos. A maioria deles, 

porém não tinha instrução e suas práticas ainda estavam ligadas a conceitos 

mágicos (ACHTERBERG, 1996). 

Segundo Achterberg (1996), quando o mundo se preparava para a nova 

visão de mundo que iria culminar no surgimento do método científico racional e 

objetivista, tudo que era irracional e intuitivo foi expurgado. Todas as 

características tradicionalmente associadas à mulher passaram a representar 

uma ameaça à visão de mundo newtoniana de que o corpo, assim como o 

universo, é uma grande máquina. “A intuição, os sentimentos, o pensamento não-

racional, o holismo, a nutrição e a imaginação ocupam acanhado espaço no 

modo de pensar de um universo feito de rodas e engrenagens” (p.74). 
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Em 1518, médicos e cirurgiões se agruparam em uma estrutura 
organizada e o Colégio dos Médicos foi fundado. As Atas de Incorporação 
definiam claramente quem podia ou não exercer a medicina. Ficaram de 
fora os artifíces comuns, como “ferreiros, tecelães e mulheres”, acusados 
de ignorância grosseira, de recorrerem à feitiçaria e à bruxaria e de 
prescreverm medicamentos nocivos, para grande desagrado de Deus. [...] 
Foi então que a realidade econômica da criação de uma profissão de elite 
atingiu o campesinato com toda a força. Os médicos e cirurgiões 
licenciados não tinham nenhum interesse de tratar dos casos por caridade. 
O rei Henrique VIII interviu em favor das hordas de pobres vítimas das 
doenças e decretou que os curadores não licenciados poderiam curar 
todas as doenças da superfície do corpo, mas apenas com emplastros, 
cataplasmas e unguentos. Assim, por meio desse documento, que se 
tornou conhecido como Alvará do charlatão, o exercício da magia, da 
cirurgia e da medicina era expressamente proibido aos curadores 
populares (ACHTERBERG, 1996, p.70). 

 

Assim, a autora relata que sob a atmosfera das transformações geradas 

pelas novas regras, determinando quem seriam os responsáveis pela cura, a 

caça às bruxas liderada pela Santa Inquisição tomou proporções monstruosas - 

fato responsável pela bem sucedida eliminação da influência das mulheres sobre 

as artes da cura.  

Segundo a Achterberg (1996) acredita-se que entre 1500 e 1650 nove 

milhões de mulheres foram mortas, muitas por suspeita de prática de medicina. 

As acusações para com as bruxas podiam ser agrupadas em três categorias 

principais: crimes sexuais contra homens proveniente da idéia de uma lascívia 

carnal, que nas mulheres era supostamente insaciável; as organizações entre 

elas - como pode ter ocorrido de fato em rebeliões camponesas, ou em reuniões 

nas aldeias; e a terceira e central acusação é a de possuírem o poder mágico de 

afetar a saúde tanto no sentido da cura quanto no sentido de provocar doença ou 

morte. Assim, em um primeiro momento a Igreja e depois os governos de países 

da Europa como a Inglaterra consideravam o ataque às bruxas como um ataque 

contra à magia, mas não contra a medicina. 

Outras questões como os fatores econômicos permearam o período de caça 

às bruxas na medida em que os praticantes da medicina começaram a entender 

que perderiam o seu mercado se houvesse curadores em demasia. Os caçadores 

de bruxas ganhavam grandes somas toda vez que a bruxa identificada por eles 

fosse acusada, além do proveito que os torturadores e carrascos também tiravam 

da situação. Outro fator que provavelmente incentivou à acusação desenfreada 
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de mulheres é o fato de que se a mulher fosse executada, todas as suas posses 

tornavam-se propriedade da Igreja (ACHTERBERG, 1996). 

 

As mulheres eram significativamente mais vulneráveis ao ostracismo do 
que as corporações de padres ou de médicos. E embora elas fossem 
muito mal remuneradas por seus serviços (se é que eram pagas), seu 
conhecimento superior e reputação representavam, com toda certeza, uma 
grave ameaça (ACHTERBERG, 1996, p.73). 

  

Porém, não nos deteremos aqui nas inúmeras variáveis históricas que 

culminaram no lamentável fato da caça às bruxas. Atentaremos somente ao 

recorte da história ocidental que nos ajudará a compreender como o acesso ao 

numinoso foi aos poucos deixando de ser encarado como prática legítima de 

curadores. 

De acordo com Achterberg (1996),  

 

[...] o ostracismo do aspecto xamanico da medicina das mulheres, 
inicialmente econômico e político, mais tarde tornou-se necessário porque 
a ciência não conseguia dar conta de fenômenos que pareciam 
transpessoais. Em consequência, criou-se uma legislação que colocava-os 
fora da existência (p. 74) . 

 

Achterberg (1996) relata que não apenas as curandeiras e os xamãs, mas os 

médicos que viveram o período pré-cartesiano invariavelmante tinham um 

pensamento holístico. Como já dito, as imagens mentais eram uma realidade 

fisiológica tanto quanto outras funções corporais. E o pensamento de tais 

médicos era baseado sempre no conceito de que corpo, mente e espírito são 

inseparáveis. 

Aos poucos, com a introdução do modelo cartesiano de dualidade no 

pensamento científico do século XVI, a abordagem holística passou a se tornar 

inconsistente e houve uma separação entre mente e corpo.  

Achterberg (1996) afirma que o próprio Descartes sustentou que “nada havia 

no conceito de corpo que pertencesse à mente e, do mesmo modo, nada da 

mente que pertencesse ao corpo” (p. 76). 

 

Em cada período da história, os dotes da imaginação tiveram prioridade 
sobre a farmácia e a cirurgia, e aqueles com capacidade para manipular 
os poderes da imagem alcançaram o mais elevado status na hierarquia da 
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cura. A era científica interrompeu bruscamente esse reconhecimento 
(ACHTERBERG, 1996, p. 13). 

 

Até então os pacientes eram sempre tratados de acordo com o seu contexto 

social e espiritual e a interação entre corpo e alma era levada em consideração. 

“Entretanto Descartes, apesar de considerar corpo e mente separadamente, via a 

interação entre ambos importante para a medicina; ele diagnosticava males de 

origem emocional e receitava relaxamento, meditação e tratamentos físicos“ 

CAPRA (apud WAHBA, 2001 p.13). 

 Rubano e Moroz (2004) afirmam que a crença no poder da razão - herança 

do pensamento de Descartes, e depois desenvolvida pelos pensadores franceses 

como instrumento para obtenção do conhecimento e transformação da realidade 

a partir da experimentação e da observação - se tornou aos poucos guia das 

ações humanas. A observação e a experiência passaram a ser os pontos de 

partida para o conhecimento. “E a noção de idéias que, para Descartes estava 

vinculada à atuação de Deus é substituída pela preocupação em descobrir os 

processos naturais que estão envolvidos na aquisição do conhecimento do 

homem” (RUBANO & MOROZ, 2004 p.329). 

 

Diderot sintetiza essa posição ao enfatizar que o pensamento filosófico-
científico deveria usar a observação dos fatos, a reflexão sobre suas 
possíveis combinações e a verificação, por meio da experiência dos 
resultados da reflexão (RUBANO & MOROZ p. 330). 

 

 As autoram relatam que, para os pensadores franceses do século XVII e 

XVIII pós Cartesianos, a crença de que o potencial para a compreensão do 

mundo está na razão humana se relaciona com a idéia de que todas as 

explicações sobre a natureza das coisas envolvendo o sobrenatural devem ser 

abolidas, uma vez que não podem ser racionalmente entendidas e explicadas. Tal 

modo de pensar criava pressuspostos de que existem leis naturais regendo os 

fenômenos que são regulares e uniformes. “O conhecimento dessas leis se dará 

pela observação dos fenômenos naturais, seguindo seu curso e registrando-o 

mediante experimentos, medida, observação e cálculo” (RUBANO & MOROZ, 

2004, p. 331). Dentro dessa lógica do racionalismo empirista, tudo que fosse 

baseado em crenças religiosas, supersticiosas, idéias pré-concebidas, 
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preconceituosas ou ignorantes deveriam ser combatidas ou contrapostas porque 

impediam o funcionamento natural da razão. 

Abbagano (apud PENNA, 2003) afirma então que a partir de Descartes 

(1596-1650), o pensamento físico e matemático e o raciocínio lógico passam a 

predominar na busca pela verdade. Desta maneira o conhecimento científico 

passou a se tornar o único confiável. Mais tarde, Kant (1724-1804) introduziu um 

novo método dialético. Suas idéias passariam a abarcar a afirmação de que não é 

possível mais se basear e fundar o conhecimento na metafísica teológica 

predominante por toda antiguidade e Idade Média. Tal conhecimento consistia 

“em reconhecer um ser perfeito, superior e anterior à experiência, do qual provém 

todos os outros seres e coisas do mundo” (p.31). Para Kant, só poderíamos 

conhecer as coisas tal como o fenômeno que aparece para nós. 

A partir do estabelecimento de um pensamento baseado no raciocínio lógico, 

o terreno sócio-cultural Europeu estava preparado para deixar nascer e se 

desenvolver um outro jeito de lidar com o conhecimento em geral, inclusive com o 

conhecimento médico. A partir dos novos pressupostos filosóficos-científicos, 

uma nova ciência médica estava prestes a desabrochar. 

Assim, Wahba (2001) relata que a “era da medicina de cabeceira” (p.13) que 

se ocupava do equiilíbrio humoral chegou ao fim justamente em meados do 

século XVIII, com a chegada do novo pensamento Iluminista e as mudanças 

trazidas pela Revolução Francesa.  

Com a mudança de paradigmas que acompanhou o Iluminismo, em 1794 

formaram-se três novas escolas de saúde em Paris. A partir daí o cirurgião 

passou a ser respeitado como o fisiologista. A palavra fisiologista10 tem origem no 

termo grego physician, que por sua vez deriva de physis, natureza. (Wahba, 

2001) 

A chegada da modernidade foi um período em que intensas transformações 

ocorriam simultaneamente em várias áreas de conhecimento como reação à 

introdução do novo pensamento Iluminista. 

                                            
10 A fisiologia é um ramo do conhecimento em que o estudioso é um observador da natureza e 

estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos.  
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Em relação ao estudo da psique, Ellenberger (apud PENNA, 2003) afirma 

que no período entre 1775 a 1900 houve um crescente interesse em relação às 

doenças mentais.   

O estudo da mente humana começara a ganhar visibilidade dentro da prática 

da medicina. 

Também foi um período em que o “curador” transformou-se em terapeuta, e 

então passou utilizar de práticas e técnicas específicas fundamentadas em 

conhecimentos científicos para tratar das doenças, além de receber um 

treinamento com um viés essencialmente racional (PENNA, 2003). 

A autora relembra que o curador: 

  

[...] cujos conhecimentos são adquiridos através de ensinamentos 
esotéricos e longos períodos de treinamento emocional por meio de 
processo iniciático, não é um médico, mas sim uma personalidadede 
destaque no grupo social devido seus “poderes curadores” (PENNA, 2003, 
p.48). 

 

Assim, um novo olhar sobre o corpo humano foi se estabelecendo e a 

“medicina transformou-se em disciplina científica” (WAHBA, 2001, p.13).  

A partir da correlação que se podia fazer entre o sintoma do paciente e a 

lesão orgânica do corpo após sua morte, um novo campo da anatomia patológica 

pôde ser criado. Aos poucos “o sujeito doente transformava-se em objeto de 

autópsia e estudo” (WAHBA, 2001, p.13). 

Ao mesmo tempo, em relação ao estudo da psique, Penna (2003) aponta que 

nessa transição começa haver uma cisão entre terapia física e terapia psíquica.  

Tal passagem é importante quando remontamos a história das ciências que 

estudam a psique porque entendemos que tal movimento de estudo das doenças 

mentais - e mais tarde prática da psicoterapia e a concepção da noção de 

inconsciente através do surgimento da psicologia profunda -, além de simbolizar 

uma grande revolução nos métodos de pesquisa científica, também aponta para 

uma tentativa de resgate ou reabilitação, das “práticas curativas antigas que 

foram banidas do âmbito da ciência moderna” (PENNA, 2003, p. 49). 

Porém, esse resgate das práticas médicas mais antigas acontece até hoje de 

maneira lenta e gradual. O início dos estudos dos fenômenos mentais na 

modernidade se desenrolou na penumbra dos grandes progressos tecnológicos 

da medicina. 
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Na medicina, o reducionismo proveniente do novo olhar cartesiano sobre os 

organismos vivos como sistema mecânico, culminou na possibilidade de estudos 

profundos da biologia, o que levou à compreensão da natureza química dos 

processos celulares e genéticos. Assim, a medicina pôde tornar-se biomedicina, 

mais adiante (WAHBA, 2001).  

Outro ponto importante levantado por Wahba (2001) foi o surgimento da 

capacidade de manipulação e controle dos processos biológicos. Foi ainda 

durante o século XVII que começou a haver uma comunicação entre as 

compreensões dos processos tanto da física - mecânica e elétrica - quanto da 

química dentro do corpo humano. A ciência foi se apropriando assim, do 

conhecimento de como se dão os mecanismos celulares e moleculares. 

