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Através de “O Feminino Reencontrado” Nathalie Durel Lima oferece-nos, 
às mulheres do século XXI, preciosas ferramentas para aprofundarmos a nossa 
caminhada interior. Com a sua percepção transpessoal e junguiana, Nathalie guia-
nos como psicoterapeuta, assim como mulher, através da mitologia das deusas gregas 
enquanto arquétipos, numa jornada inesquecível, que nos vem relembrar as nossas 
origens primordiais. 

Como nomeadamente Marija Gimbutas, na sua obra “ A Linguagem da Deusa”, 
e Monica Sjöö e Barbara Mor em “A Grande Mãe Cósmica”, Nathalie Durel Lima 
volta a lembrar-nos que “ No início era… A Mãe.” Certamente que as origens 
do ser humano já datam de há muito: o nosso mais antigo antepassado “ Homo 
Sapiens ” data de há cerca de 200 mil anos, mas calcula-se que o papel do feminino 
já tinha lugar muito antes. De acordo com Darwin, no seu livro “ A Descendência do 
Homem e Selecção em relação ao Sexo” (1871), desde o início, o princípio feminino 
foi primordial. No nosso planeta Terra, há mais de dois biliões e meio de anos, 
somente existia um vasto oceano feminino, onde todas as formas de vida orgânica 
se reproduziam “partenogeneticamente” (forma assexual de reprodução encontrada 
na fêmea onde o crescimento e a evolução de um embrião ocorrem sem a fertilização 
de um macho).

Citando a obra literária “ A Grande Mãe Cósmica” de Sjöö e Mor, “A biologia não 
é destino – mas, tal como o mar, é um início. Durante, pelo menos, os primeiros 200 
mil anos de vida humana na terra, os mistérios da biologia feminina dominaram as 
religiões humanas e o seu pensamento artístico, assim como a sua organização social. 
As primeiras imagens humanas encontradas até à data são as figuras denominadas 
“Vénus”, encontradas nos vestígios da era Paleolítica Superior (35 mil a 10 mil anos 
A C)… Representam imagens mágicas do misterioso poder da fêmea para criar vida 
dentro de si própria e de se sustentar.”

Assim, podemos constatar a importância do feminino desde o início: não somente 
a partir das origens humanas, como também nas origens biológicas, arqueológicas 

Prefácio de Filipa Rasteiro Miles
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e etnográficas do nosso planeta. Em 1989, Marija Gimbutas defendeu firmemente 
a hipótese de que existiu uma sociedade “matrifocal” e, dentro dela, o culto à 
Grande Deusa, venerada por ambos os sexos. Nathalie Durel Lima vem, por sua 
vez, relembrar-nos as nossas origens, assim como oferecer-nos as ferramentas 
terapêuticas com as quais podemos reencontrar o nosso poder primordial feminino. 
Ela mostra-nos como podemos acordar a Deusa Interior que reside dentro de cada 
uma de nós e, ao fazê-lo, procurarmos definitivamente sarar as nossas feridas, e dar 
origem a uma nova era em que reencontramos o nosso poder interior em todo o seu 
esplendor feminino.   

  

Filipa Rasteiro Miles é licenciada pela Universidade de Durham – BA – 1991 – 
Inglaterra.

Actualmente, coordena o espaço holístico do Jardim da Rocheira – Estoril – 
Portugal. 

É absolutamente imperativo que eu faça uma declaração preliminar: sem a 
Nathalie, provavelmente, eu não estaria viva. Pelo menos no sentido de que o 
meu “Eu” já não existiria sem o trabalho inteligente, sensível e competente que 
desenvolveu comigo. Se estou aqui a escrever, se foi possível ler o seu livro e detectar 
a cada passo os seus ensinamentos luminosos que me guiaram na minha longa 
travessia do deserto, se sou uma pessoa tranquila e feliz, alegre e moderadamente 
capaz de pensar, a ela o devo. 

Conheci Nathalie Durel por um desses acasos aparentemente fortuitos mas que 
têm um papel primordial nas nossas vidas. Fui ter à sua porta numa esplendorosa 
manhã, aconselhada por amigos de amigos, depois de ter marcado, a medo, uma 
consulta, e deparei-me com uma mulher alta, tranquila e gentil, vestida de branco, 
cabelos flamejantes e uma verdadeira “aura” de sibila. Encontrava-me num estado 
de desgosto profundo, o que criara em mim uma enorme fragilidade emocional e 
mental, bem como uma quase incapacidade para reagir positivamente aos múltiplos 
golpes que me atingiam sem descanso. A minha confusão era grande, uma vez que 
a minha vida assentara, até então, em princípios que não tivera oportunidade – que 
não soubera – questionar: o primeiro era que tinha tido uma infância e adolescência 
tão felizes e protegidas, tão bem ancoradas em princípios de ética irrefutáveis, que 
nada me poderia acontecer, uma vez que essa força de base me ajudaria para sempre; 
o segundo princípio era que, se eu fosse “boa” para toda a gente, ninguém me faria, 
nunca, mal. Como é fácil de compreender, a minha ingenuidade era absolutamente 
abismal – não sabia de onde vinham e como interpretar estes princípios, um mais 
do domínio da ética e outro ligado à minha formação judaico-cristã - e estava num 
processo de constatação de que tudo o que me tinha servido como estrutura, as 
minhas opções humanistas, o meu sentido de justiça, a força da racionalidade – 
estava a ser posto à prova, duramente, pelas circunstâncias e pelo comportamento de 
pessoas muito próximas e que eu supunha que partilhavam a minha forma de sentir, 
de pensar e de me relacionar com os outros. Sempre me considerara (e considero) 
uma pessoa afortunada: vivera sempre sem dificuldades materiais e com saúde, os 
meus pais deram-me a oportunidade de estudar e de ter acesso à Universidade, nunca 

Prefácio de Helena Vasconcelos
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sentira qualquer discriminação por ser mulher – muito pelo contrário – tinha um 
trabalho bem remunerado e que me agradava, vivia numa casa que era o meu grande 
refúgio, num lugar que adorava, os meus amigos e amigas acompanhavam-me há 
décadas e conceitos como lealdade, honestidade, sinceridade, amor pelo próximo, 
compaixão – todos um pouco antiquados no circuito social contemporâneo – 
revestiam-se de crucial importância e eram aplicados por mim, na minha existência 
diária, sem sequer pensar muito no caso. Resta dizer que era feliz na minha celestial 
ilusão, mesmo com aquelas contrariedades e pequenas desilusões que são comuns 
a todas as vidas. 

Em pouco tempo senti-me atirada para a condição de vítima, o que pressupôs 
uma dolorosa incapacidade para pensar e agir e uma impotência confrangedora para 
lutar contra forças poderosas. A tristeza inerente à solidão que parecia instalada em 
torno da minha pessoa, isolava-me do resto do mundo, actuava como uma barreira, 
um muro que nada tinha de protector mas que representava, isso sim, uma prisão 
tanto física como psicológica, mental e moral. No meu estado de perplexidade e 
confusão, numa situação de contornos “kafkianos”, compreendi subitamente 
algo que nunca fizera parte do meu universo: ser mulher e um “ser pensante”, 
independente, aparentemente forte para governar sozinha a minha vida, sem dívidas 
materiais ou morais e por essa razão, absolutamente livre era, afinal, no século XXI, 
uma aberração. Perante a minha estupefacção fui confrontada com preconceitos que 
julgava estarem há muito enterrados, pelo menos no circuito familiar e social que 
eu, arrogante ou estupidamente, pensava ser o meu. A campanha no sentido de me 
desapossar dos meus afectos mais fortes e profundos, dos meus bens, do meu meio 
ambiente, da minha fortaleza de ânimo, em suma, da vida que eu construíra pelos 
meus próprios meios tinha, para quem assim agiu, justificações bem definidas: eu 
era mulher, solteira e sem filhos. Não cumprira os requisitos da minha espécie, isto 
é, não me submetera, não procriara, não me entregara ao meu “destino” – solteirona 
e infecunda – e, por isso, era um alvo a abater. 

Tive a força para pedir ajuda mas sofri desilusões cada vez mais pesadas – era 
como se estivesse a travar uma guerra, perdendo todas as batalhas – até conhecer 
Nathalie Durel. Analistas e psicólogos ficavam-se pela superfície das coisas e a 
minha confusão e incerteza só tinham tendência para aumentar. Nem mesmo as 
pessoas mais próximas, o meu marido e amigos, por muita boa vontade que tivessem, 
conseguiam chegar ao âmago do problema, isto é, encontrar uma razão plausível 
para o que se estava a passar. 

Se me atrevo, no prefácio deste livro magnífico, a falar da minha experiência 
pessoal, é que Nathalie Durel ensinou-me tudo, como se eu tivesse acabado de nascer 
e precisasse de aprender as primeiras palavras, os primeiros passos, os primeiros 
sentimentos e emoções. Em vez de escavar a minha mente como uma máquina 
– como acontecera com certos psiquiatras – levou-me pela mão pelos caminhos da 
descoberta. Em vez de empregar fórmulas que há muito me desgostavam, fez-me 
trabalhar, doce e pacientemente, mas com uma enorme e generosa persistência. Em 
vez de me “punir” pela minha falta de resultados positivos no início do meu processo 

de cura, apoiou-me, acarinhou-me e acolheu-me. Depois de ter passado anos no 
meu “invólucro mortal” como tendo nascido de um mãe, renasci aos cinquenta 
anos com esse mesmo corpo mas como uma alma “reconstruída”, enriquecida e 
substancialmente melhorada. Quando chegava às minhas sessões com Nathalie – o 
ambiente acolhedor, os animais, a luz tranquila, o seu rosto belo e apaziguador de 
todas as angústias –  eu tinha finalmente algo seguro, um porto de abrigo que me 
protegia e me deixava descansar e fortalecer, antes de voltar lá para fora, se não mais 
sábia, pelo menos mais forte. 

Nathalie fez-me reviver e ensinou-me que é preciso estudar sempre, procurar 
sem descanso o conhecimento, e que tudo o que eu já lera, pensara ou escrevera, 
estava constantemente a ser posto à prova. 

Porque a maior ironia desta história reside no facto de que tenho passado a minha 
vida a investigar os chamados “estudos femininos”, a escrever sobre as mulheres, a 
enaltecer os seus feitos e a tentar reescrever a História, introduzindo tudo aquilo que, 
passo a passo, vou descobrindo. Esses estudos, o meu grande interesse pelo tema 
das mulheres e do seu papel no mundo, reforçavam (reforçam), a cada momento, 
a minha convicção de que estávamos (estamos) no bom caminho, num momento 
de “Renascimento” das nossas capacidades, das nossas forças, das nossas grandes 
“empresas” – no sentido de empreendimento – das inauditas maravilhas do nosso 
sexo, de um conhecimento cada vez mais rico, maior e mais poderoso de nós 
próprias.

Sim, eu lera – e continuo a ler – as grandes teóricas do feminismo, pesquisara 
– e continuo a pesquisar – os feitos das nossas antepassadas e, principalmente, 
maravilhava-me – e continuo a maravilhar-me – com a resistência feminina, com 
a sua capacidade inventiva, com a sua fortaleza depois de milhares de anos de 
escravidão. 

Nas últimas décadas, principalmente desde a Segunda Grande Guerra, a 
necessidade de colocar questões e de procurar respostas para uma História 
diferente, tem obrigado pensadores e filósofos, analistas sociais e políticos, 
historiadores e antropólogos a reverem uma forma de pensar e de agir que vigorou 
durante milénios. Os feitos das “mulheres”, durante tanto tempo relegados para 
uma obscuridade que, segundo uns, foi imposta, segundo outros, foi desejada, 
são agora um tema cada vez mais debatido. Existe uma literatura, uma arte, uma 
história especificamente “feminina”. “Votadas ao silêncio da reprodução materna 
e doméstica, na sombra da domesticidade que não merece ser quantificada nem 
narrada, terão mesmo as mulheres uma História?” interrogam-se Georges Duby e 
Michelle Perrot na sua monumental “História das Mulheres”, enquanto brilhantes 
académicas, como Regine Pernoud, ressuscitam figuras femininas da Idade Média, 
como a rainha Leonor de Aquitânia, a compositora Hildegard von Bingen, a filósofa 
Heloísa, a cientista e médica Hipácia de Alexandria, entre muitas outras que amiúde 
viram os seus estudos e a sua vida ameaçados pelas forças políticas e religiosas. Em 
1988, a americana Rosalind Miles publicou “The Women’s History of the World” 
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que dedicou a “todas as mulheres do mundo que não tiveram História”. Talvez 
seja esse horror ao vazio e o medo de um esquecimento que dura há séculos, que 
provocou uma reacção. Escritoras, antropólogas, filósofas e jornalistas fazem-se 
ouvir, colocando questões ligadas à imposição do patriarcado e da perda de poder 
que as mulheres teriam gozado em tempos imemoriais quando o facto de darem 
à luz lhes conferia um dom mágico. Françoise d’Eaubonne em “As Mulheres 
Antes do Patriarcado” faz notar que a mulher perdeu a sua hegemonia quando se 
estabeleceu a noção da paternidade, ou seja, no momento em que os homens se 
sedentarizaram, tomando posse de terras e desenvolvendo técnicas agrícolas. Tudo 
mudou quando, como dizia Engels, “o homem precisou de garantir a paternidade 
de filhos a quem legar o seu património, o que levou a que passasse a controlar a 
mulher”. A mulher tornou-se escrava antes de se falar e de se praticar a escravatura, 
e a sua sujeição está ligada à ideia da propriedade privada e à da família. Só com a 
Revolução Francesa, em finais do século XVIII é que, no mundo ocidental, as ideias 
começaram a alterar-se. Por pouco tempo aliás, como se sabe. (Robespierre não era 
propriamente um liberal). Mas as sementes de novas teorias tiveram eco em toda 
a Europa e principalmente nas Américas, onde estava em curso a formação de um 
novo tipo de sociedade. Sabe-se que no século XIX houve um enorme retrocesso 
na chamada “questão feminina” embora, paradoxalmente, tenha sido durante esse 
tempo que se desenvolveu o embrião do problema social que a Revolução Industrial 
colocou, ao acabar com a vida familiar tradicional. Darwin escreveu que 201C...
geralmente admite-se que os poderes da intuição, da percepção e talvez da imitação 
são na mulher mais assinaláveis do que no homem, mas algumas destas faculdades, 
são características das raças inferiores e, por conseguinte, de um estado de civilização 
menos desenvolvido”. Mas ao chamar a atenção, mesmo que negativamente, para o 
problema, Darwin abriu as portas a um debate que colocou a mulher como objecto 
de estudo dos homens que a comparavam com o normal, isto é, com os valores e 
características do homem. Durante tempos imemoriais as mulheres – com algumas 
excepções pontuais – foram usadas principalmente para reprodução e descritas com 
palavras, tanto de apreço hiperbólico e “idealizado” como de escárnio, de indiferença 
e até de ódio. Terá sido a mulher criada a partir de um osso supranumerário de 
um homem como se diz na Bíblia? Ou, será ela, o “futuro do homem” como dizia 
Louis Aragon? O romântico Goethe dizia que “o eterno feminino nos atrai para o 
sublime” mas Molière escarnecia da seguinte maneira: “O vosso sexo só existe para 
a dependência: do lado da barba está toda a potência”. Os disparates sobre a mulher, 
tanto do lado de uma misoginia grosseira, ao estilo de La Rochefoucauld ou de Sacha 
Guitry, como do que passa por um idealismo extremo que endeusa as mulheres para 
melhor as rechaçarem para um canto da história, têm contribuído para a ignorância e 
esquecimento no que diz respeito à verdadeira natureza feminina. Santas ou bruxas, 
fadas do lar ou prostitutas, pobres florzinhas frágeis ou agressivas predadoras, as 
mulheres têm sido sistematicamente classificadas com base em estereótipos, por 
vezes grosseiros. Louis-Ferdinand Céline disse que a mulher é um ser cujo ventre 
contém sempre ou uma criança ou uma doença e Alfred de Vigny reafirmou que 
“…a mulher é uma criança doente e doze vezes impura”.

Estas terríveis frases vêm ao encontro de todas as concepções distorcidas sobre 
a fisiologia e psicologia femininas e demonstram o peso da ignorância e o medo do 
misterioso desconhecido que é o corpo – e a psique – das mulheres. É importante 
lembrar que nos últimos trinta anos o corpo feminino tornou-se, cada vez mais, 
objecto de estudos profundos. A Ciência (de notar que há cada vez mais cientistas do 
sexo feminino) tem contribuído para que se esclareçam muitos erros e preconceitos. 
Num mundo em que clonagem humana e mudança de sexo são já uma realidade, é 
importante encontrar um maior equilíbrio uma vez que certas aptidões se encontram 
implantadas no cérebro “sexuado”, ou seja, que tanto os homens como as mulheres 
carregam consigo uma “bagagem do passado”, associada à predominância de 
estrogénios ou de androgénios e à permanência de hábitos atávicos. Há razões para 
as mulheres terem talento para a linguagem, para ler posturas, gestos e expressões 
faciais, para a sensibilidade emocional, para a empatia, para a capacidade de 
fazerem e pensarem várias coisas ao mesmo tempo, para o planeamento a longo 
prazo, para uma visão ampla contextual. Sabe-se já por que razão possuem um dom 
para trabalhar “em rede” e para negociar, um impulso para criar e uma preferência 
pela cooperação, pelos consensos e para dirigir em bases igualitárias. Quanto aos 
homens, têm melhor aptidão para relações espaciais, talento para a resolução de 
problemas mecânicos complexos, possuindo a capacidade de concentração e o dom 
de controlar emoções.

Pois bem, a Ciência avança no sentido de um melhor conhecimento do corpo 
feminino – que, como se sabe, foi ignorado por médicos e homens de ciência, 
considerado tabu, “impuro” e desinteressante a não ser para o prazer e para a 
reprodução – os costumes alteram-se a cada instante – as mulheres têm já, bem 
gravado, o seu lugar no tecido social – e o século XXI poderá vir a ser – depois da 
grande Revolução Sexual do século XX – o tempo da afirmação feminina em toda a 
sua pujança e esplendor.

No entanto, podemos questionar-nos: o que falta, então, às mulheres? O que 
é que as atormenta, ainda? Como se defendem de ataques irracionais, baseados 
principalmente em tenebrosas atitudes atávicas? 

Atrevo-me a responder que as mulheres, depois de tantas batalhas, depois de 
terem conquistado a sua independência, o seu direito à felicidade, ao lazer, à escolha 
do rumo das suas vidas, precisam absolutamente de revigorar ou construir de base, 
a sua arquitectura mental, a história do seu “Eu” profundo e da sua essência, isto é 
dos atributos que fazem parte da sua existência, da sua memória pessoal e colectiva, 
de cada marca genética que compõem a sua forma e conteúdo. Na Grécia Antiga, 
as palavras inscritas no acesso ao oráculo de Delfos – “conhece-te a ti mesmo(a)” 
- eram um convite a uma acção de introspecção, suportada, como se sabe, pelas 
interpretações das grandes pitonisas - pítias ou sibilas - que “liam” e reconheciam as 
imagens, as palavras, os sonhos e as dúvidas de quem as consultava. Este trabalho, 
este método, esta prática foram enterrados sob a poeira do Tempo, obliterados por 
práticas religiosas, por superstições e obscurantismo. Foi preciso chegar-se ao século 
XX, com o surgimento da psicanálise, para que homens e mulheres recomeçassem, 
em pleno, a olhar para dentro de si mesmos. E se Freud teve um papel insubstituível 
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neste processo, foi na verdade Carl Jung que alargou as explorações da mente a 
territórios que, muito frequentemente, são postos de lado como potencialmente 
perigosos. Disse Jung: “Quem quer conhecer a psique humana não aprenderá nada 
com a psicologia experimental. Aconselho a que abandone a ciência exacta, deite 
fora a capa do académico, diga adeus aos seus estudos e se lance numa deambulação 
pelo mundo, tendo como companhia, o coração humano. Aí, no horror das prisões, 
dos hospitais psiquiátricos, nos bares dos subúrbios degradados, nos bordéis e casas 
de jogo, nos salões da gente elegante, nas Bolsas de valores, em encontros sociais, nas 
igrejas, nos encontros revivalistas e nos das seitas que prometem o êxtase, através do 
amor e do ódio, pela experiência da paixão em todas as formas do corpo, receberá 
uma maior recompensa em termos do conhecimento do que em textos de livros e 
saberá curar os doentes com um conhecimento palpável da alma humana”. 

Nathalie Durel é uma mulher corajosa que enveredou por esse árduo caminho 
do conhecimento. O facto de desnudar a sua alma perante nós, de falar da sua 
própria experiência, é uma atitude de invulgar generosidade e o sinal de uma 
força poderosa. Ela diz-nos: “vejam, também eu fiz o meu caminho, por isso, aqui 
estou, ao vosso lado”, o que demonstra uma ausência total de arrogância e uma 
verdadeira, profunda e luminosa intenção de ajudar as mulheres que a procuram.  
A sua metodologia é “junguiana”, a sua extensa pesquisa fornece todas as indicações 
para uma procura pessoal e intransmissível e, ao evitar o tom dos livros de auto-
ajuda banais, remete-nos para um universo mágico e simultaneamente real e que, 
curiosamente, sabemos que faz parte das nossas vidas mas temos dificuldade, por 
vezes, em descortinar. Neste livro, nós mulheres, aprendemos a (re)conhecer as 
nossas matrizes, as nossas raízes, o espaço cósmico e ancestral, a partir do qual somos 
criadas. Nathalie estudou correntes do pensamento ocidentais e orientais, astrologia, 
história, mitologia e sociologia e remete-nos para os conceitos de arquétipo e de 
inconsciente colectivo bem como para a teoria da sincronização que, como é sabido, 
foram formuladas e desenvolvidas por Carl Jung. Por todas estas razões, quem tiver 
este livro nas mãos e o ler com paixão e interesse, poderá estar certa que possui um 
apoio, uma companhia e um lugar de inspiração, para toda a vida.  

         

Helena Vasconcelos é escritora, crítica literária, conferencista, promotora e 
dinamizadora de eventos culturais ligados à Literatura e promoção da Leitura como as 
Comunidades de Leitores na Culturgest, Lisboa. É autora de varias obras, entre as quais 
“De Olhos Bem Abertos. Mulheres Portuguesas Contemporâneas”.

Pode parecer surpreendente que haja ainda necessidade, neste início do século 
XXI, de falar do poder feminino e da libertação da mulher. No entanto, quem 
trabalha como terapeuta está constantemente em contacto com mulheres que não 
conseguem negar as dúvidas, as queixas, os bloqueios e os sofrimentos que ainda 
existem no mais profundo do seu ser, nas suas famílias e na sociedade actual.

As mulheres passam por profundas dúvidas sobre o seu verdadeiro papel 
existencial, e a falta de respostas pode frequentemente deixá-las à beira de grandes 
crises, nas quais surgem patologias, tanto físicas como psicológicas. Também 
procuram equilibrar-se como mulheres, no mundo das mulheres e dos homens, 
preocupando-se com o papel que aí desempenham, numa tentativa inconsciente de 
contrabalançar o feminino e o masculino internos.

Isto revela um dos sofrimentos presentes na nossa sociedade que, em minha 
opinião, devemos enfrentar de forma construtiva, uma vez que as mulheres não 
estão ainda satisfeitas e se encontram numa profunda e constante evolução. 

As gerações posteriores às feministas dos anos 60 reconhecem o trabalho 
efectuado por essas “avós e mães revolucionárias”. De facto, elas conseguiram libertar 
a nossa sociedade de certos preconceitos patriarcais retrógrados e castradores que as 
aprisionavam. Depois de anos de luta, obtiveram muitos privilégios que até então 
lhes tinham sido negados, como o acesso a estudar, trabalhar, votar, ocupar cargos 
de responsabilidade e de poder e a possibilidade de vivenciar a sua sexualidade 
sem medo nem tabus. Ou seja, conseguiram a famosa igualdade entre os sexos, 
colocando-se ao nível dos homens.

As acções e as reivindicações corajosas destas mulheres permitiram uma revolução 
no mundo das mulheres, mas também dos homens e das gerações seguintes, que 
tiveram que se adaptar a essas transformações.

No entanto, na realidade das mulheres de hoje, sabemos que não é bem assim. 
Sem dúvida muito foi conquistado, mas as mulheres não estão ainda totalmente 
satisfeitas, e as suas reivindicações são em parte bem diferentes das das suas mães 
ou avós.

Introdução
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Na verdade, não é fácil ser uma mulher que afirma os seus direitos num mundo 
de homens, que utiliza uma linguagem de homens, quando ela sente e compreende 
o mundo como uma mulher, através dos valores femininos. 

Como escreve o terapeuta de casal, John Gray, “Os Homens são de Marte e 
as Mulheres de Vénus”, e seria bom reconhecermos de uma vez por todas que as 
mulheres não são iguais aos homens. Não apenas devido a diferenças sociais – que 
se encontram longe de estarem resolvidas – mas também, e sobretudo, porque 
basicamente somos opostos, quer do ponto de vista fisiológico, quer nos aspectos 
psicológico, comportamental, sociológico, antropológico ou etnológico, e porque o 
condicionamento educativo e social da rapariga é totalmente diferente do do rapaz.

Parece-me ter havido um erro ideológico ou de discurso na base do movimento 
feminista, que induziu várias gerações de mulheres a acreditarem que éramos iguais 
aos homens.

Podem querer afirmar a igualdade baseando-se nos seus valores como seres 
humanos, mas a igualdade dos sexos nunca existiu e nunca existirá, porque o homem 
e a mulher constituem dois mundos diferentes, e é justamente nessa diferença que 
residem a riqueza e a beleza que fazem com que se amem loucamente ou que, pelo 
contrário, se detestem.

O amor e o ódio são dois sentimentos ambivalentes, mas muito mais próximos 
um do outro do que na realidade imaginamos.

Seria tão bom poder olhar para estas diferenças como uma maravilhosa dádiva 
que nos foi oferecida e que, sendo bem utilizada, proporcionará um enriquecimento 
em todas as áreas. Através da convivência com o sexo oposto podemos integrar o 
nosso masculino interno em vez de perdermos tempo numa luta na qual só haverá 
perdedores. 

Pense bem! O que seria a nossa vida se, em vez de querermos ser iguais a eles, 
fôssemos aprender primeiro um ponto fundamental que não nos cruza a mente: 
quem somos nós, na realidade? No nosso âmago, o que é ser uma mulher?  

Clarissa Pinkola Estés, psicóloga junguiana e escritora, fala sobre a alma 
feminina: 

“As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando esculpi-la de uma 
forma mais adequada a uma cultura inconsciente, nem é possível moldá-la até que tenha 
um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores 
do consciente. Não. Foi isso o que já provocou a transformação de milhares de mulheres, 
que começaram como forças poderosas e naturais, em párias na sua própria cultura. Na 
verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da boa e bela forma psíquica natural 
da mulher.”

Na realidade, este é o ponto fulcral da nossa caminhada. Aprender quem 
somos de verdade, depois de milhares de anos de patriarcado que alteraram a 
nossa essência primordial, e o que levou à nossa submissão, que eu chamaria de 
“inconscientemente consentida”. É verdade que os homens e o patriarcado tiveram 

uma grande parte de responsabilidade neste processo, mas chegou a hora de 
sairmos do papel de “princesinhas frágeis e indefesas”. Não gostaria, neste exacto 
momento da evolução da Humanidade, de colocar os homens (pais, avós, irmãos 
e maridos) no papel dos “Barba Azul” das nossas existências. E se é verdade que 
houve, e ainda existem, muitas situações de violência e de domínio por parte deles, 
não adianta nada apontar-lhes o dedo. Entendo que certas mulheres, ao lerem 
estas linhas, ficarão zangadas e, inclusive, pensarão que eu não faço a mínima ideia 
da realidade da vida delas. Estão totalmente enganadas. Eu já vivenciei situações 
dramáticas na minha vida que me colocaram perante a violência masculina, e sei o 
quanto é difícil sair desse inferno, mas sei também, através da minha experiência de 
terapeuta, de que modo as mulheres ficam no papel da vítima. Elas evitam assumir 
responsabilidades. Onde há uma vítima, o seu carrasco não está longe. É quase como 
uma lei da natureza que precisa de preencher o vazio. Em psicopatologia chama-
se a isto comportamento masoquista e sádico. Os dois estão sempre associados. É 
uma forma de comportamento herdado da nossa infância, quando ainda estávamos 
dependentes dos adultos (principalmente da mãe) para sobreviver. Nos casos 
extremos, este tipo de relacionamento desenvolve-se no seio de famílias disfuncionais 
onde as crianças não são devidamente respeitadas, amadas e protegidas. Mas em 
adultas, somos livres de agir como seres responsáveis (a não ser que vivamos no 
Afeganistão ou num país similar), existindo a possibilidade de nos libertarmos desse 
comportamento de vítima.