“Enormes progressos foram feitos no sentido de compreensão das estruturas e 

funções de subunidades da célula, a microbiologia, a embriologia, as leis da 

hereditariedade” (CAPRA apud WAHBA, 2001, p.14).  

 Segundo Penna (2003), o método científico se estabelecia tendo o logos 

como característica principal para busca do conhecimento. A partir desta lógica, a 

verdade só poderia ser verificada através do estabelecimento e demonstração de 

um fenômeno a partir de um conjunto de procedimentos racionais. Tais 

procedimentos garantiriam a “objetividade, previsibilidade, fidedignidade, 

generalidade e validade” (p.30), e testariam e confirmariam as hipóteses de modo 

rigoroso.  

 “As explicações sobrenaturais são, consequentemente, eliminadas tanto 

em relação aos fenômenos físicos quanto em relação aos fenômenos sociais, 

psicológicos, etc.” (RUBANO & MOROZ, 2004, p.333). 

Porém, segundo Nunes (apud Penna 2003), no final do século XVIII o 

movimento romântico emergiu como “reação ao Iluminismo”. 

É interessante atentar para esse fato já que o movimento romântico foi 

essencial para que a posição de que o conhecimento que não é diretamente 

experimentado pelos sentidos e nem totalmente dedutivo pela lógica racionalista, 

pudesse continuar a ser válida.  

De acordo com Penna (2003), o pensamento romântico sobreviveu através 

“do positivismo, do pragmatismo e da ciência tecnológica dos dias atuais” (p.61). 

Suas concepções filosóficas são fundamentadas nas idéias de que a 

originalidade e o entusiasmo são aspectos transcendentes do humano e que a 
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realidade tem um caráter espiritual. Tais concepções quebram com a 

homogeneidade da razão e com a visão mecanicista da natureza. 

Nunes (apud Penna 2003) afirma que a visão do romantismo é baseada em 

uma concepção de mundo idealista e metafísica e permeada pela concepção de 

totalidade e unidade.  

 

O discurso romântico é essencialmente interpretativo e formativo. As 
fontes propulsoras do romantismo estão no indivíduo. O ser humano é 
fantasioso, imprevisível, de alta complexidade psicológica, centrado na sua 
imaginação, sensibilidade e intuição; um organismo dotado de corpo e 
alma, sendo o espírito seu centro nevrálgico (PENNA, 2003, p.61). 

 

Como veremos mais adiante, tal visão de mundo será a base para o 

surgimento da psicologia de Jung. 

 

5.5 Medicina organicista, psiquiatria dinâmica e psicologia profunda  

 

Um primeiro movimento da psiquiatria dinâmica surge a partir de tratamentos 

baseados em noções como “possessão; no conceito de imaginação surgido na 

Renascença; nas idéias de sugestão e auto-sugestão e no magnetismo animal” 

(PENNA, 2003, p.49).  

O magnetismo animal se tratava de uma prática desenvolvida a partir da 

prática religiosa do exorcismo. (ELLENBERGER apud Penna, 2003) 

 É importante lembrar que tal prática havia caído em desuso há pouco tempo. 

A mentalidade de que havia um mal que precisava ser expurgado ainda 

predominava. Durante este período, técnicas mais sofisticadas de hipnose, 

sugestão ou mesmo magnetismo são desenvolvidas e a parapsicologia recém-

nascida, proveniente do espiritismo, começa a receber atenção. (PENNA, 2003) 

 Trata-se de um período em que, ao mesmo tempo em que há uma atenção 

predominante voltada para os estudos cuja validade pode ser provada por 

métodos empíricos, há também um florescer de uma ciência cujo objeto escapa 

do domínio das ferramentas do cientificismo empírico. Parece ser o resgate - em 

outros moldes - daquilo que sempre fora para o humano área de grande 

interesse. 

No campo das ciências médicas, Wahba (2001) afirma que no século XIX 

Pasteur empenhava-se em estudar a origem da vida e a reprodução dos 
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microorganismos. Assim foi possível demonstrar a correlação entre bactérias e 

doenças. Foi a partir da percepção dessa relação que pôde ser criado o conceito 

de etiologia específica, o que levou a possibilidade - mais tarde - de se 

estabelecer “uma taxonomia das doenças” (p.15).  

Segundo a autora, nessa época Claude Bernard - fundador da fisiologia 

moderna e contemporâneo de Pasteur - defendia que o ambiente interno do 

indivíduo também era grande influente na causa das doenças. Entendia que a 

doença derivava de um complexo de fatores. Na época, a teoria melhor aceita 

pela comunidade científica foi a microbiana de Pasteur devido ao contexto: era 

necessário que as epidemias Européias fossem controladas, além de sua teoria ir 

ao encontro do modelo biológico. (WAHBA, 2001) 

 Enquanto isso, no campo das pesquisas cujo objeto era a mente humana, 

Penna (2003) afirma que com os estudos de Jean Martin Charcot (1825-1893) e 

Bernheim (1840-1919), a hipnose passa a ser considerada prática científica e 

objeto de estudo da neurologia e psiquiatra. É o início da nova psiquiatria 

dinâmica. Novos estados de consciência passarão a ser investigados e serão 

considerados adequados para acessar a parte da psique que se encontra fora do 

alcance da consciência. Assim, a noção de inconsciente passa a ser objeto de 

discussão e debate dentro da psiquiatria. 

 A partir de seus estudos, Charcot concluiu que “existiam fatores 

desconhecidos e poderosos de cura que a medicina do futuro deveria aprender a 

controlar” (ELLENBERGER apud PENNA, 2003, p.51). 

De acordo com Penna (2003), a psicologia como ciência moderna emerge 

em meados do século XIX apesar de que a atenção do humano tem se voltado 

para fenômenos de cunho psicológico e questões relativas à alma e ao espírito 

desde os tempos mais remotos. Porém, será só a partir da metade do século XIX 

que os aspectos psicológicos começarão a ser assunto de pesquisa da medicina 

através da psiquiatria dinâmica; da fisiologia - através da psicofisiologia e da 

filosofia. Cada vertente do conhecimento influenciará na passagem do século XIX 

para o XX na estruturação das diferentes linhas da psicologia. 

  

Na Filosofia o movimento romântico enfatiza o aspecto psicológico do ser 
humano, o liberalismo ressalta a noção de individualidade e o positivismo, 
herdeiro do iluminismo, destaca a disciplina e o racionalismo como 
determinantes do comportamento (PENNA, 2003, p.62). 
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De acordo com Penna (2003), o legado da síntese entre Descartes e Kant 

herdeiro do iluminismo, o positivismo lógico, imprimiu um caráter quantitativo aos 

métodos de investigação científica e tornou-se soberano até mais ou menos a 

metade do século XX, quando o paradigma da ciência positivista começou a ser 

questionado.  

 Freud publica o livro “A interpretação dos sonhos” no ano de 1900. A partir 

daí abre caminhos para o estudo da alma humana através da psicanálise com 

toda uma nova concepção de homem que se constitui agora a partir de suas 

relações pessoais, afetivas e introspectivas. Cinco anos mais tarde, Einstein 

apresenta seus estudos sobre a teoria da relatividade, alterando as concepções 

das leis da física - e consequentemente abalando a visão de universo - que 

vigorava até então. “O Inconsciente, que já havia preocupado o ser humano 

durante milênios, entrava em cena para compor a epistemologia científica 

moderna” (PENNA, 2003, p.47). 

 Assim, de acordo com Penna (2003), o casamento entre medicina e 

filosofia seria a pedra angular da Psicodinâmica, área do conhecimento que 

integraria preceitos médicos, filosóficos, psicológicos e terá como objetivo tratar 

das doenças mentais a partir da psicoterapia. 

Em paralelo ao renascimento dos estudos sobre a alma humana, a medicina 

científica passava por uma fase de grandes evoluções.  

Wahba (2001) afirma que no século XX, a teoria de Claude Bernard teria sido 

redescoberta. Assim, o conceito de homeostase, que apresentava como idéia 

principal que os organismos vivos têm a tendência de se manterem em estado de 

equilíbrio interno, foi (re)introduzido pelo neurologista Walter Cannon.  

Segundo a autora, ainda no século XX, a medicina foi se desenvolvendo de 

forma que as especializações se tornaram cada vez mais comuns. A nosologia e 

a localização de patologias - identificando o microorganismo responsável pela 

doença - eram temas de grande parte dos estudos dos especialistas.  

Na segunda metade do século, Capra (apud WAHBA, 2001) afirma que a 

área de imunologia passou a realizar muitas pesquisas entendendo que tanto o 

corpo físico, quanto a mente saudáveis influem muito para o próprio paciente 

poder aumentar a sua resistência natural às doenças e bactérias.  
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A descoberta de formas de imunização como vacinas e da penicilina em 

1928 deu início à “era dos antibióticos o que permitiria tratar de infecções e 

controlar doenças contagiosas” (Wahba, 2001, p.15). Mais tarde foi descoberta a 

quimioterapia, importante tratamento contra o câncer.  

Wahba (2001) relata que a partir desses novos estudos a indústria 

farmacêutica se tornou aliada da medicina. A assepsia também foi outra grande 

descoberta que deu condições para que as cirurgias e transplantes pudessem ser 

realizados com menores riscos de infecções. Segundo a autora, as observações 

de Bernard sobre o uso de extrato de tecido animal também culminaram na 

descoberta do uso da insulina e da cortisona. O campo que investiga a função 

das glândulas endócrinas e seus hormônios foi outro que passou a ser explorado.  

Assim, foram desenvolvidas drogas pra uma grande variedade de problemas 

e as vitaminas passaram a fazer parte de tratamentos e prevenções. Mais tarde a 

manipulação genética parecia revolucionar a compreensão das patologias 

permitindo com que a medicina chegasse cada vez mais próxima às origens das 

doenças. O auge da “teoria da especificidade” (WAHBA, 2001, p.15) havia sido 

alcançado.  

Paralelamente, a partir do século XX, Penna (2003) relata que a psicoterapia 

moderna passa a ter como pilar os pressupostos hipotéticos básicos de Charcot 

de que a doença mental é de origem psíquica e de que existe um “âmbito 

psíquico extra consciente (inconsciente)” (p.54). A noção de individualidade tem 

forte influência para que o autoconhecimento e a possibildiade de transformação 

interna passam a ser metas da psicoterapia. Tais concepções implicam numa 

visão de que o ser humano é constituído em sua totalidade por um corpo e uma 

psique integradas e uma visão de mundo que abarca tanto o mundo interno 

quanto externo. Desta maneira, a psiquiatria dinâmica abre espaço para o 

surgimento de uma psicologia dinâmica, que por sua vez, será denominada 

psicologia profunda - origem da psicanálise e da psicologia analítica.  

Segundo a autora, o percurso dos estudos da psique dentro a partir da 

configuração romântica é decorrente de “uma longa prática desde o xamanismo, 

passando pelas práticas exorcistas sacerdotais até o magnetismo animal e as 

técnicas sugestivas e hipnóticas” (ELISANDRATH e DAWSON apud PENNA, 

2003, p.56).  
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Paradoxalmente, o século XX foi um período marcado pelo desenvolvimento 

da medicina organicista baseada em uma visão positivista de mundo, porém 

acompanhada em paralelo pelo surgimento de uma ciência que se propões a 

investigar a dimensão humana não palpável pelos recursos científicos. 

O ápice da capacidade de manipulação dos processos biológicos 

desenvolvidos neste século diz respeito a estudos como o Projeto Genoma 

Humano e seus desdobramentos - como clonação, sequenciamento de genes e 

transplante genético. Criando – se assim a base para uma indústria 

biotecnológica. Assim, “a tecnologia unia ciência, medicina e indústria” (WAHBA, 

2001, p.16). 

 Ao mesmo tempo, a ênfase dada por Freud e Jung e seus seguidores no 

aspecto inconsciente da psique, indicava para as outras áreas de conhecimento 

que o estudo de um grande aspecto do humano que está além da consciência, 

estava sendo deixada de lado: a alma. (PENNA, 2003) 

 
A revolução operada pela Psicologia Profunda no conhecimento de ser 
humano e na análise do comportamento reside na consideração de uma 
dimensão, além da consciência, funcionante e interferente na vida além do 
ambiente externo da constituição biológica do indivíduo. O inconsciente é 
uma realidade psíquica que atua, interfere e se relaciona com as outras 
variáveis já conhecidas: consciência, ambiente e instinto (PENNA, 2003, 
p.67). 

 

Como podemos observar com esse breve resumo dos desdobramentos 

culminados pela influência da ciência positivista na medicina, tanto a relação 

humana como parte fundamental e integrante no tratamento da saúde, quanto os 

significados pessoais que os indivíduos atribuíam aos eventos relacionados tanto 

à saúde como à doença, ficaram praticamente em segundo plano durante 

praticamente todo o desabrochar da medicina organiscista.  A doença passou a 

ser vista como um fenômeno que deveria ser tratado objetivamente. Desta 

maneira, o significado subjetivo dos fenômenos corporais e psíquicos deixaram 

de ser acessados pela maior parte da comunidade médica moderna e, 

consequentemente, pelos seus pacientes. Tais fatores passaram a se tornar 

quase irrelevantes para a grande maioria no momento da escolha do tratamento.  