Para isso, precisamos, antes de mais, de tomar consciência de quem somos, 
desenvolvendo muita auto-estima e confiança em nós próprias. 

 
Então, voltamos ao mesmo ponto: precisamos de nos encontrar como mulheres 

e descobrir quem se esconde dentro de nós. 
Este livro tem como objectivo dar a conhecer e explicar às mulheres os fundamentos 

da psicologia do feminino, para as ajudar a reconhecerem-se. Esta abordagem 
psicológica não é estudada nas universidades (o que é de lamentar), nas quais não 
se diferencia a psique masculina da feminina. Assim, irei utilizar a psicologia dos 
arquétipos e dos mitos. Abordarei os ciclos e a sexualidade das mulheres, as idades 
que elas atravessam, a sua profunda e estimulante criatividade, a sua sensibilidade e 
força, a intuição, a beleza, a sabedoria e a sua paixão pela vida. 

Acho que chegou o momento de nos diferenciarmos e de demonstrarmos valores 
e comportamentos específicos do mundo das mulheres. As mulheres que ainda não 
descobriram o seu poder, e que ainda estão à espera que o “Príncipe Encantado” as 
venha salvar, precisam de acordar das suas ilusões e descobrir que o poder está dentro 
de si mesmas. As outras, as poderosas, as combatentes e as vitoriosas, devem “regar” 
os corações, sair da aridez mental, da intelectualização e da corrida pela eficácia e 
pela perfeição. A nossa tarefa é a de reequilibrar com consciência a poderosa beleza 
do feminino, e reencontrar o poder da nossa Deusa Interior. 

Gostaria que este livro fosse uma fonte de inspiração para as mulheres, todas elas, 
sem olhar a diferenças culturais, sociais ou de raça. 
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Tenho a certeza de que, cada vez mais, as mulheres irão dar luz a si próprias, 
em consciência, mas, para isso acontecer, é necessário que se encontrem consigo 
mesmas, e também com outras mulheres que já passaram por esta caminhada 
interior. 

Gostaria que este livro funcionasse como um “despertador” para muitas mulheres 
que ainda não acordaram, como a “Bela Adormecida”, ou, na pior das hipóteses, 
estão quase mortas, como uma “Branca de Neve”. Desejo que esta obra seja como o 
“beijo de um Príncipe” que virá acordá-las das profundezas do seu inconsciente.

Em relação aos homens que terão curiosidade em ler este livro, gostaria que o 
mesmo constituísse uma referência para que possam entender melhor as suas mães, 
as suas irmãs, as suas parceiras e as suas filhas. O universo feminino teve sempre uma 
aura misteriosa para o masculino, cujo encanto tem originado profundos receios. 
Esta obra irá ainda permitir-lhes conhecer e entender a sua parte feminina, acto 
fundamental para encontrar o equilíbrio dentro de si mesmos, em vez de projectá-
lo no feminino externo, o que termina sempre num profundo desequilíbrio do ser, 
verificando-se isso em maior escala na nossa sociedade actual, na qual encontramos 
essas projecções em quase todas as esquinas. 

Escolhi dividir esta obra em três grandes partes.
Na primeira, irei explicar a minha história e, principalmente, a minha caminhada. 

Parece-me fundamental partilhar convosco parte da minha busca. Porque só uma 
mulher, terapeuta ou não, que tenha passado por este “processo interior” conhece 
as dificuldades, os erros, as dúvidas e os sofrimentos que temos que passar para 
atingir a libertação. Que fique entre nós: libertarmo-nos dos nossos sofrimentos e 
dos nossos padrões internos recalcados demora um certo tempo. 

Vivemos numa sociedade na qual tudo tem que ser rápido. Infelizmente, tenho 
uma má notícia: não esperem aprender a conhecer-se e a libertar-se através duma 
terapia easy & fast! (fácil & rápida). Não podemos enfrentar o trabalho interior como 
uma comida fast-food ou uma pílula mágica que tudo vai transformar de um dia para 
o outro. Aviso desde já que quem procura certos gurus que apregoam uma cura 
repentina e mágica vai  cair nas garras de gente mentirosa e manipuladora que só 
quer o vosso dinheiro, aproveitando-se da vossa fragilidade. Acredito que podemos 
(e devemos) utilizar várias áreas terapêuticas, porque cada uma dessas áreas tem 
uma função própria. Mas o caminho nunca será simples, nem rápido, nem indolor. 

Todavia, o resultado justifica o esforço efectuado, as lágrimas derramadas, o 
dinheiro gasto (pois é, temos que ser honestos, tratar de nós é dispendioso, custa 
caro) e as longas horas passadas em tratamentos. Assim que conseguimos dar os 
primeiros passos, tudo se torna mais fácil, e a satisfação de nos sentirmos mais 
seguras e mais felizes deixa-nos com vontade de ir mais além. 

Na segunda parte, abordarei o feminino e os seus condicionamentos. Explicarei 
as origens do feminino e como chegámos a tanto desconhecimento acerca de nós 
próprias. Apresentarei as diversas Deusas Gregas representantes do feminino 

esquartejado pelo patriarcado; as suas feridas, mas também os seus dons e qualidades. 
A psicologia dos arquétipos e dos mitos será o nosso alicerce para clarificar quem 
somos, no meio das ruínas subterrâneas dos nossos inconscientes. A seguir, a noção 
de individuação, ponto fulcral da teoria analítica de Carl Jung que será o nosso guia 
para a libertação. 

Na terceira parte, darei uma explicação do que é ser terapeuta hoje em dia, uma 
vez que, cada vez mais, a mulher deseja formar-se nestas áreas de ajuda ao outro. É 
sempre importante questionarmo-nos sobre o que esconde uma “nova moda” que 
surge na sociedade. Nomeadamente, qual é a procura inconsciente (tanto individual 
como colectiva) de um povo (no nosso caso as mulheres) ao precisar tanto de se dar 
à Humanidade. 

Darei também esclarecimentos sobre os fundamentos de ser terapeuta, e definirei 
as bases duma prática saudável que respeita o paciente acima de tudo.

Por fim, explanarei o meu método terapêutico para as mulheres que se encontram 
nesta caminhada maravilhosa, expondo exemplos concretos de terapias individuais 
e de grupos já efectuadas com esta metodologia. 

No final do livro, encontra-se um glossário para vos ajudar a “descodificar” certas 
palavras mais técnicas, que não foi possível simplificar. A razão pela qual aceitei o 
convite desta editora foi justamente o facto de que ambas as partes, eu e a editora, 
termos vontade de colocar no mercado uma obra deste género para o grande público, 
e não para uma elite de especialistas. Por esta razão, vou tentar que o meu discurso 
esteja ao alcance do mais “comum dos mortais”, porque acredito profundamente 
que promover educação e saúde se faz, principalmente, respeitando o público 
que queremos alcançar e beneficiar. Antecipadamente, peço desculpa em relação 
à utilização de certas palavras provenientes do “jargão” psicanalítico, de qualquer 
forma terão acesso à sua explicação no glossário.

A bibliografia está também disponível para consulta, como forma de inspiração 
para a leitura de obras que foram cruciais durante a minha caminhada, nos meus 
estudos e na elaboração deste livro. Faço referência às editoras portuguesas, no 
caso das obras que estão traduzidas para português. Contudo, podem existir outras 
que se encontrem traduzidas no mercado português e que não cheguei a conhecer. 
Por esta razão peço-vos que façam as vossas pesquisas pessoais. Temos a sorte de 
viver na época da globalização (ao contrário daquilo que muitos pensam, creio 
que temos de nos abrir ao mundo e verificar que são as nossas diferenças que irão 
juntar-nos para pacificar esta linda Terra-Mãe), e a internet facilitou muito a nossa 
sede de informações. Então, NÃO HESITEM e PROCUREM. Nunca percam a 
esperança. Tenho a certeza de que o Universo irá “conspirar” a vosso favor e colocará 
à vossa frente aquilo que procuram, ou aquilo que mais precisam num determinado 
momento das vossas caminhadas. Acreditem! Desejo-vos uma boa leitura e uma 
frutífera jornada interior: a procura de quem vocês são realmente.
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A Minha caminhada

Ao contrário do que pensa a maioria dos terapeutas – que são totalmente 
herméticos na revelação de assuntos relacionados com a sua vida pessoal – penso 
que, de vez em quando, podemos e devemos deixar transparecer alguma coisa. É 
evidente que para tal dependemos de quem temos à nossa frente, dos assuntos e 
do momento em que os abordamos. A minha experiência diz-me que partilhar algo 
no momento certo, com a pessoa certa, pode ser uma grande ajuda na caminhada 
terapêutica do paciente. Claro que aquilo que é revelado terá que ser um assunto 
totalmente resolvido na vida do terapeuta, para que o paciente não tenha que ficar 
com a responsabilidade da dor do terapeuta e a culpa de não a saber resolver. 

Decidi então partilhar convosco alguns pontos da minha vida que julgo útil 
expor aqui. Não no sentido de desabafar e exorcizar certos assuntos. Para isso já 
tive anos de terapia, que ainda pratico quando julgo necessário. Assim deveriam 
fazer todas as pessoas que trabalham como terapeutas. Não falo exclusivamente de 
psicoterapeutas, mas de todos os tipos de relação onde exista ajuda ao próximo, 
quer se trate de terapia física, quer de uma outra, emocional, mental, espiritual ou 
energética. 

Na terceira parte do livro, abordarei em pormenor este assunto fundamental. 
A razão dessa divulgação tem como base o facto de saber o quanto as mulheres 

de hoje lutam pela procura de modelos nos quais querem espelhar-se, identificar-se 
e encontrar-se. Esses modelos devolvem-lhes mais força de vontade para avançar. 
Sinto que ao revelar que também passei por situações similares e que consegui 
“sobreviver” utilizando as ferramentas terapêuticas que vos irei apresentar, posso 
ajudar-vos bastante. 

  
Nasci em Toulouse, uma linda cidade do sudoeste da França, situada entre os 

Pirinéus, o Mar Mediterrâneo e o Atlântico. Cresci até aos 16 anos com os meus pais 
e sem irmãos, mas com uma profunda vontade de ter tido um irmão mais velho. 
O meu pai exercia a actividade de bombeiro e era simultaneamente artista plástico 
nos tempos livres. Um dia, soube que ele tinha tirado o curso de Belas Artes. Nessa 
altura, fiquei ao mesmo tempo impressionada e triste por ele não ter conseguido 
ser um pintor reconhecido. Desde muito cedo, achei que não era justo o facto de 
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uma pessoa não poder trabalhar naquilo que realmente gosta de fazer. Com o passar 
dos anos, fiquei a entender que uma pessoa possui vários talentos, e que o nosso 
sistema educativo totalmente obsoleto nos obrigava tantas vezes a escolher uma área 
de actividade nem sempre em sintonia com a nossa essência. Hoje, constato que as 
pessoas mais bem sucedidas e felizes são as que conseguem ser criativas e capazes 
de conviver com muitos talentos dentro de si. Acredito profundamente que todos 
nós temos muitos talentos. Podemos desconhecer o facto, ou não ter confiança nas 
nossas capacidades, mas somos muito ricos em potencial.

Voltando ao meu pai, a minha relação com ele era muito forte. Ele do signo de 
Caranguejo e eu de Peixes, ambos com ascendente Escorpião, tínhamos muitas 
afinidades. 

A minha mãe é Capricórnio, com ascendente em Capricórnio e a lua em 
Capricórnio. Quando comecei a estudar astrologia (com 16 anos) fiquei estupefacta 
com a forte presença do signo de Capricórnio no mapa da minha mãe, e atribuí a 
esta “desgraça” muita dor e castração. É evidente que nem todas as pessoas com 
mapas similares têm vidas desgraçadas. No caso da minha mãe, o início da sua vida, 
coincidiu com a Segunda Guerra Mundial em 1942, sob o som das bombas. Com 
certeza, este não é o melhor começo de vida que se pode sonhar para um recém-
nascido. 

Hoje, sou capaz de ver que tenho muita dessa energia capricorniana dentro de 
mim e que o velho Saturno, planeta regente de Capricórnio, foi uma grande dádiva 
na minha personalidade. 

Permitiu-me estruturar-me no meio do mundo abstracto e nebuloso do elemento 
água, tão presente na minha personalidade. Sei que não me tornei psicótica, 
toxicómana ou alcoólica por ter este arquétipo bem presente dentro da minha 
essência, e que em muitos casos me salvou a vida. Do ponto de vista da estrutura 
psicológica, foi com certeza a educação muito rígida da minha mãe que me afastou 
de todas essas tendências.

A minha mãe dedicou a mim toda a sua vida. Com certeza, o facto de não trabalhar 
fora de casa influenciou-a nesta dedicação à filha. Hoje, lamento que uma mulher tão 
inteligente e culta como ela não tivesse seguido estudos. Acredito que teria sido uma 
óptima directora de escola. Mas naquela época, os meus avós moravam no campo, e 
não se colocava sequer a possibilidade de uma menina com aptidão para estudar (e 
era o caso dela) poder vir a formar-se. As pessoas funcionavam ainda com padrões 
de repetição de uma geração para a outra, o que no caso da minha mãe se deveu ao 
facto da minha avó ter começado a trabalhar aos 13 anos. A minha avó nem sequer 
se questionou. Colocou a minha mãe e a minha tia a trabalhar com 15 anos. Ambas 
tiveram um esgotamento e uma profunda depressão aos 16 anos, como resultado da 
falta de consciencialização dos adultos.

Voltando aos meus pais, como podem imaginar, esta fusão era bastante sufocante 
para mim, e demorei muito tempo para entender quem eu era perante a minha mãe, 
que tinha uma personalidade dominante, e o meu pai, que encontrou em mim a 
menina do papá totalmente dedicada a ele. 

Aos 8 anos comecei a praticar aulas de ballet, e isto foi uma revelação. Entrei no 
Conservatório de Toulouse, no qual estudei até obter o meu diploma, e tornei-me 
bailarina clássica profissional. A dança foi a minha libertação durante muitos anos. 
Só quem passou por isto sabe o quanto o nosso corpo cheio de dores pode também 
sentir tanto prazer a expressar emoções que as palavras nunca poderão transmitir. 
A minha hiper sensibilidade, sempre à flor da pele, tornava-me uma jovem frágil e 
muito ingénua do ponto de vista do meu mundo interno. No entanto, exteriormente 
era muito alta, muito bonita e mostrava-me sempre muito forte. Ou seja, eu era como 
uma flor dentro de uma armadura de ouro. Comecei a trabalhar no mundo da moda, 
onde convivi com pessoas também frágeis. Entretanto, os meus pais separaram-se 
quando atingi os 17 anos. Foi a gota de água para me lançar num estado profundo de 
depressão que escondia de todos, e principalmente de mim mesma. Fechei-me no 
meu casulo e mostrei-me corajosa, independente e muito indiferente. Gostava de me 
chamar a mim própria de “mulher guerreira” e, com certeza, era uma sobrevivente, 
quando na realidade começara a somatizar e a ter comportamentos compulsivos 
em relação à comida. À minha profissão de modelo e bailarina, que me deixava 
sempre “morta de fome”, juntou-se um grande vazio emocional. Era a ferida da 
abandonada que tentava confortar-se com ataques compulsivos ao frigorífico e 
relacionamentos afectivos que nunca davam em nada. A minha relação com a minha 
mãe era ambivalente: entre o “amor e a raiva não expressada” e o pavor de que 
ela tentasse o suicídio. Sentia-me constantemente responsável pela vida dela. Em 
relação ao meu pai, vivia numa ilusão constante, repartida entre tantas emoções, 
nas quais prevaleciam a tristeza, a raiva e a negação. Demorei muito tempo para 
entender que não estava a conseguir fazer aquilo a que chamamos de luto. O luto 
daquilo que um dia tinha sido a minha família: o meu pai, a minha mãe e eu. Um dia, 
muitos anos mais tarde, quando já estava recomposta, uma senhora disse-me uma 
frase que resumia tudo aquilo:

«O vaso que se quebrou nunca mais será o mesmo. Podemos tentar colar os 
pedaços, mas faltará sempre alguma parte, e certos pedaços estarão estragados para 
sempre». 

Entendi nestas palavras tão simples, porém tão sábias, que era isso que eu tinha 
tentado fazer durante tantos anos. Colar os pedaços daquilo que tinha existido 
um dia na minha vida, dos 0 aos 17 anos, e que nunca mais existiria. Chorei muito 
naquele dia, e decidi que tinha chegado o momento de comprar um vaso novo, ao 
meu gosto desta vez. Nesse ano resolvi deixar de fingir os meus sentimentos em 
relação aos meus pais. Disse tudo o que tive guardado durante tantos anos. A minha 
mãe esteve 3 meses sem me falar, o meu pai não aceitou até hoje. A verdade dói, 
não há dúvida, mas foi necessária para permitir a minha reconstrução. Deixei de 
ser a boneca bonita, bem comportada, e passei a ser a verdadeira, sem máscara. O 
Carnaval tinha-se acabado para sempre na minha vida! 
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Início da caminhada 

No meio disto tudo, tinha começado a minha caminhada interior. Devido ao facto 
de os meus pais serem ateus, não recebi nenhuma educação religiosa. Mas lembro-
me que desde muito pequena, na minha cama de criança, pensava na nossa origem 
e sobre a nossa proveniência como seres humanos na Terra. Sentia que existia uma 
dimensão grandiosa dentro e fora de nós que nos ultrapassava, e que a existência 
humana tinha  sua razão de ser, que não era só comer, dormir e sobreviver. Nunca 
falei sobre isto com os meus pais, pois sabia que eles não teriam a resposta. Aliás, 
ninguém da minha família a teria. 

Comecei a estudar astrologia sozinha, aos 17 anos. Claro que este contacto inicial 
era para “saber o meu futuro” mas não restam dúvidas de que foi importante, e nunca 
mais deixei a astrologia. À medida que fui evoluindo, vivi a minha transformação, 
marcada por várias etapas. Passei de uma astrologia ligada à “adivinhação” dos 
acontecimentos, à astrologia kármica, seguida da psicanalítica, e hoje a arquetípica e 
transpessoal. Todas são importantes e complementares na nossa evolução.  

Aos 18 anos, tive um encontro importante com um casal de budistas. Foi uma 
verdadeira revelação, passei a estudar esta filosofia pacífica durante muitos anos, e, 
mesmo que hoje em dia não vá ao templo meditar, os valores que me foram ensinados 
na altura ficaram dentro de mim, como alicerces da minha visão existencial.  

Esses conceitos são: 

•  A eternidade da vida e a noção de carma:
 No sentido de que está nas nossas mãos mudar o nosso carma. E não temos 

 que o aceitar porque é o nosso carma. Não temos que aceitar esta condição 
 de sofrimento colocando-nos no papel de vítimas. Esta segunda visão tem 
 a ver com a primeira forma de budismo, quando o Buda Shakiamuni ainda 
 não tinha revelado o conteúdo total da sua iluminação. Infelizmente, hoje em 
 dia, alguns povos no mundo ainda seguem este ensinamento budista 
 chamado de “pequeno veículo” (Hinayana). O ensinamento definitivo é 
 chamado de “grande veículo” (Mahayana) 

• A simultaneidade da causa e do efeito no instante presente:
 Ao contrário daquilo que o homem ocidental pensa, o momento presente é 

 o mais valioso. Ontem já passou e não tenho como mudar o passado, o 
 amanhã ainda não chegou, mas “Aqui e Agora” eu tenho a possibilidade 
 de mudar e transformar aquilo que não deu certo ontem, e aquilo que ainda 
 não aconteceu amanhã. Por esta razão, é no instante presente que se encontra 
 a simultaneidade da causa – aquilo que estou “a plantar” para amanhã – e do 
 efeito – aquilo que estou “a colher” de ontem. 

• O caminho do meio:
 Sócrates dizia que “A verdade está no caminho do meio”. Talvez tivesse 

 ouvido falar deste conceito através dos sutras (escrituras budistas). Não há 
 dúvida de que o equilíbrio tem o poder de trazer a felicidade. Nem demais, 
 nem de menos, o ponto do meio é o certo.  

• A impermanência das coisas:
 Trata-se de uma lei cósmica, tudo está em perpétuo movimento. Nada é para 

 sempre. A mudança é fundamental, para que haja uma evolução existencial. 
 Este famoso provérbio Budista expressa muito bem esta lei: “A única coisa 
 perpétua é a mudança”. 

•  O amor incondicional e a bondade do coração, numa visão empática do 
 outro:

 Não restam dúvidas de que é um conceito difícil amar totalmente o outro 
 e ser capaz de perdoar pela capacidade do amor infinito do nosso coração. O 
 grande trabalho é “quebrar” o escudo defensivo que nele reside, para nos 
 proteger. Amar incondicionalmente não quer dizer que devemos aceitar 
 tudo nos outros, quer dizer que temos a capacidade de ver no próximo o 
 quanto a sua dimensão existencial é sagrada, digna de empatia. Mesmo se 
 essa pessoa foi capaz de fazer as piores atrocidades, temos que ter a capacidade 
 de nos afastar emocionalmente para poder ver que a pessoa é doente ou 
 ignorante, por exemplo, e é esta visão que nos permitirá abrir o nosso 
 coração. 

•  O respeito e o amor de si mesmo e, “depois”, dos outros:
 Pode parecer uma noção tão simples: respeitar-se e amar-se! No entanto, 

 tenho a certeza de que se eu perguntasse a muitas das leitoras que estão a 
 ler estas linhas se elas se amam e se respeitam realmente, diriam que não. 
 Mas com certeza amam os outros, e sabem cuidar melhor dos outros do que 
 delas próprias.  

•  As 4 nobres verdades:
 A vida é sofrimento, quanto mais cedo se entender esta verdade, menos 

 tempo perderemos para começarmos a trabalhar sobre nós. 
 O psicólogo e escritor Scott Peck aborda esta ideia logo no início da sua obra 

 “O caminho menos frequentado”: 

“A VIDA É DIFÍCIL. Esta é uma grande verdade, uma das maiores verdades.
É uma grande verdade porque, uma vez que vejamos realmente esta verdade, 

transcendemo-la. Quando sabemos, verdadeiramente que a vida é difícil - quando o 
compreendemos e aceitamos verdadeiramente - a vida deixa de ser difícil.

“Porque assim que é aceite, o facto de a vida ser difícil deixa de ter importância.”
A grande verdade à qual se está a referir é a primeira das “Quatro Nobres Verdades” 

dos ensinamentos de Buda que diz que “Viver é Sofrer”.
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Essas Quatro Nobres Verdades marcaram o início da caminhada de Buda, quando 
ele se deparou com o facto de que a sua vida não lhe trazia nenhuma satisfação. 
Decidiu fugir secretamente do palácio e aventurar-se entre os súbditos de seu pai. 
Pela primeira vez na vida, deparou-se com as realidades da doença, da velhice e 
da morte e, como resultado dessa experiência, tomou-se cada vez mais angustiado, 
compreendendo que, por maior que fosse a protecção, o conforto e o luxo que o pai 
lhe proporcionava, teria de ser ele a lutar pela sua vida. Aqui estão essas verdades:

1- A nobre verdade do sofrimento. 
2- A nobre verdade da causa do sofrimento. 
3- A nobre verdade da extinção da causa do sofrimento. 
4- A nobre verdade da senda que leva à extinção do sofrimento.  

•  A meditação:
 “Nós conhecemos o mundo exterior das sensações e acções, mas, do nosso 

 mundo interior (pensamentos e sentimentos) conhecemos muito pouco. O 
 objectivo primário da meditação é tornarmo-nos conscientes e familiarizarmo 
 nos com a nossa vida interior. O objectivo final é alcançar a fonte da vida e 
 da consciência.”

 Estas frases provêm da obra “I am That” escrita pelo grande mestre Indiano 
 Sri Sisargadatta e ilustra totalmente em que consiste o acto de meditar. 

 Para todos nós ocidentais, os primeiros tempos em que nos dedicamos 
 à meditação são geralmente difíceis, porque nunca nos ensinaram a “fazer 
 silêncio” dentro de nós. Muitas pessoas demoram imenso até tranquilizarem 
 os ruídos internos, as conversas da nossa mente irrequieta cheia de 
 pensamentos compulsivos, maçadores e em muitos casos tão castradores. 
 Já pararam para se ouvirem? O meu conselho é que tentem auto observar-se 
 como se estivessem fora do vosso corpo várias vezes ao dia. É um exercício 
 com o qual aprendemos muito. Vão deparar-se com uma série de 
 pensamentos e de afirmações muito obsessivos que não servem para nada a 
 não ser para vos cansar e condicionar-vos a um stresse compulsivo. 

A Psicoterapia 

Devido aos meus estados de profundo desespero e tristeza, uma amiga minha 
que fazia psicanálise aconselhou-me a procurar ajuda através da psicoterapia. 
Lembro-me de naquela altura ter ficado um pouco indecisa, porque não conhecia 
assim tanto sobre este mundo da psicologia, mas decidi seguir o seu conselho. Sei 
que a certa altura me interroguei sobre a possibilidade de ser louca, já que a única 
coisa que eu sabia dos psicólogos era que tratavam os loucos... Quanta ignorância da 
minha parte. Com o tempo, vim a saber que, de um modo geral, são as pessoas mais 
saudáveis que procuram ajuda na psicoterapia. E fazem-no de “livre e espontânea 
vontade”. Isto acontece porque têm a noção de que algo não “bate certo” com elas 
próprias e assumem que precisam de ajuda.  

Scott Peck comenta sobre este tema da seguinte maneira:  
«Não PODEMOS RESOLVER os problemas da vida senão resolvendo-os. Esta 

afirmação pode parecer idiota, tautológica ou evidente, no entanto parece estar aquém 
da compreensão de grande parte da raça humana. Isto porque temos que aceitar a 
responsabilidade por um problema antes de o conseguirmos resolver. Não podemos 
resolver um problema dizendo, “O problema não é meu.” Não podemos resolver um 
problema tendo esperança de que alguém o resolva por nós. Só posso resolver Um 
problema quando digo “Este problema é meu e compete-me resolvê-lo.” Mas muitos, 
tantos, tentam evitar a dor dos seus problemas dizendo para consigo: “Este problema 
foi causado por outros, ou por circunstâncias sociais fora do meu controlo, portanto 
compete aos outros ou à sociedade resolver-me este problema. 

Não é um problema pessoal meu.”

Comecei a minha pesquisa para encontrar o terapeuta certo. A minha amiga 
explicou-me que era importante experimentar dois ou três terapeutas antes de tomar 
uma decisão. E é isso que eu aconselho hoje em dia às pessoas que querem iniciar 
uma psicoterapia ou uma psicanálise. Não devem “ficar” pelo primeiro terapeuta que 
encontram, devem procurar, até encontrarem a pessoa certa. Cada caso é um caso, 
como se diz no jargão analítico, e não é porque um terapeuta resulta bem para com a 
sua amiga, o seu marido ou a sua mãe, que terá que ser bom para si também. Aliás, 
desde já tenho que salientar que eticamente não somos autorizados a aceitar pessoas 
da mesma família, a não ser que se faça terapia de casal ou de família. Neste caso, 
as pessoas são consultadas juntas. Também é importante realçar que um terapeuta 
pode resultar para uma pessoa, num determinado momento da sua existência, e não 
num outro momento.