Assim se consagrou um breve abafamento das práticas curativas praticadas 

por milênios em prol, porém, de uma imensa revolução médico-tecno-científica. 
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Ao mesmo tempo surgia um ramo da medicina, inicialmente negligenciado e 

menosprezado que atentava para os aspectos mais sutis do humano: as doenças 

mentais e seus desdobramentos. De maneira crescente, buscou-se desenvolver 

recursos para lidar com o não quantificável que dizia respeito à psique humana. 

Em um primeiro momento através da psiquiatria dinâmica, e a partir de seus 

desdobramentos, com o surgimento da psicologia profunda. 

 Tanto a psicanálise de Freud, como a psicologia analítica de Jung sofreram 

grandes resistências por parte da comunidade científica. Como qualquer outra 

mudança de paradigma na história da humanidade, a introdução das novas 

concepções da psiquiatria dinâmica foram lentas e graduais e durante muito 

tempo permaneceram marginalizadas na perspectiva da ciência moderna - tão 

influenciada pelo positivismo de Augusto Comte e pelo racionalismo cartesiano. 

Até hoje a psicologia clínica muitas vezes é considerada pouco científica para os 

padrões da ciência moderna. A vertente organiscista e positivista da psiquiatria - 

a qual se atém na descrição das psicopatologias - ainda prevalece e tem grandes 

repercussões na psiquiatria atual. A aceitação da psicologia do inconsciente 

como científica iria demandar muito tempo para ser inserida na mentalidade da 

sociedade. (PENNA, 2003) 

 
Diante das teorias de conhecimento consideradas científicas a Psicologia 
do Inconsciente se vê pressionada entre o reducionismo positivista, por um 
lado e por uma metafísica transcendente, por outro (PENNA, 2003, 67). 

 

Segundo Penna (2003), a partir da segunda metade do século XX e, 

principalmente, da década de 1970, vem crescendo os questinamentos acerca da 

ciência positivista. Discussões sobre a relativização do rigor dos métodos estão 

calcados na mudança de posicionamento dos produtores do conhecimento. A 

proposta epistemológica, gradualmente, deixa de ser a busca da verdade para se 

tornar um aumento do poder explicativo das teorias.  

Assim, os métodos qualitativos, e não quantitativos, de investigação 

“florescem com maior intensidade nas ciências humanas” (Denzin e Lincoln apud 

PENNA 2003, p.34).  

Alguns cientistas afirmam que uma nova racionalidade começa a despontar a 

partir de uma necessidade de compreender o homem atual em toda sua 

complexidade. Dizem que o paradigma racionalista é tanto restrito - e portanto 



101 
 

 

insuficiente e insatisfatório para apreender as necessidades do homem de hoje - 

como também impeditivo para o desenvolvimento da construção do 

conhecimento. Em geral, mas na psicologia em particular, começa a despontar 

uma tendência em reunir “as dissociações razão-espírito, mente-corpo e 

objetividade-subjetividade – operantes até então” (PENNA, 2003, p.68). 

Wahba (2001) parte das reflexões de Golub (1994) quando discute sobre a 

idéia de que alguns cientistas são da opinião que a resposta final para a cura são 

as novas descobertas da biotecnologia. Outros vêem os limites desta visão. A 

autora apresenta o fato de que certos pesquisadores enxergam o tratamento 

gerado pelas grandes tecnologias muitas vezes como desnecessariamente 

agressivos, ou capacitadores de gerar um prolongamento da vida desprovida de 

qualidade. Discute que chegou o momento em que a biologia deveria ser 

estudada levando em consideração a complexidade da interação de fatores que 

culminam nos fenômenos, e que a saúde deveria ser encarada como sendo a 

forma de um equiíbrio interno.  

Discutindo sobre a visão de Capra (1982), a autora relata que a biologia e o 

modelo biomédico são limitados porque a visão fragmentada não dá conta de 

abranger a complexidade do funcionamento dos sistemas vivos e sua interação 

dinâmica com o meio ambiente. Os estudos tais como são realizados atualmente 

não compreendem a visão do funcionamento global dos seres vivos. 

Penna (2003) discute sobre o despontar de uma ciência menos idealizada e 

mais realizável, admitindo a “incerteza, a diversidade e complexidade do mundo e 

do ser humano” (p.40), permitindo “a criatividade como expressão singular de um 

traço humano comum e fundamental a todos os níveis de conhecimento” (p.40). 

Wahba (2001) também apresenta a idéia de que ampliar o domínio da 

medicina organicista e transcender o modelo cartesiano são possíveis caminhos 

para a evolução da ciência médica. Comenta que muitas vezes a compreensão 

parcial de algum evento é suficiente, outras limitar-se ao que é parcial faz com 

que um déficit seja criado e o tratamento passa a não ser suficientemente 

eficiente. Aponta que é essencial que comecemos a voltar o olhar para as 

interações fisiopsicológicas, e que esse novo modelo pode ser chamado de 

medicina integral. 
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5.6 Humanizando a medicina: transformações na medicina contemporânea 

ocidental 

 
O homem é uma oficina de trabalho visível e invisível. A oficina visível é 
seu corpo, a invisível é a imaginação (mente)... A imaginação é o sol na 
alma do homem... O espírito é o mestre, a imaginação o instrumento, e o 
corpo, o material plástico... O poder da imaginação é um grande fator na 
medicina. Pode causar doenças... e pode curá-las... Os males do corpo 
podem ser curados por meio de remédios físicos ou pelo poder do espírito 
que age através da alma. HARTMAN (apud ACHTERBERG, 1996, p. 75). 

 

 Muitos nomes são usados designando o novo modelo médico em 

ascensão: “medicina humanista, biopsicossocial, integral, antropológica, holística, 

psicossomática, da pessoa” (WAHBA, 2001, p. 18). Todas são linhas voltadas 

para um exercício de olhar o indivíduo em sua totalidade e integridade, como um 

ser único em suas características, potenciais e limitações físicas e psíquicas, 

transcendendo a unilateralidade da visão organicista.  

Porém, a partir das pesquisas realizadas por Organ (1998) e Mc Kee & 

Zenan (2000), Wahba (2001) apresenta o importante ponto, que deve sempre ser 

levado em consideração, de que o rigor científico deve continuar sendo exercido 

através de pesquisas que abranjam os novos métodos de tratamento, muitas 

vezes chamados de “alternativos” por não pertencerem as práticas convencionais 

de tratamento médico.   

Estudos sobre tratamentos como “métodos de relaxamaneto, massagens, 

tratamento com ervas, imagens, vitaminas, biofeedback, hipnose, homeopatia, 

acupuntura, exercícios e rezas” (ORGAN apud WAHBA, 2001, p.18) devem ser 

encarados com seriedade, e a tecnologia e os recursos desenvolvidos pela 

medicina tradicional são extremamente importantes para que a eficácia e os 

resultados terapêuticos de tais tratamentos  possam ser avaliados, sem que haja 

um afastamento do campo da ciência. 

Cassel (apud WAHBA 2001) pontua que o novo olhar para o indivíduo a 

partir da lógica integralista considera inclusive o ser na sua dimensão espiritual. A 

doença é encarada em termos de processo ao invés de ser concebida como um 

evento estático. A evolução da doença é vista como o desdobramento da 

interação de vários fatores: genéticos, ambientais e psicológicos, hábitos, 

crenças. 
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Dentro desta nova lógica de tratamento - como já foi dito - existem distintas 

correntes de pensamento. Wahba (2001) relata que na visão da Medicina 

Humanista considera-se que se “a doença necessita a ciência para a cura, a 

enfermidade (ilness), o sofrimento do paciente necessita um médico que cuide” 

(SPIRO apud WAHBA, 2001, p.20), enfatizando a importância da relação humana 

para o tratamento médico.  

Citando Pellegrino (1974a) - um dos pioneiros em educação médica 

humanista - Wahba (2001) afirma que o médico deve atuar de acordo com dois 

principais componentes: sua habilidade cognitiva, que não pode ser desvinculada 

do ambiente cultural do médico (o qual possui suas próprias idéias, valores, 

modos de expressão) , e o componente afetivo que envolve o seu sentimento 

pelo paciente - o qual deve incluir a compaixão.  

Wahba (2001) apresenta a discussão estabelecida por Engel (1977, 1980, 

1987) que dentro da visão da Medicina Biopsicossocial defende-se a idéia que o 

método científico deve incluir o humano e o interpessoal, colocando a ciência a 

serviço de elementos que ainda não são totalmente verificáveis por seus 

métodos, e não excluindo com o argumento de que o campo de estudo está fora 

de seus alcances. É importante fazer experimentos procurando verificar a 

confiabilidade de transitar entre a intuição e a cognição. É extremamente 

pertinente que o médico atente para o comportamento não-verbal e para a fala do 

seu paciente. Aqui se apresenta a idéia de que a empatia é fundamental para que 

haja compaixão e que tal fenômeno deveria ser requisito para o trabalho científico 

no campo clínico.  

A autora relata que já fora verificado que a interação com o médico pode 

mobilizar a psique de forma que altere a doença em algum nível. Dentro desta 

visão, o paciente deveria ser entendido a partir de um quadro esquemático: “do 

sistema de partículas subatômicas até a biosfera passando por átomos, 

moléculas, células, tecidos, órgãos, sistema nervoso, pessoa, pessoa-pessoa, 

família, cultura, etc” (WHABA, 2001, p. 22), de modo que cada um dos sistemas 

se afetem mutuamente e, portanto, sejam encarados como interdependentes um 

do outro. Todos os fatores da vida do indivíduo e suas experiências deveriam ser 

levados em consideração no momento do seu tratamento, e não apenas os seus 

sintomas. 
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Outras visões das novas correntes de medicina integrativa também 

apresentam discussões muito ricas para a reflexão do exercício da prática médica 

e terapêutica. No entanto, para os fins desta pesquisa, os dados apresentados 

até agora são suficientes para o embasamento da discussão que se apresentará.  

Um último e importante ponto relevante para este trabalho é apresentado por 

Wahba (2001) quando discute os atributos do médico humanista. Afirma que a 

atitude do médico deve transcender a tendência atual de agir rapidamente. 

Discorrendo sobre a visão de Mandell e Spiro (1988) afirma que a medicina atual 

é machista e valoriza mais o fazer do que o pensar. Pontua que uma das novas 

práticas médicas deveria ser a aliança da competência cognitiva do médico - e de 

todas as informações acumuladas por seus estudos - com o exercício de 

introspecção. A introspecção na prática clínica, seria um hábito que propiciaria a 

reflexão, a ampliação do pensamento para que hipóteses sejam geradas e 

soluções sejam formuladas.  

A partir da introspecção é que a sabedoria, apoiada por um julgamento de 

valor, pode entrar em questão no momento de escolha da solução de algum 

evento. “São funções que designam melhor a competência do que meramente a 

posse de um grande número de informações factuais” (SCHÔN apud WAHBA, 

2001, p. 29). 

 

A avaliação apropriada do conhecimento subjetivo é algo que certamente 
poderíamos aprender com o Oriente. Desde Galileu, Descartes e Newton 
nossa cultura tem estado tão obcecada com o conhecimento racional, a 
objetividade e a quantificação, que nos mostramos muito inseguros ao 
lidar com os valores e as experiências humanas. Em medicina, a intuição e 
o conhecimento subjetivo são usados por todo bom médico, mas isso não 
é reconhecido na literatura profissional, nem é ensinado em nossas escola 
médicas. Pelo contrário, segundo os critérios para admissão na maioria 
das escolas médicas, são rejeitados aqueles que têm maiores talentos 
para exercer intuitivamente a medicina (CAPRA, 1982, p.313). 

 

 Nesta perspectiva, ao retomar o assunto da discussão do capítulo anterior 

sobre o surgimento da Psicologia do Inconsciente, podemos enxergar como tal 

abordagem da psique humana pode colaborar para esta visão “do mundo e do 

ser humano mais abrangente, complexa e profunda” (PENNA, 2003, p.69).  

Se somado o conceito de inconsciente e a de um psiquismo dinâmico, aos 

aspectos biológicos, sociais, comportamentais e ambientais, o resultado apontará 

para uma dinâmica que “expressa relações funcionais interligadas, nas quais a 
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independência dos fenômenos tende a relativizar o determinismo e suplantar a 

primazia do conceito de causa” (ABBAGANO apud PENNA, 2003, p.69).  

Assim a abordagem qualitativa das pesquisas como método passa a ser 

muito importante para a ênfase na descrição, intepretação e compreensão dos 

fenômenos.  

 
O moderno pensamento científico – em física, biologia e psicologia – está 
conduzindo a uma visão da realidade que se aproxima muito da visão dos 
místicos e de numerosas culturas tradicionais, em que o conhecimento da 
mente e do corpo humano e a prática de métodos de cura são partes 
integrantes da filosofia natural e da disciplina espiritual. A abordagem 
holística da saúde e dos métodos de cura estará, portanto, em harmonia 
com muitas concepções tradicionais, assim como será compatível com as 
modernas teorias científicas (CAPRA, 1987, p.299). 

 

Ao olharmos para a questão da saúde humana como um todo sob a luz 

destes novos pontos de vista, talvez tenhamos a possibildiade de abrir espaço 

para que caminhemos em direção a nova quebra de paradigmas. A abertura para 

os novos pontos de vista se torna fundamental para que possamos continuar nos 

aperfeiçoando quando se trata de cuidar da saúde humana tanto física quanto 

psíquica. 

“A pergunta hoje não é se a medicina deve ser científica. A pergunta vital é 

como deve ser científica a medicina” (LOLAS apud WAHBA, 2001 p. 18). 

 
5.7 A psicoterapia e a redescoberta do númem 

 

Aquele que fere curará (Oráculo de Delfos) 
 

Considerando o fenômeno da ampliação da consciência como um processo 

que direcione o indivíduo para a sua própria natureza curadora, ateremos-nos 

então em discutir o papel do psicoterapeuta como instrumento de ajuda para que 

o paciente consiga acessar tal espaço interno. 

Sobre a importância do psicoterapeuta investigar a sua própria psique, Jung 

(2000) é didático ao afirmar:  

 

Qualquer que seja a constituição do inconsciente, é um fenômeno natural 
que gera símbolos, e estes mostram ter sentido. Assim como não se pode 
esperar de alguém que nunca olhou através do microscópio que seja uma 
autoridade no campo da microbiologia, também não podemos considerar 
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como juiz competente no assunto aquele que nunca fez um estudo sério 
dos símbolos naturais. Mas a subestima geral da psique humana é tão 
grande que nem as grandes religiões , nem as filosofias nem o 
racionalismo científico lhe dão qualquer atenção (JUNG, 2000, par. 603, 
p.262). 

 

A responsabilidade daqueles que se propõe a cuidar da saúde humana é 

imensa. Trata-se de uma profissão em que o médico, o curador, o terapeuta, 

independente da área de atuação, deva tomar a si próprio como objeto de estudo 

para compreender mais profundamente - vivencialmente - a realidade tanto do 

corpo, como da psique, que na realidade constituem uma coisa só. 

Como introdução a esse novo ponto da discussão, a reflexão de Edinger 

(1984) parece adequada quando afirmamos a importância do auto - 

conhecimento dos médicos, psicólogos e profissionais da saúde em geral, sem 

citar as pessoas que agem de maneira a exercer grande influência sobre a 

massa:  

 

Quando a minoria criativa e intelectual está em harmonia com o mito 
predominante, as outras camadas da sociedade seguem sua liderança, 
chegando mesmo a poupar-se de um confronto direto com a questão 
fatídica do sentido da vida (EDINGER, 1984, p.9). 

 

A partir desta linha de raciocínio, e por este se tratar - inicialmente - de um 

estudo que investiga o contato do curador com o numinoso, é importante e 

coerente voltarmos nosso olhar para a posição do psicoterapeuta junguiano 

contextualizando-o na discussão.  

Por se tratar de um profissional da saúde que compreende a existência de 

uma instância, chamada inconsciente - tal com Jung o descreveu - a disposição e 

abertura para investigá-lo são fundamentais. O conhecimento puramente 

intelectual por parte do psicoterapeuta dos conceitos da psique torna o trabalho 

da psicoterapia artifical.  

Ademais, como fora discutido tanto no capítulo referente ao xamãs, quanto 

no capítulo em que o mito de Asclépio é abordado; a condição de ter sido “ferido” 

para aprender como curar - a si mesmo e aos outros - diz respeito a um dos 

principais aspectos dos mitos que se referem ao curador. No entanto, fica 

evidente partindo do que foi discutido até agora, que o sentido de ter sido ferido 

para curar-se tem um significado bem mais profundo do que a nossa psique 
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racional pode supôr. Entrar em contato com as suas próprias feridas diz respeito 

à conectar-se com as feridas emocionais as quais nunca mais gostaríamos de 

voltar a olhar. É conectar-se com o que foi reprimido, portanto, com o que 

realmente nos amedronta, com o que realmente nos entristece. 

No âmbito psicoterapêutico a idéia do curador-ferido faz alusão ao curador 

ter que entrar em contato com as próprias feridas, os próprios medos, traumas e 

tratá-los a fim de compreender como tratar dos outros. 

Portanto, o investimento do analista no seu profundo autoconhecimento se 

torna pré-requisito para que a teoria proposta por Jung possa ser colocada em 

prática em todo o seu potencial. O terapeuta deve se propôr a desvendar os 

aspectos neuróticos que o aprisionam, depois encarar paulatinamente seus 

aspectos sombrios, caminhando assim para camadas cada vez mais profundas 

do seu próprio Eu, em direção ao Self. É só dessa maneira que se colocará em 

uma posição que o permite compreender vivencialmente, e portanto 

integralmente, a teoria estudada.  

Através do seu autoconhecimento, o terapeuta possui a alternativa de 

ampliar seu olhar sobre os modos de compreender o sentido de  ser humano, e 

portanto o sentido da cura. É a partir da experiência consciente da própria 

individuação que o terapeuta poderá contar com ferramentas necessárias para 

acompanhar o paciente na investigação de sua própria psique.  

Resgatando características relativas ao feminino - mais ligadas ao 

sentimento, intuição, emoção -, e integrando em sua própria personalidade, o 

modo como o terapeuta excerce a psicoterapia é necessariamente modificada. Ao 

perceber o peso das outras funções humanas mais ligadas aos afetos, o 

terapeuta pode compreender a importância de utilizar no setting terapêutico 

ferramentas alternativas ao diálogo, como o exercício lúdico; a expressão 

corporal; a utilização de música, ritmos e dança; a dramatização; a atividade 

artística em geral,– que mobilizem variados aspectos da complexidade que 

compõe o indivíduo humano, que não apenas a razão. O ambiente terapêutico 

regido exclusivamente por recursos mentais - como o recurso verbal - pode ser 

produtivo, mas tem suas limitações. 

Há um aspecto central relacionado ao trabalho do terapeuta de explorar as 

“regiões abissais” de sua própria psique: ao acessar as camadas profundas das 

suas estruturas,  ele encontra outras possibilidades de percepção de si-mesmo e 
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do outro - que pode dar outra qualidade para o seu trabalho. A conexão com a 

sua intuição é um exemplo. Ao ser refinada até se tornar um instrumentos 

confiável, a nova aptidão pode ser de grande valia na psicoterapia. 

Naranjo (2008) defende a idéia de que, a psicoterapia na civilização ocidental 

será mais efetiva, se houver uma “injeção de espírito Dionisíaco para compensar 

a cultura patriarcal do “tu deves” que impede as pessoas de valorizar seus 

desejos e sua intuição, o que termina redundando em destrutividade” (p.61).  

O autor aponta a importância do contato com o espírito de Dionísio o qual 

representa não só o deus do prazer, mas o deus da embriaguez, que por sua vez 

implica em um “deixar-se ir, deixando de lado o controle habitual sobre a própria 

mente” (NARANJO, 2008, p.63), provocando uma transformação significativa. 

Afirma que é a espontaneidade profunda que leva a pessoa ser ela mesma, por 

mais que o indivíduo passe por uma fase de descontrole egóico - fruto da 

comunhão com o espírito dionisíaco.   

Os gregos que inclusive conheciam e praticavam a embriaguez curativa e o 

poder transformador das “plantas mágicas”, acreditavam que tais ferramentas 

poderiam ajudar a pessoa suficientemente motivada a dissolver seus 

condicionamentos limitantes. (NARANJO, 2008) 

Como Asclépio, Dionísio é um Deus que morre. A metáfora da morte interior 

para a personalidade antiga e o renascimento simbólico é vivenciada em rituais 

de diversas culturas, além de ser contadas por variados mitos.  

A psicoterapia que oferece espaço para a vivência da entrega, do 

descontrole, da “morte em Deus” (NARANJO, 2008, p. 67) pode ser muito 

reparadora com respeito à uniteralidade “Apolínea” (patriarcal) de nossa cultura. 

Pode, inclusive, facilitar a integração dos opostos já tão discutida anteriormente. 

A ênfase no espírito dionisíaco é pontuada enfaticamente por Naranjo (2008) 

pela posição antagônica desse tipo de conduta em relação aos costumes da 

cultura ocidental.  

Naranjo (2008) propõe que a cura de si mesmo através da ampliação da 

consciência pode ser também muito efetiva através de um caminho que passa 

pela loucura. “(...) O caminho dionisíaco é um convite à entrega, à renúncia ao 

controle, ao dissolver-se” (p.66) em uma dimensão ou realidade espiritual mais 

além do nosso controle. É entrar em consonância com a profundidade misteriosa 

da vida.  
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Porém, o autor também defende que o equilíbrio entre o espírito de Dionísio 

e o espírito de Apolo seja fundamental na psicoterapia. Apolo, deus da razão, é o 

símbolo da forma de espiritualidade das altas civilizações associado a virtude de 

certas normas, regras e mandamentos. O seu des-apaixonamento é simbolizado 

pela harmonia, fruto da visão clara que traz consigo.  

Naranjo (2008) relata que tal equilíbrio  - o qual pode ser lido também como o 

equilíbrio entre as forças matriarcais e patriarcais, mágicas e mentais - é o que 

está presente no xamanismo: “um xamã é um guerreiro disciplinado e por vezes 

um extático entregue. Cada coisa em seu momento” (p.71).  

A posição ideal do psicoterapeuta é de se movimentar entre esses dois pólos 

complementares. 

Naranjo (2008) introduz a expressão neo-xamanismo ao fazer referência a 

uma nova maneira de fazer psicoterapia. Discute como o termo foi distorcido por 

pessoas que integram o mundo charlatão contemporâneo, que contatam-se com 

a indústria “pseudoxamânica” e pregam o “resgate da alma” através de uma 

sessão de transe hipnótico.  

 

Existe um renascimento espiritual no mundo, que está muito associado ao 
movimento terapêutico, e é como se essas três coisas que estavam 
reunidas no xamanismo original – a espiritualidade, a saúde e o 
desenvolvimento humano – voltassem a convergir em uma só. É 
tipicamente xamânica a compreensão de que não é diferente falar do 
desenvolvimento da pessoa, da cura e do encaminhamento para a 
plenitude espiritual (NARANJO, 2008, p.58). 

 

Porém, Naranjo (2008) comenta que quando lançou a expressão “novo - 

xamanismo”, esperava que chegasse aos outros a questão nuclear da idéia de 

como o xamã vivencia o mundo e os eventos “sem plumas nem tambores” (p.57). 

Critica a pretensão de autores respeitados afirmarem que possam conduzir 

alguém à uma viagem da alma a realizar-se “em um par de horas ao som do 

tambor” (p.57).    

Apesar de entender que seja uma experiência valiosa o fato de alguém 

reconhecer que é preciso “encontrar a própria alma”, acredita que tais 

experiências devam ser entendidas como eventos de natureza simbólica. Seria 

mais sensato, portanto, que a vivência pudesse atuar como uma semente que 

fizesse germinar tal busca.  
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Um sentido mais amplo e transcultural é atribuído pelo autor ao termo neo-

xamanismo:  

 

[...] comecei pensando em pessoas como as que se dedicam a trabalhos 
no âmbito psicocorporal, que dificilmente podem ser explicados 
racionalmente e que exigem uma intuição e uma maneira de sentir que 
não são fáceis de traduzir para o mundo teórico. (NARANJO, 2008, p.58) 

 

É interessante olhar para a figura do xamã como um símbolo da síntese 

entre o conhecimento objetivo e o subjetivo, o concreto e o transcendente, a 

síntese daquele que integrou em si tanto o espírito apolíneo quando o dionisíaco. 

O xamã é o curador que simboliza aquele que integra os opostos e se abre para o 

que está na experiência dessa síntese: o númem. 

Quando afirma-se a necessidade de unir o espírito de Dionísio e o de Apolo 

na psicoterapia, é justamente pelo setting terapêutico ser um ambiente que deve 

propiciar a integração dos elementos menos conscientes do indivíduo. A 

consciência pode crescer muito, no sentido de ser ampliada, através da entrega e 

da renúncia ao controle egóico. É necessário, porém que o paciente depois possa 

readquirir certo controle, equilibrando os elementos dioníacos e apolíneos; 

matriarcal e patriarcal. O sujeito adquire certa sobriedade a partir dessas 

vivências que propiciam cada vez mais “um auto controle espontâneo” dessa vez. 

Para Naranjo (2008), a psicoterapia situa-se entre a ciência e as disciplinas 

espirituais porque abarca o pensamento científico em conjunto com a 

investigação vivencial. Pontua que a psicoterapia e espiritualidade não são duas 

coisas distintas porque ambas se servem para ajudar o indivíduo na sua 

realização. Demonstra seu pesar quando afirma que a visão mercantil e 

consumista dos dias de hoje entende a psicoterapia como um serviço de ajuda 

para a adaptação ao entorno. A visão de Naranjo (2008) se aproximam à de Jung 

quando afirma que o movimento terapêutico está associado com o renascimento 

espiritual.  