Voltando à minha decisão de experimentar a terapia, optei por uma psiquiatra 
com especialização em psicanálise Freudiana. 

Lembro-me que a achava sinistra e que o seu espaço se assemelhava à sua 
escuridão. Não entendia porque é que tinha que ser tudo em tons marrom e preto. 
Que depressão. Também me lembro de que ela não falava. Só fazia: “hum!” Ou: 
“Sim!” Ou: “Pois!” Era um pouco frustrante, mas permitiu-me falar de tudo e de 
mais alguma coisa. Através do meu monólogo consegui vislumbrar quanta dor tinha 
guardado no fundo do meu ser. Juro que nunca teria imaginado que se escondiam no 
meu interior tantas feridas, desilusões e lágrimas. Foi muito bom para libertar a minha 
dor existencial; foi altamente catártico. Depois de um ano e meio achei que tinha 
chegado o momento de parar. Estava a mudar-me de Paris para o Estoril, e só pensava 
no lindo mar azul. Entendo hoje que tinha chegado ao meu limite e que precisava 
um pouco de esquecer toda aquela dor. Achei que mudar de país seria a solução 
milagrosa. Puro engano. Depois dos primeiros meses e anos de deslumbramento em 
Portugal, a minha depressão (acompanhada dos meus comportamentos neuróticos) 
voltou rapidamente. Só que, como aqui não tinha ninguém que falasse francês 
para pedir ajuda, passei a fazer aquilo que sabia de cor: mostrar-me forte e hiper 
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adaptada. Passado algum tempo, só atraí a desgraça para a minha vida. O meu 
modo de me relacionar afectivamente era totalmente patológico, porque o vazio do 
abandono que eu sentia dentro de mim fazia com que me relacionasse com homens 
que não prestavam. A minha auto-estima era baixíssima e comecei a sentir-me mal 
fisicamente, sofrendo de alergias e dificuldades respiratórias. Conheci no Estoril, 
um médico de medicina chinesa e naturopatia que falava francês. Estava habituada 
desde a minha infância com a homeopatia, por isso, para mim este encontro foi 
fundamental. Permitiu-me, através dos tratamentos do “amigo-médico” que tinha 
encontrado nesta pessoa, iniciar, enfim, a viragem fundamental rumo àquilo que 
sou hoje. Ele aconselhou-me uma psicóloga especializada na área transpessoal, o 
que para mim foi uma autêntica revelação. Iniciei o meu processo com ela, que 
terminou três anos mais tarde. No meio de tudo isto, iniciei a minha formação em 
psicologia, e já tinha então encontrado o meu caminho existencial. Foi um momento 
muito enriquecedor na minha vida, no qual aprendi muito sobre mim mesma. A 
relação terapêutica que as duas tínhamos tecido ao longo daqueles anos tinha-me 
dado muita força interna, e estou-lhe muito grata por ter encontrado as palavras e os 
comportamentos certos nas horas certas.  

Formação em Psicologia
 
Já tinha deixado de dançar, e trabalhava como coreógrafa na televisão portuguesa, 

quando iniciei a psicoterapia. Este mundo artístico cansava-me muito mentalmente. 
Eu já sabia que atingira o meu limite. Não suportava mais este ambiente egocêntrico 
cheio de inveja, mentira, falsidade e bisbilhotices. Queria e precisava de uma 
actividade de acordo com aquilo em que estava a transformar-me. Já trabalhava num 
pequeno consultório, onde dava consultas de astrologia cármica e psicotarot.

O psicotarot é uma técnica de projecção sobre os arcanos tarológicos que 
constituem um meio de projecção excepcional, por serem um reservatório 
inesgotável de símbolos e arquétipos. São reveladores psicológicos graças ao efeito 
de espelho, e constituem um meio dinâmico de transformação pessoal evocativa 
dos arquétipos e do sincronismo. Mas eu tinha um grande problema. Possuía uma 
capacidade empática forte demais com as pessoas que me consultavam e acabava 
algumas consultas esgotada física e mentalmente. Às vezes, até tinha vontade de 
chorar quando ouvia as desgraças dessas pessoas e, noutras situações em que as 
pessoas tinham personalidades violentas, ficava com colites nervosas tão intensas 
que mal conseguia andar nas horas que se seguiam às consultas. Na minha formação 
psicanalítica aprendi que não era capaz de lidar com aquilo a que se chama de 
“contratransferência”. Penso que é necessário, neste ponto, explicar um pouco deste 
assunto primordial.

Na psicanálise, a relação terapêutica que se instala entre o paciente e o terapeuta e 
vice-versa gera uma dinâmica que se chama transferência e contratransferência. 

A transferência é “um processo constitutivo do tratamento psicanalítico mediante 
o qual os desejos inconscientes do analisando concernentes a objectos externos, 
passam a repetir-se, no âmbito da relação analítica, na pessoa do analista, colocado 
na posição desses diversos objectos” (Rudinesco & Plon, 1998, p. 766-767). Por 
outras palavras, a transferência é um conjunto de sentimentos positivos ou negativos 
que o paciente dirige ao psicanalista, sentimentos esses que não são justificáveis 
na sua atitude profissional, mas que estão fundamentados nas experiências que o 
paciente teve na sua vida com os seus pais ou criadores. Portanto, a característica 
da transferência baseia-se em repetir padrões infantis, num processo pelo qual os 
desejos inconscientes se actualizam na pessoa do analista (Freud).

Por seu lado, a contratransferência, na psicanálise freudiana, é compreendida 
como o “conjunto das reacções inconscientes do analista à pessoa do analisando 
e, mais particularmente, à transferência deste” (Laplanche & Pontalis, 2001, p. 102) 
que, segundo Freud, seria um obstáculo à analise que deveria ser neutralizado e 
superado.  

A maioria das pessoas deve pensar que esta dinâmica inconsciente só se instala 
nas sessões de psicanálise. Puro engano. Acontece em todo o tipo de consultas nas 
quais se instala uma relação terapêutica. Pode ser numa psicoterapia, numa consulta 
com o médico, numa massagem, numa sessão de reiki, numa consulta de astrologia e 
tarot, etc. A diferença entre a psicanálise e as outras abordagens é que nela se analisa 
e se trabalha profundamente essas emoções e comportamentos projectados no 
analista, que foi obrigado a fazer, na sua formação, anos de terapia para, justamente, 
se desfazer das próprias problemáticas e feridas da infância, para que essas não 
venham a infiltrar-se no trabalho que é efectuado com o paciente. O que poderia ser 
muito prejudicial para ambos.

O leitor deve estar a pensar: «Então já que não é utilizado nas outras terapias para 
quê perder tempo a falarmos de tudo isto?».

Muito bem, vou explicar e comentar aqui um tema pouco abordado no meio 
terapêutico porque incomoda muito os terapeutas, que, em muitos casos, nem 
sequer sabem do que se trata. Hoje em dia, surgem novos tipos de terapeutas através 
do reiki, e novos tipos de tratamentos corporais, tratamentos energéticos e terapias 
alternativas de todos os géneros.

Utilizo aqui a palavra “terapeuta” no seu sentido amplo. É uma palavra derivada 
do grego – therapeutés – e significa: tratar, tomar conta. Aplica-se a toda a pessoa 
com o intuito de tratar e aliviar a dor do próximo, a nível físico, mental, espiritual 
ou energético. Não há dúvida de que quem procura as consultas está fragilizado 
pela própria doença ou problemática que enfrenta nesse específico momento. O 
paciente está na expectativa de que o terapeuta consiga aliviá-lo e/ou explicar-lhe 
o que se passa com ele. Como podem perceber, já verificamos aqui um início de 
transferência que vai crescendo à medida que a relação terapêutica se desenvolve. 
Simplificando, o terapeuta pode ser, em jargão analítico, “um bom objecto” que 
equivale ao nível inconsciente a uma “boa mãe ou a um bom pai” que nos trata com 
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carinho, respeito, e será provedor do bom tratamento. A isto chama-se transferência 
positiva. No caso contrário, se o terapeuta não nos agrada ou não faz aquilo que 
julgamos que nos faria bem, trata-se de uma transferência negativa que até pode ter 
influência no resultado do tratamento. Não é por acaso que, de há uns anos para 
cá, se está a desenvolver uma área chamada Antropologia da Saúde (devo dizer que 
na minha especialização em Saúde e Educação estudei esta matéria e adorei) que 
nos ensina como abordar os tratamentos com pessoas de outras culturas que não 
estão minimamente acostumadas com o nosso modo de tratar o paciente. Aqui se 
aplica a contratransferência do terapeuta. Como queremos tratar do outro se nós não 
passámos por um trabalho interno de terapia previamente? A nossa inconsciência 
relativamente às nossas falhas e feridas irá automaticamente projectar-se no paciente 
através de comportamentos e/ou reacções inadequadas ao bom seguimento da 
terapia, o que poderá em certos casos prejudicar o paciente. Ser terapeuta é uma 
grande responsabilidade e devemos ser, para as pessoas que nos pedem ajuda, 
“canais de transmissão e de ajuda” o mais conscientes e limpos possível. Na terceira 
parte deste livro, irei falar do mito de Quíron, conhecido dentro do meio terapêutico 
como “o mito do terapeuta ferido” que constitui um arquétipo fundamental – já que 
simboliza o alicerce de toda a relação terapêutica – no meio da saúde.  

Para ilustrar esta explicação sobre a contratransferência, vou utilizar a minha 
história como exemplo. O facto de “ainda” não ter totalmente resolvido a minha 
situação emocional na primeira terapia deixava-me extremamente fragilizada perante 
certos tipos de clientes. Como ainda perdurava em mim um estado depressivo e 
uma hipersensibilidade à dor dos outros, eu era totalmente incapaz de controlar as 
lágrimas que me subiam aos olhos durante as consultas, e como resultado entrava 
em pânico. 

Consequentemente, não era capaz de dar a resposta adequada à pessoa (também 
muito fragilizada) que me vinha procurar. Ela acabava por sair do meu consultório 
ainda com o seu problema e, além disso, carregava as minhas emoções não resolvidas. 
No caso das pessoas agressivas e zangadas era ainda pior. Eu, que não era capaz 
de lidar com a minha própria zanga, via-me totalmente ultrapassada pela situação 
quando certas pessoas explodiam de raiva. Mesmo sabendo que não era contra mim 
que esta raiva era dirigida, eu sentia-a como “dirigida a mim”. Quero salientar que 
só consegui assumir isto passado algum tempo de trabalho sobre mim mesma. Na 
altura, o facto era totalmente inconsciente para mim. O meu corpo somatizava a 
minha problemática emocional, e ficava com crises terríveis de colites. Crises que 
desapareceram da minha vida, à medida que fui trabalhando o meu interior na 
psicoterapia, mas também nas sessões de supervisão que fiz após a minha formação. 
Volto a dizer: trata-se de um tema um pouco “tabu”, mas gostaria muito que, ao lerem 
estas linhas, se reconhecessem nesta descrição, e conseguissem passar a entender 
melhor o que realmente acontece entre o terapeuta e os seus pacientes. É evidente 
que as reacções mudam de pessoa para pessoa. Isso tem a ver com o conteúdo 
inconsciente recalcado e, na grande maioria dos casos, os terapeutas envolvidos 

não se dão conta de que algo não está a correr bem com eles. Ficam muito “no 
inconsciente”. Portanto, se isto acontecer consigo ou se tiver dúvidas sobre a sua 
dinâmica terapêutica, um conselho: procure ajuda através da psicoterapia, tenho a 
certeza de que isso ajudará muito na qualidade do seu trabalho. 

Voltando à minha história, era fundamental, então, que eu começasse uma 
formação numa nova área profissional, e claro, escolhi a psicologia. Gostei muito 
de voltar a estudar. Para mim, foi como um mergulho dentro de uma poção mágica 
que teve a pujança de me fazer voltar à vida. Estudava e fazia a minha terapia ao 
mesmo tempo. Quando terminei o Curso de Psicologia Clínica segui com uma 
especialização em Saúde e Educação que foi muito rica em conhecimentos. Já tinha 
começado a dar consultas, e havia duas situações que me estavam a incomodar. A 
primeira era que raramente tinha pacientes homens, então decidi concentrar-me 
na psicologia feminina, já que também achava que as mulheres mereciam um trato 
especial. Esta era uma conjuntura pouco habitual, porque não tinha encontrado 
na minha formação nenhum dado sobre uma psicologia potencialmente feminina, 
mas sentia que tinha que pesquisar. E assim fiz. A minha determinação foi frutífera 
e encontrei muitas referências ao “modo de ser mulher” nas obras das discípulas 
de Carl Jung. O meu segundo problema era a falta de “ferramentas” terapêuticas. 
Aquilo que me tinham ensinado na minha formação em Psicologia Clínica não era 
suficiente. 

Sentia que o meu lado artístico e criativo batia à porta regularmente. Aliás, 
naquela época pintava muito. Era qualquer coisa compulsiva. De repente, surgia em 
mim uma cor ou uma sequência de cores e tinha que correr para o atelier colocando 
rapidamente na tela aquilo que tinha sentido. Foi com certeza a fase da minha vida na 
qual criei as melhores obras. Decidi especializar-me em arte-terapia e em psicologia 
junguiana. Primeiro, formei-me em arte-terapia, a minha monografia final foi sobre 
o feminino e a arte-terapia. Estava pouco a pouco a conseguir o meu objectivo. Nesta 
altura estava no Brasil, país no qual vivi algum tempo, e onde fiz um curso sobre 
psicologia junguiana, que me preparou para uma abordagem psicológica através 
dos arquétipos do feminino que se alicerça nos mitos das Deusas e na arte-terapia. 
Atingira a minha meta.

Para finalizar, foi também no Brasil, que me iniciei numa forma de psicoterapia 
quase desconhecida na Europa, chamada de “Equoterapia”, a psicoterapia assistida 
pelo cavalo. Foi um rumo inesperado, mas hoje sei que era o que estava a faltar-me: 
conseguir juntar a minha paixão pelos animais e os humanos numa única forma 
terapêutica e associar o físico ao mental.  