O resgate do pensamento sobre os modos de cura mais antigos se manifesta 

porque é tipicamente xamânico unir a plenitude espiritual, a saúde ou cura, e o 

desenvolvimento da pessoa. 
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Todos os autores abordados nesta discussão apresentam a idéia da 

emergência de algo novo; resultado desta comunhão entre consciência matriarcal 

e consciência patriarcal.   

A parte da nossa própria natureza psíquica que sempre constituiu o elemento 

de cura tão usado pelos xamãs, é agora passível de ser resgatada. 

Ao lembrar um pouco da história da psicoterapia, Naranjo (2008) recorda que 

foi através da hipnose - conhecida através de Charcot - que Freud fez acontecer 

o movimento terapêutico. Conta ainda que a hipnose, por sua vez, foi introduzida 

na cultura européia por Mesmer, um médico vienense que propunha que ao 

entrar em transe hipnótico, as pessoas se fazem receptivas à potência curadora 

que está nelas mesmas.  

Assim, reaparece mais uma vez a idéia de que “existe uma faculdade de 

regeneração em nós, que não opera só no nível físico (...), mas também no 

psíquico, o que sugere a manifestação de uma sabedoria profunda da mente”. 

(NARANJO, 2008, p.59)   

Tal idéia converge para o conceito discutido de que o contato com a natureza 

do nosso próprio inconsciente pode trazer a cura. 

 

O homem é seu próprio médico e encontra as ervas curativas apropriadas 
em seu próprio jardim; o médico está em nós e em nossa própria natureza 
encontram-se todas as coisas de que necessitamos (STODDART apud 
ACHTERBERG, 1996, p. 75). 

 

Resgatando a discussão sobre xamanismo é possível fazer um paralelo entre 

a atitude xamânica de render-se ao transe, à possessão divina, à inspiração, à 

intuição, características defendidas por Naranjo (2008) como sendo um exemplo 

de atitude curadora em potencial. “É um conceito muito grandioso este que 

tiveram os gregos, ao conceber um Deus louco” (p.63). 

 

Digo isso a propósito de Dionísio como um deus da loucura. Se existe um 
caminho dionisíaco, este é um caminho que passa pela loucura, não para 
combatê-la, mas para curar-se e tornar-se mais sábio. Na psicoterapia, 
parece-me, é importante compreender este aspecto das coisas: para 
deixar algo para trás, temos que passar por ele. Eu muitas vezes digo que 
“o caminho de saída é o mesmo de entrada”, ou seja, “se queres deixar 
para trás teu sofrimento, vamos entrar nele” (NARANJO, 2008, p.65). 
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É fundamental que o psicoterapeuta não tema o contato com o inconsciente 

profundo, com o que é desconhecido. E é particularmente interessante que “ative” 

seu espírito “xamânico”, principalmente para não renegar o contato com o 

numinoso - que é a expressão do potencial curador autônomo natural da psique. 

 Whitmont (1991) afirma: 

 

Muitas das abordagens psicológicas ocidentais mais recentes – a 
imaginação dirigida, o psicodrama, a gestalt-terapia, o tratamento da 
ansiedade pela “inundação”, - tentam, paradoxalmente, tratar de setores 
problemáticos ou causadores de ansiedade intensificando a 
conscientização vivencial de eventos dolorosos, o que implica encená-los 
deliberadamente, dentro de um contexto controlável e seguro, em vez de 
evitá-los (WHITMONT, 1991, p.207). 

 

Naranjo (2008) comenta ainda que na sociedade ocidental atual não se tem 

muita fé na auto - regulação do próprio organismo, ou da própria psique. Porém 

diz que o caminho dionisíaco “é completamente misterioso, como também é o 

caminho do xamã” (p.70).  

O terapeuta deve compreender que o poder curativo da psique é 

extremamente poderoso e adquirir coragem e confiança - através da própria 

experiência - para acompanhar o paciente que “explora” o seu mundo psíquico. 

 

O psicoterapeuta de espírito dionisíaco não se assusta das ondulações, 
não se assusta da “descida aos infernos” intrínsecos da psicoterapia: 
confia que o caminho passa pela verdade das emoções e pela integração 
de tais emoções, que se alcança ao manter a consciência em meio ao 
caos. É um caminho também o de não temer o caos, e um caminho que 
passa pela experiência (que sempre vai se confirmando) de que do caos 
emerge a ordem (NARANJO, 2008, p.65). 

 

A renúncia ao controle da nossa “mente pequena” sobre a totalidade do que 

somos realmente, é muito interessante para a terapia. Com essa atitude 

aparentemente regressiva, surge assim a possibilidade de uma espécie de 

“regeneração psíquica, onde opera uma sabedoria curativa muito maior do que 

poderíamos propor com nossa mente consciente” (NARANJO, 2008, p.66).  

Aparentemente os gregos faziam distinção entre “os mistérios menores e os 

mistérios maiores”. Os mistérios menores eram celebrados no lugar do oráculo de 

Apolo, em Delfos por ser o Deus do “conhece-te a ti mesmo”, da lucidez, da 

razão, do discernimento, da purificação e do equiílibrio. Tinham como objetivo a 
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formação do Homem Verdadeiro. Dionísio, por sua vez, por ser representante da 

dissolução da mente individual, Deus da morte e ressureição, era associado aos 

mistérios maiores e a sua celebração tinha como fim celebrar o Homem 

Universal. (NARANJO, 2008) 

Essa informação se revela interessante porque é possível traçar um paralelo 

com a discussão de que o trabalho de ampliação da consciência decorrente do 

autoconhecimento conduza à experiência do Divino. 

A pessoa que se entrega ao espírito Dionisíaco vive uma comunhão com o 

divino, momento em que acessa sua espontaneidade mais profunda. Essa 

comunhão inevitavelmente culmina na vivência da pessoa ser ela mesma. Porém, 

é bom lembrar que dentro da psicoterapia nos moldes tal qual se apresenta 

atualmente, na maioria das vezes a espontaneidade não alcança “senão um nível 

espiritual óbvio” (NARANJO, 2008, p.62).  

 

Imagino que a maneira como vão se amalgamando os dois princípios 
complementares de nossa natureza na compreensão psicológica de hoje 
pode nos ser benéfica depois de uma longa história de espiritualidade anti-
dionisíaca. Suspeito que se o milênio nos traz algo novo, vai nascer dessa 
síntese entre a espiritualidade do céu e a espiritualidade da terra, a 
Consciência Matriarcal e Patriarcal (NARANJO, 2008, p.75). 

 

 É interessante notar, que assim como aqueles sob regência do espírito 

Dionisíaco, os homens regidos pelo padrão de consciência matriarcal são 

igualmente “ameaçadores para a organização tradicionalmente ordeira e 

repetitiva do padrão patriarcal” (BYINGTON, 1987, p.48).  

Tanto a incompreensão e incontinência do louco, quanto a criatividade sem 

limites da criança são ambos fatores desestruturantes do controle criado pelo 

patriarcado para a imposição da ordem. (BYINGTON, 1987) 

Graças às transformações na consciência coletiva, a sociedade ocidental tal 

como se configura hoje, começa abrir espaço para que nos conheçamos. O 

psicoterapeuta  tem condições e, portanto, o dever de trilhar o caminho da 

consciência “na frente” de seus pacientes e alunos. Ele deve saber por 

experiência que a a possibilidade de felicidade e realização do ser humano reside 

no mundo interior que abrange a psique, o corpo. Deve atentar para desenvolver 

métodos que facilitem a caminhada do paciente em direção ao contato com a sua 

função psicológica vital, que reside no centro da psique.  



114 
 

 

O caminho para a aquisição da consciência se dá através do coração. O 

esforço para se despreender da rigidez e mentalismo patriarcais e, assim 

experimentar o valor e validez de entrar em contato com os próprios sentimentos, 

é fundamenal para o psicoterapeuta. 

Ao conectar-se com as camadas mais profundas do insconsciente coletivo, 

ao experienciar a transformação mobilizada pelo surpreendente contato com o 

que é de natureza numinosa, o analista tem grandes chances de adotar uma 

postura de humildade perante o paciente, o que será fundamental no seu 

trabalho. A humildade é que o fará aceitar que é “apenas” um guia. Tradutor e 

intérprete do Self. Entenderá que a terapia caminhará pela trilha apontada pelo 

Self, e os passos serão dados pelo paciente - que de passivo terá pouco.  

O que melhor modulará o trabalho do psicoterapeuta será o grau de 

afinamento de seus próprios recursos, entre os quais devem constar: a intuição, o 

pensamento e a imaginação, a empatia, a escuta através do sentimento, e a 

leitura das sensações que vêm através do corpo. Todos em prol de captar o que 

o Self está dizendo para ele e para o seu paciente.  

É fundamental também que o psicoterapeuta se esforce para sempre 

procurar investigar e elaborar as suas próprias questões. Será assim que poderá 

sentir a plenitude e paz que é tocar o tesouro da própria individualidade. Estar 

certo de que a ampliação da consciência é certamente parte da cura que fará 

com que as pessoas alcancem tal “tesouro” é ter fé na brilhante natureza do Self. 

É, portanto, crer no seu próprio trabalho.  

O psicoterapeuta deve lidar com o seu medo. E, devagar tirar as suas 

armaduras. Se despir até que alcance seu próprio núcleo vital, onde reside 

também seus valores mais nobres. Assim poderá sentir honra profunda por poder 

realizar o seu trabalho; compaixão pelo seu paciente; esperança na cura do ser 

humano; fé nas manifestações do Self e paz de espírito.  

Seu maior trabalho é dar conta da sua própria individuação.  
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6 Discussão  

 

Nessa discussão será estabelecida uma comparação entre disciplinas que se 

referem à cura, cada qual em seu âmbito. Como a medicina e a psicoterapia 

integram o numinoso e o que as diferencia; o que se entende por curador em 

ambas e como se integram ao conhecimento humano serão alguns dos principais 

tópicos. 

A investigação tem como ponto de partida a reflexão sobre a forma pela qual 

as transformações no padrão de consciência coletiva podem permear as 

mudanças mais recentes relacionadas ao tratamento da saúde do ser humano. 

Abordou-se nos capítulos anteriores o fato do sistema de assistência à saúde 

estar diretamente relacionado ao contexto cultural, histórico e social no qual se 

insere (CAPRA, 1987). Observa-se que na medicina moderna ocidental as 

práticas têm variado entre o reducionismo e o holismo de acordo com o sistema 

de crenças e valores vigentes na cultura em questão. A escolha de um tipo de 

sistema médico de saúde, diferente daquele operante em uma determinada 

sociedade, não é uma escolha. O sistema de tratamento à saúde funciona e é 

estabelecido de acordo com os padrões culturais que regem as diferentes 

sociedades. 

Os estudos transculturais de modelos de tratamento médico se mostram 

válidos, pela possibilidade de ampliar as perspectivas e idéias a cerca da saúde e 

dos métodos de cura (CAPRA, 1987). 

A partir do olhar psicológico sobre a história do desenvolvimento da 

consciência coletiva em conjunto com a breve releitura sobre o contexto do 

segmento da história em que surge a medicina atual, apresentadas nesta 

pesquisa, diferentes linhas de discussão podem ser apreendidas.  

O leitor será conduzido por uma linha de raciocínio que parte dos conteúdos 

levantados pela presente pesquisa e segue em direção a um pensamento 

amplificado acerca do movimento da consciência cultural - que se aproxima de 

possível reabertura para o númem - e suas implicações na área da saúde. 

Em primeiro lugar se faz necessário condensar os conteúdos apresentados 

ao longo deste trabalho para que se alcance uma visão unificada do que fora 

colocado em questão.. 
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É possível estabelecer um paralelo entre as fases de consciência mágica, 

mitológica e mental propostas por Whitmont (1991) relacionadas ao modelo de 

cura arcaico do xamanismo, com o relato mítico dos métodos de cura em 

Epidauro e a transição para o advento da medicina tal como a entendemos hoje.  

Os procedimentos de cura xamânica, nos quais havia a compreensão de que 

a doença era decorrente de uma dissociação do indivíduo com o seu universo, 

são assim relacionados com o modo operante da consciência na fase mágica. 

Como vimos, é na fase mágica que a vivência acontece para o indivíduo de forma 

que ele se sente naturalmente parte de todas as coisas que estão integradas no 

universo. O seu isolamento do todo - que pode ser representado também pelo 

seu grupo ou clã - é encarado como um grande sofrimento ou até como morte. 

 A transição entre o modo mágico de curar e o racional, baseado em 

conhecimentos naturais se deu durante uma longa transição. Seria durante a era 

mitológica que a doença passaria a ser entendida como consequência de algum 

fenômeno, e assim ser relacionada à explicações ligadas à poderes 

sobrenaturais. A doença neste momento passou a ser percebida como sendo 

parte integrante de um encadeamento de fatos, consequência de algo como, por 

exemplo, a ira dos Deuses. Deixaria de ser então simplesmente um 

acontecimento desprovido de razões. Assim, as explicações sobre as causas dos 

fenômenos começaram a compor os mitos de cura. 

Finalmente, a fase mental, após uma longa transição e muitas oscilações 

entre as diferentes dinâmicas que regem a consciência, se estabelece como 

predominante. Junto a esse modo operante, a medicina baseada em fatos 

naturais como justificativa para a doença e, mais adiante o advento da medicina 

cientificista compõem o quadro predominante de tratamento à saúde na 

sociedade ocidental.  O fato de a saúde e a doença serem estudadas a partir de 

experimentos científicos relaciona-se diretamente com a fase mental. Tal fase, na 

qual predomina a dinâmica patriarcal, tem como uma das principais 

características a apreensão da realidade baseada em experimentos apoiados 

pela apreensão dos cinco sentidos e pelo raciocínio lógico. Além disso, é um 

dinamismo onde ocorre segregação das partes de um mesmo todo como 

tentativa de organizar, categorizar e controlar. Um exemplo de segregação que 

facilita o estudo objetivo do corpo humano dentro da medicina é a separação 
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entre corpo, mente e espírito; psique, alma; processos físicos e processos 

psicológicos e assim por diante. 

Porém, na sociedade como um todo, parece emergir atualmente uma 

situação em que o modo operante patriarcal encontra-se em declínio. Inúmeros 

símbolos apontam para esta mudança. As novas críticas direcionadas ao 

reducionismo que impera nos métodos científicos serão o ponto de partida para 

tal reflexão.  

Como já discutido, a partir do momento em que o objeto de estudo tem que 

ser reduzido para caber na compreensão da ciência, ela se torna limitadora da 

produção de conhecimento, e não o contrário. A crítica ao reducionismo que 

impera no pensamento médico tradicional se trata de um dos principais 

argumentos compondo a nova quebra de paradigma que se estabelece no âmbito 

das ciências médicas.  

Tal movimento que hoje se estabelece no âmbito da saúde pode ser 

entendido como símbolo de que vivemos o início de uma grande mudança, tanto 

na medicina tradicional como nos padrões da consciência vigente.  

A tendência de reaproximação de homens e mulheres dos valores 

arquetípicos femininos que correspondem e abarcam a totalidade dos fenômenos, 

tal como fora discutido anteriormente, parece apontar a direção das mudanças 

que ocorrem dentro das práticas, na proposta de facilitar a cura. O holismo, a 

medicina integrativa, o surgimento da psicologia profunda que estuda a dimensão 

inconsciente, o resgate da espiritualidade dentro de alguns âmbitos do tratamento 

médico; todos apontam para uma nova forma de enxergar os modos de tratar da 

saúde humana. A preocupação em resgatar o olhar sobre a totalidade humana - 

que abarca, inclusive, o intangível - parece ser acionada, transformando assim o 

atual conceito de cura.  

Neste contexto mais amplo, a retirada de um sintoma físico ou psicólogico se 

mostra insuficiente quando a intenção última do sentido de cura é restabelecer a 

saúde total do indivíduo, a qual abrange saúde psíquica, orgânica, social, 

espiritual e existencial. Afirmar que a saúde do indivíduo depende do seu estado 

psíquico é decorrente do fato de concebermos - a essa altura da discussão - que 

a separação entre mente e corpo é o artificial fruto das concepções filosóficas da 

idade moderna e do dinamismo patriarcal.  
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O vaso mágico, título deste trabalho, se refere a este jogo de renovação da 

vida. As conseqüências do conhecimento e aceitação conscientes das facetas 

opostas da vida e dos próprios aspectos internos, neste momento, são 

extremamente positivas e, portanto, criativas. Entre elas está o tema desse 

trabalho: a possível abertura para o númem. A nova ordem que surge a partir da 

vivência numinosa implica em uma revisão de muitos dos conceitos anteriores. A 

saúde e a cura estão, irrevogavelmente, implícitos nos valores que serão revistos. 

As seguintes palavras dizem respeito ao simbolismo do vaso: 

 

Na Cabala o vaso tem o sentido do Tesouro*. Apoderar-se de um 
vaso equivale a conquistar um tesouro. Quebrar um vaso significa aniquilar 
pelo desprezo o tesouro que ele representa [...] 

Na literatura medieval, o vaso contém o tesouro (o Graal, as Litanias 
etc.) 

O vaso alquímico e o vaso hermético sempre significam o local em 
que se operam maravilhas: é o seio materno, o útero no qual se forma um 
novo nascimento. Daí vem a crença de que o vaso contém o segredo das 
metamorfoses. 

O vaso encerra, sob diversas formas, o elixir da vida: é um 
reservatório de vida. Um vaso de ouro pode representar o tesouro da vida 
espiritual, o símbolo de uma força secreta. 

O fato de o vaso ser aberto em cima indica uma receptividade às 
influências celestes (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2008, p.931-932). 

 
Jung (2000) conceitua o símbolo do vaso como “um utensílio que recebe ou 

contém:  por isso mesmo é feminino, símbolo do corpo que contém anima, o 

sopro e a água da vida” (par. 265, p.131). No mesmo parágrafo ele discorre sobre 

a adaga como sendo um símbolo que “tem a capacidade de perfurar, penetrar, 

sendo portanto um elemento masculino, que corta, divide, discrimina; é uma 

simbolização do princípio masculino do logos” (par. 265, p.131).  

A partir deste exemplo, o autor reafirma simbolicamente a importância das 

funções psíquicas tanto do elemento feminino, quanto do masculino. Pode-se 

sublinhar mais uma vez, portanto, a importância da reintegração dos valores 

matriarcais somados ao modo de funcionamento patriarcal, para que se alcance 

um estado novo decorrente desta síntese. É a descoberta do “tesouro”.  

O contato com as profundezas do inconsciente, e a reconexão com que é 

arquetipicamente feminino, nos abre para a indescritível experiência de vivenciar 

o contato com imagens psíquicas carregadas de númem.  
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Uma das principais revelações da integração de características 

correspondentes aos opostos masculino e feminino é que o ego se descobre  

 

Nada mais que canal e recipiente de um destino que provém e flui de um 
manancial profundo e misterioso do ser, que tanto é fonte de terror e repugnância 
quanto do maravilhoso jogo da vida (WHITMONT, 1991, p.192). 
 

Quando nos tornamos canais para receber conteúdos que transcendem o 

ego, nos conectamos com a nossa natureza mais profunda, e é esse material o 

que possui maior poder curativo.  

O significado da cura tal como é concebida a partir desse contato com a 

natureza mais profunda diretamente ligada ao inconsciente, não se reduz ao 

significado de cura que atribuímos corriqueiramente quando tratamos de uma 

doença que se alojou no corpo. Nesta visão a doença é a consequência de um 

desequilíbrio total do indivíduo. A cura aqui é entendida como a integração 

harmônica do indivíduo com o seu ambiente interior e exterior entendendo que 

somos um organismo com todas as funções interligadas, e que, portanto mente e 

corpo estão completamente fundidos. Dizem respeito a exatamente ao mesmo 

todo, portanto, que a desordem física diz respeito também à uma “desordem” 

psíquica, mental, emocional, existencial e vice-versa.  

A cura concebida a partir do olhar integrativo para o ser humano diz respeito 

ao tratamento e cuidado com a causa da doença, e não do tratamento da 

consequência de um desequilíbrio já estabelecido. Aliás, a doença é considerada 

o resultado de um conjunto de causas que culminam em desarmonia e 

desequilíbrio, e não um agente intruso.   

Esta concepção da cura apreende a existência de uma tendência natural do 

organismo humano de retornar a um estado dinâmico de equilíbrio, e que o 

próprio indivíduo tem papel ativo na manutenção do seu estado de saúde. 

Assim, o contato com o numinoso, por ter o poder de abalar as estruturas 

anteriores, e assim reciclar os vários aspectos do ser que experiência este 

contato, tem o poder também de gerar movimento interno e, muitas vezes, ser o 

disparador de um processo que pode restabelecer um equilíbrio. Esse movimento 

é gerador de saúde. A estagnação do indivíduo sob esse ponto de vista é 

associado à morte, e o movimento, flexibilidade e resiliência associados à vida. 
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Além disso, os símbolos que vêm através do fenômeno numinoso sempre 

apontarão para uma alternativa de reequilibrio do indivíduo como todo. A 

mudança de atitude ou comportamento do sujeito pode compensar inclusive 

desarmonias físicas. Por isso é importante que a devida atenção seja dada, por 

exemplo, aos significados das imagens oníricas. 

Depois da revisão realizada sobre variados modos de cura e diferentes 

visões a respeito do significado de estar saudável, algumas perguntas são 

relevantes para se refletir tanto sobre o papel do médico, do psicólogo, ou de 

qualquer outro profissional que se prontifique a cuidar da saúde: “Do que falamos 

quando nos referimos à cura? De que tipo de cura estamos tratando? Levantando 

dois exemplos extremos... Estamos falando de viver 80 anos à base de remédios 

contra depressão e cirurgias, ou estamos falando de viver os anos que 

estivermos vivos procurando sentir paz, felicidade, realização, disposição e 

entusiasmo por enxergar sentido na vida?”  

O contato criativo com o númem ajuda o indivíduo a transformar a sua visão, 

mudar os seus pontos de vista, desconstruir crenças - muitas vezes destrutivas – 

pode re-significar a vida, a existência, mudar os valores. A mudança de valores a 

partir do contato com o númem é uma discussão delicada, mas importante porque 

de fato é uma das principais características desta experiência. Ao longo de sua 

obra Jung discute muito essa revisão de valores. Apresentaremos uma pincelada 

sobre o assunto para que se possa compor melhor a discussão de como o 

númem se revela um fenômeno curador em diferentes níveis. 

A partir da aproximação do arquétipo do Self, é possível a apreensão da 

vivência de Deus. Jung (1982) relata que a imagem divina não se trata de uma 

invenção qualquer, mas sim de uma experiência espontânea “fato que qualquer 

um pode saber à saciedade, desde que não prefira o obcecamento dos conceitos 

ideológicos à clareza da verdade” (par. 185, p. 111). O fato de tais experiências 

receberem o nome de Deus revela que possuem caráter numinoso, transmitem 

uma natureza fascinante e estranha. 

É chegado um momento delicado da discussão pela referência, através do 

vocabulário e pensamento da psicologia analítica, a conceitos fortemente 

preconcebidos na nossa cultura. Caso não sejam bem explicitados, alguns termos 

podem ser confundidos com o significado dado para o termo em outros âmbitos 
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que não o da psicologia (tal como é apresentada aqui). Falar de Deus é 

especialmente delicado por ser uma palavra de cunho religioso. 

 
Quanto mais se avança na compreensão da psique, tanto mais cuidado se 
deve ter com a terminologia porque ela é historicamente cunhada e 
preconcebida. Quanto mais se penetra nos problemas básicos da 
psicologia, tanto mais se aproxima de idéias religiosa, filosófica e 
moralmente preconcebidas (JUNG, 2000, par.116, p.74). 

 

Porém, o uso deste termo se mostra especialmente importante justamente 

pelo novo significado que Jung (1982) atribui à Deus. Afirma que é mediante ao 

conhecimento de si-próprio que o homem pode vivenciar Deus, e através da 

psicologia o homem pode alcançar a espiritualidade.  

Jung (2001) relata que, provavelmente, para se chegar a uma compreensão 

das questões religiosas, tudo o que nos resta no mundo de hoje é a abordagem 

psicológica. 

Sobre conceber a importância de abrir mão das pré-concepções para se 

dispor a encarar a sombra e encontrar uma nova ordem, e, portanto um novo 

sentido na existência, Jung (2000) relata: “[...] penso sempre naquele Rabbi que, 

quando perguntado por que Deus se mostrava nos tempos antigos e agora 

ninguém mais o via, respondeu: “Hoje em dia não existe ninguém que pudesse 

inclinar-se tão profundamente diante dele” ” (par. 600, p.261).  

Para acessar a experiência da divindade o homem intelectual racional 

moderno tem que descobrir que a sua consciência não é a sua psique total. É 

necessário que se aventure nos mistérios sombrios do inconsciente. Jung (2002)  

afirma que a sombra é o obstáculo que nos separa mais eficazmente da voz 

divina. 

Neste sentido Clemente de Alexandria (apud Jung, 1982) afirma: “de fato 

quando o homem se conhecer a si mesmo, conhecerá Deus” (par.347, p.212). 

Em outro trecho demonstra bem de que forma pode se dar a apreensão de Deus 

através do olhar para si mesmo: 

 

Procura-o dentro de ti mesmo (apo heautou) e aprende que é Aquele que 
se apropria de tudo o que há em ti e diz: Meu Deus, meu Deus, meu 
entendimento, minha alma, meu corpo, e aprende de onde provém o 
afligir-se e o alegrar-se, o amar e o odiar, e estar acordado sem querer e o 
estar com sono involuntariamente e o aborrecer-se sem querer e, quando 
tiveres investigado isto cuidadosamente, dizem eles, encotrá-lo-ás dentro 
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de ti mesmo como Uno e como múltiplo, à semelhança daquele ponto 
(keraian), e descobrirás dentro de ti mesmo (aph´heautou) a passagem e a 
saída (ALEXANDRIA apud JUNG 1982, p.347). 