A Psicogenealogia 

A psicogenealogia é uma técnica de investigação que analisa a nossa história 
familiar e os acontecimentos que marcaram e influenciaram a nossa vida ao nível 
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individual e a dos nossos antepassados. Permite ler, honrar e curar a nossa árvore 
genealógica, reiterando o nosso objectivo de vida e a nossa história perante a nossa 
família, os nossos pais e a nossa linhagem. Faz parte das terapêuticas sistemáticas. 

Sabemos que a mulher (e o homem também) está condicionada desde a sua 
concepção pela sua história familiar, que a coloca numa linhagem da qual herda as 
transmissões de uma geração à próxima. Trata-se de um verdadeiro condicionador 
para os seus comportamentos, crenças, escolhas de vida, etc. 

Tive acesso a esta abordagem terapêutica durante a minha formação em psicologia 
clínica. Esta foi uma área que aprofundei bastante durante os meus estudos, porque 
sabia que iria ser fundamental no meu trabalho futuro com as mulheres. Claro que 
a primeira pessoa com quem fiz o estudo foi comigo própria e com a minha família, 
sobretudo porque, na própria formação, colocaram-me a fazer uma longa pesquisa 
sobre os meus antepassados, e não tive possibilidade de fugir ao assunto. 

À medida que avançava na pesquisa, ficava cada vez mais espantada com 
aquilo que descobria. Comecei a fazer muitas perguntas aos meus pais, avós, tias... 
Provocava-os de propósito porque reparei que certos assuntos originavam reacções 
de incómodo. Ensinaram-me que o “inquérito” que se fazia em psicogenealogia 
procurava antes de tudo conhecer os assuntos recalcados, as mentiras e as omissões 
que escondiam situações tabu. Portanto, eu tinha que procurar aquilo que não era 
óbvio e que todos, conscientemente e/ou inconscientemente tentavam esconder de 
si próprios e, claro, do resto da “tribo”.

Já sabia que o ser humano, quando transmite uma mensagem verbal utiliza 
apenas 7% de palavras, 38% do tom da voz, e 55% é comunicado através da 
linguagem corporal. Ou seja, tinha que me concentrar na linguagem implícita e não 
na explícita. Descobri tanto, que seria necessário um livro para explicar tudo. Foi 
um óptimo exercício, que me permitiu confirmar o quanto somos inconscientes da 
verdadeira dinâmica da nossa família. O problema é que, como disse Jung, aquilo 
que não é consciente expressa-se através do destino. Consegui ver quantas repetições 
inconscientes e padrões recorrentes se manifestavam. Também vi o sofrimento que 
os meus antepassados suportaram para sobreviver, e entendi que, naquela época, 
não havia a possibilidade de consciencializar fosse o que fosse. O ser humano 
estava ainda dentro de uma dinâmica evolutiva muito básica (pelo menos na minha 
família, estava), e sei também que a sociedade, na sua maioria, se encontrava no 
mesmo ponto, salvo alguns pequenos grupos que se destacavam. Entendi que a 
consciencialização e a evolução decorrente só podem ocorrer em sociedades nas 
quais a sobrevivência básica não era uma preocupação diária. Algo que me deixou 
muito perturbada foi aperceber-me de que todas as gerações antes da minha tinham 
passado por, pelo menos, uma guerra. Os meus pais nasceram durante a Segunda 
Guerra Mundial, os meus avós participaram na Segunda Guerra Mundial, e viveram 
a Primeira enquanto crianças, os meus bisavós também, e dois deles participaram 
na Guerra de Marrocos, porque eram espanhóis. Sei que os anteriores também 

vivenciaram guerras, e não há dúvida de que um povo que não tem paz exterior 
não conseguirá a paz de espírito necessária para fazer uma evolução existencial com 
toda a consciência. Consequentemente, recaía sobre mim, como representante da 
primeira geração que não vivenciou a guerra, a obrigação de fazer este “trabalho de 
limpeza”. Foi um grande choque. 

Esta primeira investigação, muito rica, levou-me a querer pesquisar mais. Foi 
assim que desenvolvi um estudo psicogenealógico de Salvador Dali durante a 
minha formação em arte-terapia no decorrer de um trabalho onde me foi solicitada 
a elaboração de um estudo psicológico de um grande mestre. A questão passava por 
averiguar se a arte curava. Voltei a pesquisar sobre o assunto. O que descobri sobre a 
história psico-genealógica de Dali foi tão surpreendente que talvez um dia o coloque 
num livro sobre a arte-terapia. Era, sem dúvida, o que me faltava para decidir utilizar 
a psicogenealogia no meu dia-a-dia de consultas.  

Psicologia Transpessoal 

O facto de me ter deparado com a minha história familiar, com os seus sofrimentos 
e a dificuldade de evoluir em consciência, levou-me naturalmente à psicologia 
transpessoal. Descobri a teoria de Abraham Maslow e a pirâmide das necessidades 
humanas que me explicou tudo aquilo que eu já tinha pressentido. Como de facto 
não existem coincidências, mas sim, sincronicidades, fiquei feliz ao ver que estava 
mais uma vez no caminho certo. Gostaria de esclarecer um pouco esta frase para a 
leitora: quando eu digo que estava no caminho certo, isto é em relação a mim e à 
minha existência. Mas, não é porque a minha caminhada foi assim, que deve ser igual 
para todas as pessoas. Aquilo que eu posso dizer é que, quando nos encontramos no 
caminho certo, a sincronicidade acontece. Irá aparecer o livro, a pessoa, a situação 
certa para nos permitir avançar, o que nos fará sentir confiantes e, principalmente, 
muito agradecidos (a nós mesmos, a Deus, ao Cosmos, aos guias, ou a seja o que for 
em que acreditemos) pela dádiva. O ditado diz que “quando o aluno está pronto, o 
Mestre aparece” e é exactamente disso que se trata aqui. 

Sincronicidade é um conceito desenvolvido por Carl Jung para definir 
acontecimentos que se relacionam, não por relação causal, mas por relação de 
significado. A sincronicidade é também chamada por Jung de “coincidência 
significativa”. Basicamente, é a experiência de se ter dois (ou mais) eventos que 
coincidem de uma maneira que seja significativa para a pessoa, ou pessoas, que 
a vivenciaram. A sincronicidade difere da coincidência. Ela não implica apenas a 
“aleatoriedade” das circunstâncias, mas sim um padrão subjacente ou dinâmico que 
é expresso através de eventos ou relações significativos. 

Acredita-se que a sincronicidade é reveladora e necessita de compreensão. Essa 
compreensão pode surgir espontaneamente, sem nenhum raciocínio lógico. A esse 
tipo de compreensão instantânea Jung dava o nome de “insight”. 
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Carl Jung foi o grande precursor do movimento transpessoal. Foi a ruptura 
com Freud, devida à rejeição de algumas das suas teorias por serem incompletas 
(principalmente a teoria da sexualidade como sendo a base do nosso funcionamento 
existencial), que obrigou Jung a questionar-se. Através da enorme crise existencial 
que atravessou, ele foi capaz de ter acesso às dimensões espirituais da psique, aos 
estados modificados de consciência, ao poder da fé, etc. Tal permitiu-lhe separar o 
que era psicopatológico dentro do religioso e do espiritual, mas seguindo inerente 
à condição de humano, desde o início dos tempos, como os mitos, o inconsciente 
colectivo e os arquétipos.  

Abraham Maslow (“pai” do movimento transpessoal) acreditava que vivenciar 
o aspecto transcendente era importante e crucial nas nossas vidas. Pensar de forma 
holística, transcendendo dualidades como o certo ou errado, o bem ou o mal, o 
passado, o presente e o futuro é fundamental. Ele declarava que sem o transcendente 
ficaríamos doentes, violentos e niilistas, vazios de esperança e apáticos. 

Na terceira parte deste livro falarei em pormenor sobre a psicologia transpessoal, 
mas devo dizer que, para mim e para o meu modo de ver a vida, esta visão do 
ser humano foi a que me reconciliou com a psicologia em geral. Eu precisava de 
encontrar uma teoria que englobasse o Ser na sua totalidade física, mental, emocional 
e espiritual. Na psicologia holística, o homem é visto como um todo integrado, onde 
qualquer comportamento envolve toda a estrutura humana.  

O encontro com C. Jung, o caminho da individuação e a Alquimia  

À medida que eu estudava a psicologia transpessoal, recorria regularmente aos 
tópicos junguianos. Foi através dos livros da analista junguiana e psico-astróloga Liz 
Greene que comecei a minha iniciação à grande obra de Jung. E foi no Brasil que 
encontrei a pessoa que seria a minha terceira terapeuta que, claro, era junguiana, 
tendo sido também nessa altura que comecei a estudar esta abordagem. Deparava-
me com sonhos que voltavam regularmente, e que tinham começado no fim da 
minha terapia transpessoal e da formação em arte-terapia. Tinha a certeza de que 
estavam relacionados com o meu processo alquímico de individuação, porém não 
os entendia e não sabia bem o que fazer com eles. Eles actuavam em sequências. 
Com pessoas, lugares e situações que se repetiam um pouco como uma “novela”. As 
imagens e as sensações que me deixavam eram muito poderosas e acompanhavam-
me, às vezes, durante dias. 

O primeiro sonho que inicia esta sequência ocorria de noite. Encontrava-me nos 
Champs-Elysées em Paris e de repente ia visitar um amigo que tinha sido o meu 
primeiro director de ballet, quando ainda dançava. Pierre (é assim que se chama) 
morava, no meu sonho, numa casa quadrada, muito escura. As paredes tinham um 
pé direito muito alto. A casa tinha uma piscina preta e escura. Eu tentava, durante 

o sonho, que ele se juntasse a mim dentro da piscina. O ambiente era carregado e 
muito intenso.  Era fundamental que ele entrasse na água. Tudo era escuro e pesado, 
mas ao mesmo tempo esta água possuía uma energia muito viva. No final, entrava 
na água e a imagem transformava-se num grande remoinho de luz e energia seguida 
de escuridão total. E o sonho acabava. Tive este sonho há muitos anos, mas ainda o 
sinto como se fosse hoje. Nos meses que se seguiram, este sonho continuava com o 
Pierre, eu e outras pessoas. Sempre no mesmo lugar, com vários andares e espaços, 
através de situações nas quais a morte e a vida estavam profundamente interligadas, 
até chegar à situação em que Pierre morria. Eu passava por muitos lutos e chorava 
imenso. 

Quando expliquei este sonho e a sua sequência à minha terapeuta, ela desatou 
a rir e achou tudo incrível. À medida que me explicava o que estava “escondido” 
por detrás das imagens, fiquei admirada com a profundidade da compreensão da 
teoria junguiana, mas também com a “magia” que o meu inconsciente era capaz 
de fabricar. Deparei-me com uma coisa que nunca teria imaginado: o inconsciente 
tinha a sua lógica. Não restam dúvidas de que, para os humanos cartesianos que 
somos hoje em dia, esta lógica é bastante ilógica. Mas, para quem tinha sido capaz 
de descodificar “a linguagem” e o modo de comunicar do inconsciente (Jung fê-lo na 
perfeição), a inteligência que aí se encontrava era extraordinária.

Estes meus sonhos falavam do meu caminho de individuação, e da procura 
do equilíbrio entre o feminino e o masculino. Mas antes de prosseguir com o seu 
significado, é preciso explicar um pouco o que é o caminho da individuação (e não 
a individualização) processo fundamental da caminhada interior. 

O conceito de individuação foi criado pelo psicólogo Carl Jung e é um dos 
conceitos centrais da sua psicologia analítica. A individuação, conforme descrita por 
Jung, é um processo através do qual o ser humano evolui de um estado infantil de 
identificação para um estado de maior diferenciação, o que implica uma ampliação 
da consciência. Através desse processo, o indivíduo identifica-se menos com as 
condutas e valores, e mais com as orientações emanadas do Si - Mesmo, também 
chamado de arquétipo do Self. A totalidade da sua personalidade individual. 

Jung entende que o alcance da consciência dessa totalidade é a meta de 
desenvolvimento da psique, e que eventuais resistências em permitir o desenrolar 
natural do processo de individuação são uma das causas do sofrimento e da doença 
psíquica.  

“De um modo geral, é o processo pelo qual seres individuais se formam e se diferenciam; 
em particular, é o desenvolvimento de um indivíduo psicológico, como um ser distinto da 
psique geral e colectiva. A meta da individuação não consiste senão em destituir o Self, 
por um lado, dos falsos envoltórios da Persona, por outro, da força sugestiva das imagens 
primordiais”. C.G. Jung

Um dos conceitos junguianos fundamentais é o arquétipo do Self (o Si - 
Mesmo). O Self é o arquétipo da totalidade, o centro regulador da psique. Tem 
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um poder transpessoal, uma força que transcende o Ego e sobre o qual o Ego não 
possui controle. A sua função consiste em impulsionar-nos para a plenitude, para a 
nossa totalidade, para a integração da nossa sombra, das nossas projecções e para o 
reconhecimento autêntico de quem somos e do que é realmente importante para a 
nossa história individual. Há quem diga que é a voz de Deus dentro de cada um de 
nós. Ele aparece dentro dos nossos sonhos e pode manifestar-se de muitas formas: 
pode ser uma voz forte que chama a atenção, um jardim com um ponto central, um 
mago, um juiz, Deus... Pode também ser uma mandala, um cristal, uma fonte, um 
palácio, uma criança divina, a pedra filosofal, ouro, um tesouro, etc.

Quando o paciente se depara com um sonho no qual o Self se manifestou, 
ele próprio sente que este sonho foi diferente (Jung chamava este tipo de sonhos 
de “numinosos”), e, geralmente, chega à consulta emocionado e grato por ter 
vivenciado tal manifestação. É sempre um ponto importante no processo terapêutico 
do paciente. Fica então confirmado que existe um mundo luminoso dentro dele 
mesmo, proporcionando-lhe muito conforto e confiança (fé, para quem quiser assim 
chamar-lhe) para seguir na sua caminhada. 