 

A pré-disposição do indivíduo para enfrentar o trabalho que tal mudança 

exige, se mostra necessária desde o início do processo de auto-conhecimento 

por se tratar de uma tarefa árdua. Gratificante, porém.  

Aos poucos a ética inicialmente formada a partir dos valores que foram 

adquiridos a partir da família, da cultura e da sociedade é reformulada e revista 

de acordo com os novos valores internos, proveniente do contato com o Self. 

Naranjo (2008) afirma que o conhecimento de nós mesmos é “espontaneamente 

corretivo” (p.54). 

À luz das novas exigências deste estágio evolutivo da consciência, a regra e 

a lei já não partem necessariamente de um Deus soberano ou de uma sociedade 

ditadora. As regras podem ser adaptadas e desconsideradas de acordo com o 

veredicto declarado pela consciência mais profunda de cada indivíduo, a Vox Dei 

(“voz de Deus”), a voz do que Jung chama de Self. Inicia-se aí uma era regida por 

novos papéis de relacionamentos interpessoal e uma nova ética baseada através 

do contato com o Self interior e exterior. (WHITMONT, 1991) 

 No entanto, Jung (1982) faz ressalvas quando se refere à Vox Dei:  

 
Quando digo que impulsos encontrados dentro de nós devem ser 
considerados como “vontade de Deus”, não é minha intenção insistir em 
que devemos considerá-los como desejos e vontade arbitrários, mas como 
dados absolutos com os quais é preciso, por assim dizer, saber conviver 
de maneira correta [...] Neste encontro, é ao homem que se reserva a 
decisão ética. Mas o homem precisa saber a respeito do que decide, e 
saber também o que está fazendo. Quando presta obediência, não é 
apenas ao próprio árbitro que está seguindo, e quando rejeita, não é 
apenas a própria ficção que está destruindo (JUNG, 1982, par. 51, p.25).   

 

Um novo conceito de liberdade se revela nesta dinâmica à medida que o 

homem se desvencilha das suas restrições que inibiam a expressão de seu ser 

mais autêntico. Conforme tornamo-nos conscientes de nossa verdadeira 

individualidade, e somos habilitados para experimentá-la, finalmente nos 

realizamos. (WHITMONT, 1991) 

Estes conceitos são todos muito difíceis de serem apreendidos por aqueles 

que não passam pela vivência. Segundo Whitmont (1991), em latim sapere 

(saber) significa tanto saborear como ser sábio ou ter discernimento.  
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Para compreender profundamente o motivo pelo qual o numinoso é curativo, 

é preciso que em alguns momentos a razão deixe de ser a “Senhora” que rege 

para que, individualmente, possamos apreender o que significa curar-nos. Será a 

partir do resgate da possibilidade de vivenciar um estado de consciência que nos 

remete à era mágica, quando a vida e o conhecimento eram uma coisa só, que 

poderemos dar mais um passo em direção a uma nova dinâmica mais saudável.  

Ao se referir a este “espaço interior”, Naranjo (2008) afirma que se trata de 

uma instância em que ocorrem variados tipos de fenômenos mentais. “É um 

espaço de pura subjetividade do qual nada se pode dizer, justamente por 

transcender a esfera conceitual através da qual conhecemos tanto o mundo 

externo quanto interno; e que, não obstante, é a substância (de sub-stare) 

insubstancial de um e de outro” (p.50). 

O autor discute sobre a tomada da consciência da consciência. Tal 

percepção vai mais além da consciência das nossas próprias emoções, 

pensamentos, da corporeidade. Afirma que a consciência da consciência 

representa um novo nascimento, espiritual, em direção a um novo nível de vida. 

Acrescenta ainda que aqueles que alcançaram este novo estado transcenderam 

o nível psicológico e os conteúdos mentais conceituáveis. Nomeia esta vivência 

como sendo uma experiência mística. Para Jung (2000) “os místicos são pessoas 

que têm a vivência particularmente aguda do inconsciente coletivo. É a 

experiência dos arquétipos” (par. 218, p.111).  

O autoconhecimento se revela de importância imensa neste momento da 

nossa história cultural justamente porque leva o indivíduo a uma transformação 

essencial, que permite lidarmos melhor com a complexidade do humano e do 

mundo. Acreditar que as leis do Estado vão fazer com que o mundo evolua no 

sentido de ser um espaço que ofereça condições melhores de vida para a 

humanidade, é uma grande utopia. O que parece é que a lei que poderá reger de 

maneira a harmonizar o mundo virá de dentro, através da consciência individual. 

Para isso as pessoas deverão enxergar que a psique é um dado real. Para 

Edinger (1984) essa é a questão essencial:  “a realidade da psique só foi 

descoberta neste século e muito poucas pessoas já se deram conta dela” (p. 62). 

O estudo do inconsciente merece toda atenção neste momento porque pode 

ser um dos canais que abrirá a possibilidade de transformação da atual situação 

em que nos encontramos. Se nos ativermos, ao menos, ao único real 
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conhecimento que temos acerca do inconsciente; que é o fato de ser um 

fenômeno natural, poderemos entender então, que como qualquer aspecto da 

natureza ele é no mínimo neutro, porque abrange tudo que a natureza abarca: 

“luz e escuridão, beleza e feiúra, bem e o mal, o profundo e o insensato” (JUNG, 

2000, par.607, p.263). E a neutralidade da natureza é também o que faz com os 

ciclos se repitam de maneira perfeita e que os seres vivos se desenvolvam de 

uma maneira saudável. 

Perceber que somos parte da natureza, é o primeiro resultado de tocarmos o 

mistério do inconsciente, de tocarmos parte dessa natureza que foi rejeitada e 

abandonada.  

O homem há de se apropriar da sua natureza dual que é tanto animal quanto 

Divina. A nova consciência da totalidade do seu ser corresponde a uma 

completude que vai além do humano, se estende através do divino (JUNG 2001). 

 

Essa experiência do fato objetivo é de suma importância, pois denota a 
presença de algo que não sou eu, mas que, apesar disso, é psíquico. Tal 
experiência pode chegar a um clímax onde se transforma numa 
experiência de Deus 11(JUNG apud EDINGER, 1984, p.78). 

 

A vivência do numinoso conduz à experiência da vivência da divindade. 

Edinger (1984) discorre sobre o fato de que a “encarnação” de Deus corresponde 

à individuação porque através da aquisição de consciência, é cada vez mais 

recorrente que se aproxime do centro “transpessoal” da psique. “Em essência, a 

dispensação judaica centralizava-se na lei, a cristã centralizava-se na fé, e a 

psicológica centralizava-se na experiência. Deus deve ser experiencialmente 

portado pelo indivíduo” (p.87). 

Edinger (1984) lembra que com a “perda da consciência de uma realidade 

transpessoal (Deus), as anarquias interna e externa dos desejos pessoais 

assumem o poder” (p.10). Segundo o autor, a medida que se torna claro para as 

pessoas – uma a uma – que Deus “aparece” ao nos tornarmos receptáculos 

humanos para as manifestações do inconsciente, o novo jeito de entender Deus 

deixa de ser apenas uma idéia, mas passa a se tornar uma realidade. Todos 

aqueles que se apropriarem deste “novo mito” como sua própria realidade 

                                            
11 Tal citação pode ser encontrada no livro Seminário das Visões (C.G. Jung, The Visions 
Seminars). A referência indireta aqui se justifica pela dificuldade de acesso ao livro onde encontra-
se a citação original. 
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pessoal, se oferecerão como vasos para a encarnação da divindade. “A nova 

dispensação psicológica descobre a relação do homem com Deus na relação do 

indivíduo com o inconsciente. Esse é o novo contexto, o novo vaso com que a 

humanidade poderá tornar-se portadora do sentido divino” (EDINGER, 1984, p. 

86). 

Edinger (1984) cita duas principais figuras arquetípicas que têm representado 

essa idéia na cultura mundial e têm em comum a idéia do ego ser como um vaso 

“portador” da consiência e do seu sentido transpessoal. 

 

O Cristo crucificado e o Buda meditativo representam a consciência 
enquanto agonia e a consciência enquanto serena bem-aventurança – de 
um lado, a aceitação total da sujeição à matéria e, de outro, a total 
transcendência do mundo. Unidas, retratam os dois lados do portador da 
consciência (EDINGER, 1984, p. 22). 

 

A partir desta nova percepção todo o sentido de saúde e cura se alteram.  

A cura humana vai muito além da cura do corpo. Além do bem-estar e saúde 

física, a cura sob esse novo ponto de vista adquire um status de 

reestabelecimento do bem-estar existencial. Lembrando que neste estágio da 

discussão, corpo e mente são concebidos como um todo que só podem ser 

separados artificialmente, o estado de paz e completude que o processo de 

alargamento das fronteiras da consciência e, portanto, a aproximação com o Self 

paulatinamente propiciam, influirá diretamente na saúde (tanto física, quanto 

mental, espiritual e interpessoal). 

Edinger (1984) discute que pela primeira vez na história dispomos de uma 

compreensão do homem tão abrangente, que pode ser a base da unificação do 

mundo primeiro religiosa e culturalmente, mais tarde politicamente. No tempo em 

que a quantidade suficiente de indivíduos forem portadores dessa “consciência da 

completude” o mundo, analogamente, poderá também “se tornar completo”.  

A etimologia da palavra consciência pode ajudar a completarmos a linha de 

raciocínio desta discussão. Segundo Edinger (1984) Conscious (consciente) 

deriva de con ou cum, que significa “com” ou “juntamente com”, e sciere, “saber” 

ou “ver”. Ciência, por sua vez, também derivada de sciere significa simplesmente 

conhecer. A consciência portanto indica “conhecer juntamente com um outro” 

(p.34), implicando num contexto de dualidade. 
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O autor brinca com o termo afirmando que a “com-ciência” se revela 

possuidora de um poder de unir os objetivos tanto da ciência quanto da religião. A 

religião significa “re-ligação” e tem como finalidade o vínculo entre o Homem e 

Deus. Edinger (1984) a associa ao Eros pela característica de vinculação, de 

“estar com”, “conhecer com”. A ciência, por sua vez, assumindo a característica 

de Logos, desistiu ousadamente da ligação com um outro apostando na 

objetividade da busca de um aumento do conhecimento “puro” do humano.  

Porém, 

 

Já se conhece amplamente que a busca do conhecimento científico 
enquanto meta mais elevada do esforço humano é pueril e insuficiente 
para as necessidades do homem como um todo. O retorno ao ponto de 
vista intelectualmente ingênuo da fé religiosa concreta é igualmente 
inadequado para a mente moderna (EDINGER, 1984, p.55). 

  

Entender que o corpo se integra à mente, que o masculino se integra ao 

feminino, que a ciência se integra à religião, que a medicina se integra à 

psicologia, se revela não só importante, como também necessário para a 

sociedade humana neste momento tanto em termos de desenvolvimento 

tecnológico, quanto social e espiritual. A vivência do resultado desta integração 

oferece ao ser humano uma razão de ser. 

 

Atualmente, parece que os mistérios da vida que ainda persistem e, em 
um plano mais prático, a melhoria das condições de vida neste planeta, 
estarão fora de nosso alcance até entrarmos na era que reconheça 
precisamente essas qualidades femininas como legítimas e apropriadas à 
busca científica (ACHTERBERG, 1996, p.74). 

 

O que parece é que a era em que nos encontramos oferece espaço para que 

haja uma síntese entre todas as coisas. “A nova visão de mundo buscará o 

conhecimento vinculado [...] Faz-se necessárias uma meta e uma finalidade 

genuinamente novas para a existência humana” (EDINGER, 1984, p.55).  

A vinculação da vivência com o estudo permite que pensemos e 

questionemos acerca do sentido dos fenômenos que compõe a existência, 

atribuindo assim, significado à vida. “Se compreendermos e sentirmos que já 

nesta vida estamos relacionados com o infinito, os desejos e atitudes se 

modificam” (JUNG, 2006, p.367).  
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Os estudos de Jung e dos pós-junguianos abre espaço para hipotetizarmos 

que cada pessoa carrega o sentido do existir dentro de si, e tal sentido diz 

respeito à maior cura que o indivíduo moderno pode receber. 

O novo sentido existencial atribuído à vida modifica também a maneira pela 

qual enxergamos o mundo. Tal mudança permite que enxerguemos também o 

outro em sua inteireza, fazendo com que uma nova qualidade de relações 

interpessoais seja criada. A partir da possibilidade de reconhecer o outro, valores 

tais como compaixão, aceitação, respeito, alteridade podem ser desenvolvidos –  

todos fundamentais para que haja um novo equilíbrio, também, em um âmbito 

maior como na sociedade.  

Capra (1987) pontua: 

 

Numa acepção um tanto limitada, em medicina holismo significa que o 
organismo humano é visto como um sistema vivo cujos componentes 
estão todos interligados e interdependentes. Numa acepção mais ampla, a 
concepção holística reconhece também que esse sistema é parte 
integrante de sistemas maiores, o que se subentende que o organismo 
individual está em interação contínua com seu ambiente físico e social, 
sendo constantemente afetado por ele, mas podendo também agir sobre 
ele e modificá-lo. (CAPRA, 1987, p.311) 

 

A cura, como a saúde, é um fenômeno multidimensional que envolve tanto 

aspectos físicos quanto psicológicos e sociais. Todos interdependentes. A doença 

física pode ser contrabalançada por uma atitude mental positiva e por um apoio 

social, de modo que o estado global seja de bem-estar. Por outro lado problemas 

emocionais ou sociais podem fazer uma pessoa sentir-se doente, apesar de seu 

bom estado físico.  

A cura  não pode ser comprada, deve de ser praticada individualmente. E 

essa prática é facilitada quando tanto o curador ou terapeuta (seja médico, 

psicólogo ou outro profissional da saúde) quanto o paciente reconhecem que há 

uma tendência inata do organismo para curar-se e que o próprio sistema mente-

corpo é capaz de efetuá-la. Sob esse ponto de vista, o papel do terapeuta é 

apenas encorajar o organismo a se fortalecer seja reduzindo o estresse, seja 

através do desenvolvimento da auto-confiança do paciente, seja ajudando o 

paciente a compreender os símbolos oníricos, seja criando um ambiente mais 

propício à cura, seja ministrando substâncias que ajudem o corpo a se 

reequilibrar.  
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De qualquer modo, a vontade do paciente de ficar bom e a sua confiança e 

participação no tratamento de sua saúde são cruciais para o sucesso de qualquer 

terapia independente de se tratar de um ritual xamânico ou um procedimento 

médico moderno. 

 

No passado, a autocura psicossomática sempre esteve associada à fé em 
algum tratamento – um medicamento, o poder de um curandeiro, talvez 
um milagre. Numa abordagem futura da saúde e da arte de curar, baseada 
no novo paradigma holístico, será possível reconhecer o potencial do 
indivíduo para a autocura direta, sem necessidade de quaisquer 
sucedâneos conceituais, como também o desenvolvimento de técnicas 
psicológicas que facilitem o processo de cura (CAPRA, 1987, p.324) 

 

Ao conscientizar-se da necessidade que a pessoa reconheça a sua própria 

natureza, sua própria individualidade - e portanto sua capacidade de manter-se 

saudável ou curar-se tanto psíquica quanto fisicamente - o médico, o psicólogo, o 

fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o enfermeiro poderão 

reconhecer a importância da troca entre os olhares e opiniões dos diversos 

profissionais porque entendem que trabalham para o mesmo fim e em prol do 

mesmo todo: o indivíduo e sua capacidade inata de curar-se. Um maior respeito 

pelas diferentes disciplinas poderá surgir uma vez que as opiniões divergentes 

não sejam concebidas mais como ameaças, e sim complementos. 

A partir desses novos valores, poderá haver espaço para a 

interdisciplinariedade permitida por atitudes de maior respeito e abertura. 

Hoje talvez a interdisciplinariedade seja um dos aspectos mais fundamentais 

na área das ciências que estudam o ser humano e a vida em geral para que haja 

interlocução entre as diferentes disciplinas e consequente produção de novos 

conhecimentos integrados. As novas visões geradas por esta troca facilitarão o 

desenvolvimento de novos saberes: mais completos, mais eficazes, mais 

integrais, mais profundos. O conhecimento vinculado permite que se cuide melhor 

de nós mesmos, da nossa sociedade, do nosso planeta e, portanto da saúde 

tanto a nível corporal quanto psíquico, emocional, espiritual, social e ambiental. 

De fato, a medicina ainda como se apresenta na nossa cultura hoje em dia: 

tratando apenas dos aspectos biológicos isolados, estabelecendo pouca relação 

entre a situação global do indivíduo e sua doença, mostra o quão afastado o 

pensamento coletivo está do nosso potencial de saúde interno - que tem uma 



129 
 

 

função de auto-regulação orgânica e psíquica. O resgate e reintegração do 

númem à medicina seria um elemento extremamente válido, para não dizer 

fundamental para que a medicina possa efetuar as curas de um modo mais 

profundo.  

Um possível caminho para este contato na nossa cultura pode ser, por 

exemplo, a simples interlocução entre o médico e o psicólogo, uma vez que 

ambos reconheçam a importância dos diferentes procedimentos. O médico 

atuando na disfunção ou sintoma que se manifesta no corpo ou no 

comportamento do indivíduo. O psicólogo, por sua vez, com ajuda do 

inconsciente - tanto do paciente quanto do seu próprio - procurando compreender 

quais as causas deste sintoma. As duas intervenções atuando harmonicamente 

podem gerar tanto a cura do sintoma como facilitar a compreensão da causa e 

sentido da disfunção dentro do contexto de vida do paciente.  

A experiência é um grande aliado para que haja o trabalho em equipe e este 

respeito mútuo. Se o psicólogo já foi aliviado de um desconforto físico através de 

consultas e exames médicos ou ainda remédios e cirurgias, pode compreender a 

importância destas práticas. Por outro lado, o médico que nunca compreendeu 

vivencialmente a importância de praticar introspecções e desvendar a própria 

psique, não poderá compreender - senão de maneira racional e superficial - a 

importância de se conscientizar das próprias questões para o tratamento da 

saúde, física inclusive.  

Adoecer e restabelecer a saúde são partes integrantes da auto-organização 

de um organismo, e, de acordo com as transformações em direção à saúde que o 

contato com o númem oferece, a mente representa a dinâmica da auto-

organização do organismo. Adoecer e curar-se são fenômenos essencialmente 

mentais. Integrar as terapias físicas e psicológicas significará o pleno 

reconhecimento da interdependência entre mente e corpo na saúde e na doença. 

Tanto a origem quanto o desenvolvimento e cura do indivíduo dizem respeito à 

uma interação psicossomática que não pode ser negligenciada. 

Em síntese, compreender vivencialmente o fenômeno numinoso amplia o 

sentido existencial do humano. Tal vivência tem o poder de conectar o indivíduo 

com o transcendente, com a instância que envolve o ego. Essa conexão 

transforma os valores individuais de modo que a ética deixa de ser uma ética 

“individualista” voltada apenas para o bem do sujeito. A ética transformada pelo 
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fenômeno numinoso envolve a consideração pelo âmbito coletivo porque o 

númem gera um movimento que vincula a parte e o todo, o ego e  Self, o homem 

e a natureza. Portanto a nova ética é decorrente de valores que entendem que o 

bem – estar individual está vinculado ao bem – estar coletivo e ambiental.  

A repercussão de tal percepção implica numa ampliação do que se entende 

por cura. A primeira cura propiciada pelo númem é a compreesão de que viver 

sem encontrar sentido na vida é estar doente. Ampliar o que se entende por cura 

permite apreender que a doença manifestada no corpo é a última manifestação 

da desarmonia ou desequilíbrio que já foi estabelecido entre o homem e si-

mesmo, sua sociedade e seu meio ambiente. O segundo maior benefício que 

permite afirmarmos que o numinoso trata-se de um fenômeno curador é o fato do 

auto-conhecimento propiciado pela vivência do númem alinha os seres humanos 

com valores parecidos e, portanto forma-se uma ética comum baseada no Self. O 

alinhamento dos valores permite a troca de experiências e saberes de uma 

maneira extremamente rica e construtiva, o que pode ser de grande valia para as 

áreas que se ocupam de cuidar da saúde e bem estar humanos. É nesse ponto 

que a redescoberta do númem se revela fundamental para qualquer profissional 

que se dedique a cuidar do humano.  

A atual situação da sociedade pede para que um denominador comum alinhe 

os interesses humanos, inclusive no que diz respeito aos cuidados com a saúde. 

Por isso conclui-se que o contato com o númem é muito importante para que o 

trabalho de qualquer pessoa que se identifique com o papel de curador seja 

aperfeiçoado.  

 

Então, essas profundidades, em nível de tão grande inconsciência que 
surge em nosso sonho, contém ao mesmo tempo a chave para a 
individualidade, em outras palavras, para a cura. O significado de 
“totalidade” ou “total” é tornar sagrado ou curar. A descida à profundidade 
trará a cura. É o caminho para o encontro pleno, para o tesouro que a 
humanidade sempre buscou sofrendo, e que se esconde num lugar 
guardado por um perigo terrível. É o lugar da inconsciência primordial, e 
ao mesmo tempo de cura e redenção, pois contém a jóia da inteireza. É a 
caverna onde mora o dragão do caos, e também a cidade indestrutível, o 
círculo mágico ou temenos, o recinto sagrado onde todos os fragmentos 
da personalidade se unem (JUNG, 2000, par.270, p.132). 

 
 

A cura é a mudança gerada pelo movimento consciente. 
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7 Considerações Finais 

 

 A pesquisa abrangendo o numinoso - tema tão pouco conhecido pela 

maioria das pessoas, relacionado ao assunto da saúde e da cura - o qual vêm 

sofrendo tantas transformações ao longo da história, se revelou extremamente 

rica. 

Estudar teoricamente o fenômeno numinoso dá, em primeiro lugar, 

continência para a vivência numinosa; o que faz com que adquira ainda mais 

significado. Esse aspecto da pesquisa - por si só - já se mostrou relevante.   

No entanto, realizar um estudo sobre as manifestações numinosas nos 

procedimentos de cura ao longo da história foi significativo para a compreensão 

mais global acerca da relação da sociedade atual com os sistemas de assistência 

à saúde; e fundamental para entender as contingências que levaram a relação 

médico-paciente se estabelecer tal como ela é hoje.  

Foi possível identificar um ponto principal da discussão realizada digno de 

reflexão por parte dos profissionais da saúde para que o humano seja cuidado de 

maneira mais íntegra: “O que significa curar?”. Atentar para tal reflexão pode 

gerar mudanças muito significativas na maneira de lidar com a doença e com a 

saúde. 

Investigar as diferentes nuances do tratamento da saúde em cada período 

estudado relacionando-as com os diferentes estágios da consciência coletiva, foi 

o que possibilitou uma visão ainda mais abrangente do caminho que a sociedade 

vem percorrendo em relação a esse tema.   

Abordou-se a importância do diálogo entre os profissionais tanto da saúde, 

como de outras áreas, numa atitude de integrar os saberes. Esta seria uma 

alternativa possível para que a nossa sociedade comece a encarar a cura 

humana como um processo mais profundo do que somente a retirada de uma 

doença ou sintoma, seja em seu aspecto físico ou mental. É preciso pensar a 

cura em termos mais abrangentes, em seu aspecto mais global, o que envolve 

também o aspecto existencial, espiritual, social, relacional, psíquico e físico. Os 

novos olhares acerca da cura do indivíduo, implicam em novos olhares acerca da 

“cura” coletiva, da sociedade. 

É chegado o momento em que as áreas de conhecimento têm de estar 

abertas para um estudo transdisciplinar. A integração dos saberes é uma 
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possibilidade de enriquecer - no sentido de valorizar - os avanços tecnológicos da 

medicina, porque é dessa forma que poderá atrelar a eles um sentido mais 

profundo. É preciso, de fato, que o humano signifique suas ações para poder 

compreender o sentido de seu existir e tenha a possibilidade de viver em 

harmonia. 

A presente pesquisa indica a necessidade que as ações humanas - 

principalmente aquelas que lidam com questões tão delicadas como a saúde - 

sejam repletas de sentido para a população: a vida humana, neste estágio da 

consciência coletiva, parece estar carente desse valor.  

A flexibilidade do pesquisador para enxergar os movimentos que podem 

levar a novas possibilidades de tratar o ser humano de maneira mais integral e 

humana é fundamental para que levantemos subsídios para aperfeiçoar inclusive 

nosso modelo médico vigente. 

 A possibilidade de acesso ao numinoso é um elemento muito significativo 

que pode ser prestativo na atribuição de sentido para algumas vivências 

humanas. Por esta, e outras questões já abordadas na discussão, merece a 

devida atenção. Também se trata de um elemento com imensa capacidade 

curativa, o que não pode ser ignorado de maneira nenhuma. 

As transformações no modo de tratar a saúde, bem como os procedimentos 

de cura usados ao longo da história, são extremamente relevantes e 

merecedores de atenção; explicam muito sobre as formas as quais agimos 

atualmente. “É precisamente a perda de relação com o passado, a perda das 

raízes, que cria um tal “mal-estar na civilização” ” (JUNG, 2006, p.268). 

 Considera-se importante explorar em que outros momentos históricos, 

culturas e regiões - que não constaram na presente pesquisa - a cura era 

efetuada ou facilitada através do acesso ao numinoso. A pesquisa sobre os 

modos antigos do ser humano proceder se revelou importante porque abre a 

possibilidade de reflexão acerca das formas vigentes de atuação. Pode então, a 

depender do resultado da reflexão, possibilitar uma síntese entre o velho e o 

atual, gerando um novo olhar para o fenômeno.  

 A interlocução e integração “dos opostos” que são as diferentes formas de 

apreender o mundo, os diferentes saberes, filosofias, formas de conhecimento, se 

mostram extremamente válidas para unificar o homem nesse nosso momento 

histórico em que a consciência patriarcal encontra-se em colapso, as fronteiras 
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entre as culturas parecem se apagar, e, de um modo geral, o homem parece 

sofrer de carência do sentido para sua vida.  
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