Nos seus estudos sobre alquimia, Jung identificou a meta da individuação como 
sendo equivalente à “Opus”, ou “Grande Obra” dos alquimistas.  

Era exactamente aquilo que me tinha acontecido. Na altura em que começaram a 
surgir estes sonhos, eu já estava bem avançada no meu trabalho interior. Não só tinha 
tomado consciência de que tinha de sair do molde castrador dos condicionamentos 
familiares, sócio-religiosos da minha educação e outros valores que não diziam 
respeito à nova Nathalie que estava a nascer, como já tinha verbalizado a muitas 
pessoas do meu meio, nomeadamente aos meus pais, que estava a libertar-me rumo 
à minha verdadeira personalidade. Tinha consciência do quanto a minha mudança 
de comportamento iria incomodar certas pessoas, mas estava em paz comigo 
mesma porque sabia que tinha encontrado o MEU caminho. O meu inconsciente 
estava totalmente ciente desta dinâmica e estava a criar sonhos que acompanhavam 
esses movimentos. Escolhi um texto da autoria de Jung que explica claramente este 
processo: 

“A arte de permitir que as coisas aconteçam, acção pela não-acção, deixar-se ir 
– conforme disse Mestre Eckhart, tornou-se para mim a chave que abriu a porta do 
caminho. Precisamos ser capazes de deixar as coisas acontecerem na psique. Para nós, 
trata-se de uma arte da qual a maioria das pessoas nada sabe. O consciente está sempre 
interferindo, ajudando, corrigindo e negando, jamais permitindo que o processo psíquico 
cresça em paz”.

Como já referi, estes sonhos indicavam a minha transformação no caminho da 
individuação, através do equilíbrio do feminino e masculino interior que chamamos 
de Anima e Animus, em termos analíticos.

Para dar uma explicação breve e concisa, temos que analisar estas metáforas 
oníricas sob o prisma da alquimia. O facto de estar neste espaço escuro dentro da 

água tem a ver com uma fase da evolução que chamamos de Nigredo e Solutio. Ambas 
são palavras que provêm dos alquimistas. A nossa visão actual dos alquimistas é a 
de que eram uns velhos loucos que pretendiam transformar o chumbo em ouro. 
O que na maioria das vezes desconhecemos, é que muitos deles eram grandes 
sábios, descendentes espirituais dos gnósticos. Estavam à procura do conhecimento 
e da transformação interna que, como já vimos, Jung denominou de processo de 
individuação. O significado metafórico da alquimia para Jung é expresso a seguir 
por estas palavras: 

“O problema central da psicologia é a integração dos opostos. Isto encontra-se em todo 
o lado e a todos os níveis. Em Psicologia e Alquimia (Obras 12) ocupei-me da integração 
de Satanás. [...] Isto realiza-se por meio de um processo simbólico muito complicado 
que coincide grosso modo com o processo psicológico da individuação. Em alquimia este 
processo chama-se conjunção de dois princípios. [...] As operações alquímicas eram 
reais, mas a sua realidade não era física, mas sim psicológica. A alquimia representa a 
projecção em laboratório de um drama ao mesmo tempo cósmico e psicológico. [...]

Na linguagem dos alquimistas a matéria sofre até que a nigredo desapareça; então a 
cauda do pavão (cauda pavonis) anunciará a aurora e surgirá um novo dia, a leukosis 
ou albedo. Mas neste estado de brancura não existe a verdadeira vida, é um estado 
abstracto, ideal. Para infundir-lhe vida é preciso infundir-lhe “o sangue”, a rubedo, o 
vermelho da vida. Somente a experiência de todos os estágios do ser pode transformar 
o estado ideal da albedo numa forma de existência plenamente humana. Somente o 
sangue pode vivificar o estado de consciência mais alto, no qual é dissolvido o último 
traço de negrume, no qual o demónio não tem mais existência autónoma, mas é integrado 
reconstituindo a profunda unidade da psique.

Então a opus magnum está completa: a alma humana está completamente 
integrada”.

Voltando à minha “novela onírica”, esta fase na qual me encontrava era chamada 
de Soluti, que, dentro da obra alquímica, equivale àquilo a que chamamos de 
Dissolução. Sabemos que a água purifica o indivíduo, fá-lo mergulhar dentro das 
profundezas do seu inconsciente, é como o útero cheio de líquido amniótico que 
permite renascer numa nova vida. A meta da fase da Solutio consiste em libertar 
uma nova vida, livre da contaminação e da “corrupção” da vida antiga. De facto, 
todas as mortes alquímicas acabam em nascimentos sendo que a Solutio representa 
a morte por afogamento. 

Vejamos o que diz Liz Greene a este respeito:  

“A Solutio conduz a um tipo de morte... Muitas vezes, uma depressão espera a 
pessoa que se afogou dentro de uma união mística ou uma fascinação erótica. O velho 
Eu ficou dissolvido, mas ainda nada o substituiu...”. 

Como já disse, encontrava-me numa fase de profunda transformação de toda a 
minha vida e consequentemente sentia um certo estado depressivo que interpretava 
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como um luto daquilo que tinha sido o meu passado, que estava a abandonar, em 
vez de uma verdadeira depressão que nomeamos em psicopatologia de depressão 
endógena. Mas o que referencia este texto de Liz Greene confirmou aquilo que tinha 
vivenciado no meu sonho. 

“Em Psicologia da Transferência, Jung estuda o dilema da transferência na análise, 
mas a sua teoria também pode ser aplicada a toda a relação humana profundamente 
transformadora. Jung utilizou um texto alquímico, o Rosarium e as suas gravuras... A 
primeira ilustração alquímica representa uma fonte, a fonte Mercurial do inconsciente, 
a matéria-prima sobre a qual se inicia o trabalho. Indica que a Obra alquímica é gerida 
pelo Mercurius sob a forma da água. Na imagem que se segue, o Rei e a Rainha, 
os protagonistas da Obra, são colocados frente a frente vestindo roupas cerimoniai… 
Apertam a mão esquerda; existe uma conivência entre eles a nível inconsciente e algo vai 
acontecer. O Rei e a Rainha são o enxofre e o sal, os aspectos masculinos e femininos da 
substância primordial. Do ponto de vista psicológico, podemos ver isto como o analista 
e o seu paciente… Ou como dois aspectos de nós mesmos, o nosso consciente e o nosso 
inconsciente.”

Das vinte e uma gravuras que figuram no Rosarium philosophorum, Jung escolhe 
uma dezena para ilustrar as etapas do processo e os obstáculos a cruzar para chegar 
à totalidade. As imagens utilizadas no seu livro Psicologia da Transferência são 
extraídas da primeira edição Rosarium (Frankfurt, 1550), cujo autor é desconhecido. 
Tendo em conta o teor desta obra, podemos considerar que se trata de um filósofo 
com uma mente particularmente lúcida e evoluída. 

O Rosarium não expõe de uma maneira evidente o modo de se obter a Pedra 
Filosofal, que na Idade Média se associava à noção de totalidade e de perfeição, 
mas reúne as diversas considerações, meios e métodos do processo alquímico. As 
inscrições, que não correspondem sempre às ilustrações, são formuladas em alemão, 
enquanto que o texto é redigido em latim.

Através destas gravuras, somos (antes de nos tornarmos actores) os espectadores 
desta conjunção dos opostos. Ou seja, o casamento alquímico. 

Dentro do universo do alquimista, o ser nascido desta união, o Hermafrodita, 
assemelha-se em psicologia ao conceito do Si - Mesmo junguiano. A totalidade 
psíquica que resulta desta operação unifica o consciente e o inconsciente. O 
masculino e o feminino. O espírito e a alma que encarnam num só corpo. 

No meu caso, tratava-se do meu feminino e masculino internos que passavam 
por uma grande transformação. Pierre era um homossexual assumido e representava 
assim, de forma metafórica, uma parte minha, que fazia parte do meu lado 
masculino da psique – Animus – em profunda transformação, sendo que o objectivo 
final da Obra é o Rebis aquele que renasceu. Este aparece debaixo da identidade do 
Hermafrodita (o ser andrógino) e que para os alquimistas significa o nascimento do 
filho dos filósofos. A Pedra Filosofal que anuncia o resultado e o acabamento final da 
Obra. A transmutação do chumbo em ouro. Esta nova atitude do Hermafrodita abre 
a porta a novas possibilidades de ser e de viver.

O mais incrível deste sonho é a razão pela qual a minha terapeuta arrancou fortes 
gargalhadas. É que o nome Pierre (em português é Pedro, mas não é esta tradução 
que nos interessa aqui) no seu sentido literal, em francês, quer dizer Pedra. Aqui 
estava a Pedra Filosofal, testemunha da minha profunda transformação.

As imagens a seguir mostram o Rei e a Rainha sentados dentro do banho que 
representa o útero primordial (o alambique dos alquimistas) no qual a Conjunctio se 
efectua de maneira a misturar as personalidades Animus (inconsciente masculino) 
e Anima (inconsciente feminino) dentro do inconsciente. Esta fusão irá criar 
o Hermafrodita, que encontramos na imagem a seguir, na qual os monarcas são 
deitados mortos. É a fase da Nigredo que nos fala da depressão que se segue depois 
do “afogamento”, e da dissolução que a acompanha quando as duas partes internas 
entram numa fusão que “mata” as personalidades separadas e individuais.

De facto, parte de mim tinha morrido na minha terapia e estava agora a renascer 
uma nova personalidade. Estas sequências representam o caminho interior da minha 
psique que eu tinha iniciado rumo à individuação. 

Na parte que se segue, refiro o que se passava na minha vida afectiva naquela 
altura, que explica também o porquê de uma mudança tão profunda e tão radical.                           
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Equilíbrio feminino/masculino trabalhado através do casamento  

Aproximadamente um ano antes de ter tido este sonho, iniciei um relacionamento 
muito forte que estava a atormentar-me no mais profundo do meu ser. Aquilo que 
estava a vivenciar com este homem, que viria a ser anos mais tarde meu marido, era 
tão poderoso que regularmente falava desta relação com a minha terapeuta. Gostaria 
de salientar que, ao contrário daquilo que certas pessoas pensam no que diz respeito 
aos relacionamentos afectivos (que supostamente poderiam interferir negativamente 
no caminho da individuação) eu discordo totalmente desse discurso. Vou explicar 
porquê e como o relacionamento pode e deve ajudar no nosso crescimento interior. 

O meu parceiro, cujo nome não revelarei aqui por respeito à sua intimidade, era 
– e ainda é, só que em dose mais fraca porque evoluiu muito também durante esses 
anos de convivência – aquilo que podemos chamar do “arquétipo vivo do patriarca”. 
Hoje, sei que, debaixo do seu ar fechado e duro, existe um coração muito doce, 
meigo e humano, que é justamente a razão pela qual ele precisa de se proteger. Não 
há dúvida de que não podemos passar a vida a mostrar constantemente a nossa 
hipersensibilidade, porque seríamos destruídos muito rapidamente pela sociedade, 
tão egoísta e implacável. Eu costumo chamá-lo de Mamour (ler Mamur em Português) 
vem de “Mon amour” (Meu amor). 

Como já referi, a nossa relação era muito intensa. A forte personalidade dele 
juntava-se à minha que aparenta um lago calmo, mas que também pode esconder 
um furacão. Gerava-se um ambiente de muita paixão, sendo que, às vezes, dava 
origem também a faíscas que podiam converter-se numa grande fogueira. Tenho 
a certeza de que na minha vida nunca ninguém conseguiu fazer-me sentir tantas 
emoções ambivalentes. Com ele, experimentei a paixão, o amor, o carinho, o apoio, 
a compreensão, a paz, mas também a raiva profunda, o ciúme (eu, que não era 
ciumenta) e até uma vontade descontrolada de o cortar aos bocadinhos. 

Ele passava, num espaço de segundos, de um comportamento meigo, a um 
comportamento profundamente irritado e impaciente: era um anjo e um diabo ao 
mesmo tempo. Eu era incapaz de lidar com essas mudanças de temperamento e 
ficava descontrolada. Também era a primeira vez na minha vida que me relacionava 
com um homem “homem”, ou seja, um homem com muita experiência de vida, que 
tinha opiniões formadas e valores muito fortes. Sem dúvida que ele não era nenhum 
adolescentezinho fraco. Sabia o que queria, porque o queria, e como obter aquilo 
que queria. Tinha uma visão da vida muito clara e era profundamente íntegro nos 
seus comportamentos. Ou seja, o fingimento não existia na sua maneira de ser.  

Já mencionei o facto de “falar” desta relação, na minha terapia. É claro que eu 
contava principalmente tudo o que ele era capaz de fazer por mim. Eram coisas 
deslumbrantes que demonstravam uma personalidade muito romântica e carinhosa, 
e que revelavam que me amava muito, sem dúvida alguma. Mas também contava 

sobre certas discussões e situações desagradáveis que aconteciam, principalmente as 
emoções contraditórias que ele me fazia sentir. 

Acabava sempre o meu discurso dizendo: «Mas porque será que me fui apaixonar 
por um homem assim?» Pergunta à qual a minha terapeuta respondia: «Em vez de 
perguntar porquê, pergunte-se para quê?» 

Esta mudança de posição que ela me impunha descontrolava-me muito 
no princípio. Para quê? Para quê o quê? E seguia com a minha raiva até que ela, 
novamente, me repetia: «Nathalie, quer continuar com raiva ou quer saber “para que 
é que este homem está na sua vida?»

Era então o momento em que eu parava e reflectia. Para quê? Para quê? Para quê? 
E cada vez as respostas eram mais esclarecedoras. Foi ali que passei a aprender a 
razão pela qual é fundamental continuar dentro de um relacionamento. Mesmo se 
ele é difícil. Até entendermos para que é que ele serve na nossa evolução. É claro que 
em certos relacionamentos, onde existe muita violência verbal e/ou física, é melhor 
sair antes que seja tarde demais. É no entanto fundamental que seja efectuado um 
trabalho de tomada de consciência a seguir. 

Tal não era o meu caso. Pressentia que iria aprender muito sobre mim e o modo 
de me relacionar afectivamente através desta relação, e que iria ser uma viagem 
interior muito intensa e profunda. 

Um dia, fiquei tão perdida que falei com o João, meu médico naturopata. Disse-
lhe que estava com vontade de desistir. A resposta dele foi genial: 

«Como? A Nathalie vai saltar fora do barco no meio da tempestade? Nem pense 
nisso, tem que ficar até ao fim. Mais à frente, quando a calma voltar, a Nathalie 
decidirá o que fazer com a sua vida!» 

Esta resposta foi muito sábia. Na altura em que ele me disse isto, não entendi muito 
bem a essência do seu verdadeiro significado mas ainda assim decidi confiar e fiquei. 
Hoje, sou capaz de ler nas entrelinhas desta resposta e entender que aquilo que estava 
implícito nesta mensagem era que, só se eu ficasse, iria permitir a transformação e a 
cura do meu modo de me relacionar. Fugir seria só adiar o problema. 

Entendi também que os casais de hoje se separam muito em resposta inconsciente 
àquilo que os nossos antepassados não podiam fazer. Antigamente, as pessoas 
casavam-se para a vida e aguentavam tudo juntos. Às vezes, ocorriam situações 
dramáticas, porque não tinham a possibilidade de se separar, e na maioria dos casos 
aprendiam a conviver com tudo: com o bom e com o menos bom. A vida a dois 
não é fácil, porque estamos sempre a tentar sobreviver entre o nosso modo de ser, o 
modo de ser do outro e as concessões que devemos ou não fazer.  

Na minha história com Mamour, decidi ir ao fundo do MEU poço para ver o 
que ali se encontrava e em vez de lhe apontar o dedo, como se faz na maior parte 
das vezes, optei por, com a ajuda da minha terapeuta, tentar entender o conteúdo da 
minha sombra (aquela parte nossa que não gostamos de reconhecer e projectamos 
sempre no outro).
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Quando as pessoas falam dos parceiros, é sempre o outro que não vale nada, 
raras são as pessoas que assumem com honestidade que elas têm responsabilidade 
compartilhada naquilo que está a acontecer.

Descobri muito. Foi realmente extraordinária a riqueza das informações que 
desvendei sobre mim mesma, e estou profundamente grata a este homem por 
estar na minha vida, tanto com o seu lado de “anjinho” como com o seu lado de 
“diabinho”. Não é possível descrever a totalidade da experiência. Primeiro, porque 
seriam necessárias muitas páginas; segundo, porque certos aspectos ultrapassam a 
verbalização. Mas ela permitiu-me ser capaz de ver quem realmente eu era. 

Uma delas, só como exemplo, é que nunca tinha sido capaz de verbalizar a minha 
raiva e impor limites aos outros. Sempre senti que não tinha esse direito. 

Disse que os comportamentos de Mamour eram directos. Quando ele não 
gostava de algo, demonstrava inequivocamente o seu desagrado. Poderia ter partido 
sem tentar entender “para quê” tinha encontrado um homem com este tipo de 
comportamento, mas optei por me questionar, e a resposta que obtive foi que EU 
tinha muita raiva guardada e que não era capaz de a verbalizar, porque NUNCA me 
tinha sido autorizado impor os meus limites. Aliás, eu nem sabia o que era ter limites 
internos, porque a minha estrutura de personalidade – devido ao meu passado – era 
muito frágil e inconstante. Internamente eu não tinha posicionamento, era como 
uma massa mole nebulosa, o arquétipo do signo de Peixes na sua íntegra. E vivia 
cheia de medo de tudo, porque, claro, quem não tem estrutura interna forte não sabe 
defender-se e vive apavorado pelos outros e pela vida. Eu aprendi a posicionar-me. 
Primeiro, dentro de mim, para depois aprender a dizer aquilo que sentia ou queria. 

Mamour, por seu lado aprendeu que às vezes precisava de “segurar o cavalo” 
(expressão dele) que tinha no seu interior, sendo que em algumas ocasiões existiam 
outras formas de expressão. Acho que ele também aprendeu muito comigo. 

Este foi só um exemplo. Poderia contar dezenas, mas esse não é o objectivo 
deste livro. Em contrapartida, não poderia ter deixado de partilhar esta parte tão 
importante da minha vida, que é sem dúvida uma parte considerável na vida de 
todo o ser humano. Acredito que teremos cada vez mais de aprender a convivência 
entre os sexos para o bem da evolução da raça humana neste mundo, cada vez mais 
descontrolado. 

Hoje, entre mim e o meu marido há uma caminhada que é feita em conjunto, 
com muita compreensão, respeito, amor, cumplicidade, e gostaríamos que muitos 
casais encontrassem a mesma felicidade que nós conseguimos gerar entre nós. 

Terminarei esta sequência sobre os relacionamentos com esta frase de Jung que 
diz:  

“O mistério vivo da vida dissimula-se sempre entre duas pessoas, aí reside o verdadeiro 
mistério que as palavras não podem revelar e que os argumentos não podem esgotar”.

A solidão intencional 

Como já expressei, a vida não é fácil e conviver também não. Lidar no quotidiano 
com o nosso parceiro, com os nossos filhos, com a família, com os amigos, os colegas 
de trabalho e a sociedade em geral deixa-nos muitas vezes esgotados. Particularmente 
as mulheres, que até parecem, às vezes, autênticas “malabaristas” para lidar com 
tudo e com todos. Esta vida tão esgotante, na qual há pouco espaço para “cuidarmos 
de nós”, acaba por nos deixar totalmente afastadas da nossa essência fundamental: 
nós mesmas. Aqui, coloco uma pergunta lógica: «De tanto nos movimentarmos para 
todos os lados, sem parar um minuto para respirar, estamos a fugir de quê?» 

A resposta habitual será «Eu não estou a fugir de nada! É o sistema que funciona 
assim!».

«Ah é?».
Vou utilizar a vida dos mamíferos como exemplo da minha pequena “teoria”. 

Podemos considerar dois grandes grupos nos mamíferos: os predadores e as suas 
presas. Os predadores correm para apanhar as suas presas e elas correm para não 
serem apanhadas pelos predadores, ou seja: Fogem. 

Eu nunca vi nenhum membro de um grupo, ou do outro, a correr sem necessidade, 
a não ser quando brincam, porque precisam de poupar as suas energias para quando 
chegar o momento de entrar em acção.

Eles têm uma profunda noção daquilo que devem fazer para sobreviver: poupam-
se, cuidam-se, respeitam-se. Em termos humanos chamaria a isto de auto-estima. 

O que aconteceu com o ser humano que deixou de ser assim? É o sistema que é 
assim? Mas quem é que criou o sistema? Os humanos! 

Vou usar aqui uma expressão francesa muito utilizada neste caso: “os cemitérios 
estão cheios de pessoas que se julgavam indispensáveis”.

Esta frase dá com certeza para reflectir sobre o nosso papel dentro deste sistema. 
Então, volto a perguntar: “Estão a fugir de quê com esta correria compulsiva?”.

Ultimamente, a patologia mais comum entre as crianças é o Transtorno do Défice 
de Atenção e Hiperactividade (TDAH). Já pararam para pensar no assunto? Porque 
será que, de repente, tantas crianças na sociedade dos países ricos apresentam este 
tipo de problemática?

Existem muitas causas para estes comportamentos patológicos, mas será que a 
raiz do problema não se encontra nesta necessidade compulsiva do homem moderno 
de fazer sempre mais, melhor e mais rápido? “Será que não está a acontecer algum 
tipo de “mutação” genética como resposta a tanto stresse”?

O problema é de tão grande envergadura que os psiquiatras estão a receitar 
substitutos de Prozac a estas crianças. 

Que maravilha! Agora podemos tomar Prozac em família.
Até quando vamos tapar os olhos para escondermos a realidade? Até quando 

vamos fugir de nós mesmos? 
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Por esta razão, achei importante falar aqui na minha experiência com a solidão 
intencional. Surge uma altura na nossa vida em que temos que parar para olharmos 
para dentro de nós, e este movimento só pode ser feito “connosco mesmas”. A minha 
experiência pessoal (minha, e como testemunha da vida das minhas pacientes) diz-
me que temos duas opções.

Ou a pessoa pára de livre e espontânea vontade a vida “louca” que leva, e passa 
a mimar no seu quotidiano o “seu jardim interior”, ou a vida encarregar-se-á de 
obrigá-la a parar, através de situações mais ou menos violentas que a farão com 
certeza parar.

Pode ser através de doenças mentais ou físicas, ou através de algum outro 
acontecimento como o desemprego, um divórcio, uma crise existencial, etc.

O escritor e terapeuta de medicina chinesa, Michel Odoul refere-se a este 
momento da nossa vida nestes termos:

“Quem é este homem que descobrimos no espelho?
Qual o significado deste corpo que tanto dói?
Quem é este ser quase desconhecido, caído nesta cama?
É de facto, o primeiro e único verdadeiro interlocutor, com quem
nunca realmente conversamos, nem tivemos tempo de conhecer:
nós próprios!
Essa descoberta é tão insuportável, que pedimos ao nosso médico que nos dê alguma 

coisa para calar este sofrimento.
Ah, se soubéssemos...Esses sofrimentos são de facto gritos desesperados que a vida 

e o nosso corpo enviam para os nossos ouvidos tapados, ensurdecidos pelo barulho que 
fazemos quando nos agitamos.

São sinais de alerta, testemunhas do nosso desequilíbrio. Porém, não podemos ouvi-
los e menos ainda entendê-los.

As razões da nossa “surdez” são duas:
Primeiro: não somos capazes, ou não temos vontade, de ouvir essas mensagens 

“naturais” que nos são enviadas (através de sonhos, intuição, premonição, sensações 
físicas, etc.). E essas, devem sempre mostrar-se mais fortes e potentes (doenças, acidentes, 
conflitos, morte, etc.), para que possamos entendê-las ou sejamos forçados a parar.

A segunda razão, é que durante a maior parte do tempo não podemos evitar sentir a 
dor, e consequentemente não sabemos descodificá-la.

Só serve assim para parar momentaneamente o processo inadaptado, não permitindo, 
porém, entendê-lo, nem mudá-lo radicalmente.”

Então, vamo-nos acalmar e descobrir momentos para nos ouvirmos, e ensinar 
aos nossos filhos quanto é bom cuidar de nós. Infelizmente, é em geral a este nível 
que existe um problema. A maior parte das mulheres não sabe que, em primeiro 
lugar, é necessário que elas dêem a si próprias. O narcisismo, ainda é muito mal visto 
na nossa sociedade. Amar-se a si mesmo, sobretudo para as mulheres é ainda tabu. 
É ainda confundido com um forte egocentrismo, arrogância, ou pior: uma falta de 
amor e compaixão para com o próximo, ou seja, o sacrifício eterno da boa mãe. 

No entanto, a chave do problema encontra-se no preenchimento do próprio 
capital de amor a si mesma: De confiança, de auto-estima e de respeito, sabendo 
que a mulher finalmente “preenchida” por si própria, poderá dar mais e melhor, 
confiando nos seus dons e acedendo aos seus poderes. Consequentemente, terá 
acesso ao arquétipo da Grande Mãe nutridora, núcleo fundamental de todas as 
culturas desde o paleolítico.  

Na parte sobre as relações, explico como é importante a utilização da dinâmica 
da nossa relação para crescermos interiormente, e que não é a fugir para o cume de 
uma montanha afastada da civilização que vamos evoluir. Mas existem momentos 
da nossa vida em que temos de ficar afastados da sociedade, de tudo e de todos 
para nos recompormos. São alturas nas quais precisamos de olhar para nós mesmas, 
aprendendo a lidar com a solidão, o silêncio, o vazio.

São momentos únicos e vitais para nos fazer “ressuscitar”, que devemos também 
instaurar no nosso quotidiano. Chamo a isto “O Poder transformador da solidão”.

C. Pinkola Estés fala a este respeito, da abençoada solidão, dentro do conto “A 
volta ao lar: o retorno ao próprio Self-Pele de foca, pele da alma” 

“Para ter esse intercâmbio com o feminino selvagem, a mulher precisa de deixar 
temporariamente o mundo, colocando-se num estado de solidão – aloneness – no sentido 
mais antigo do termo. Antigamente, a palavra alone (só) era tratada como duas 
palavras, all one. Estar all one significava estar inteiramente em si, na sua unidade, 
quer essencial quer temporariamente. Ela é a cura para o estado caótico de nervos tão 
comum às mulheres modernas, aquele que a faz “montar no cavalo e sair cavalgando em 
todas as direcções”, como o diz um velho ditado.

A solidão não é uma ausência de energia ou de acção, como acreditam algumas 
pessoas, mas é sim um tesouro de provisões selvagens transmitidas a partir da alma. Nos 
tempos antigos, a solidão voluntária era tanto paliativa quanto preventiva. Era usada 
para curar a fadiga e para evitar o cansaço.

Era também usada como um oráculo, como um meio de se escutar o self interior a 
fim de procurar conselhos e orientação que, de outra forma, seriam impossíveis de ouvir 
no burburinho do dia-a-dia.

As mulheres dos tempos antigos, assim como as mulheres aborígenes modernas, 
reservavam um local sagrado para essa indagação e comunhão. Tradicionalmente, diz-se 
que esse lugar era reservado para a menstruação, pois durante esse período a mulher está 
muito mais próxima do auto-conhecimento do que o normal. A membrana que separa a 
mente consciente da inconsciente fica, então, consideravelmente mais fina. Sentimentos, 
recordações e sensações que normalmente são impedidos de atingir a consciência chegam 
ao conhecimento sem nenhuma resistência. Quando a mulher procura a solidão durante 
esse período, ela tem mais material a examinar.

Como na história, se fixarmos uma prática regular de solidão voluntária, estaremos 
a propiciar uma conversa entre nós mesmas e a alma selvagem que se aproxima da 
terra firme. Agimos assim não só para “estarmos perto” da nossa natureza selvagem e 
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profunda, mas também, como na tradição mística desde tempos imemoriais, para que, 
ao fazermos perguntas, a alma dê conselhos.

Como se pode invocar a alma? Há muitas formas: pe1a meditação, pelos ritmos da 
corrida, do toque de tambor, do canto, do acto de escrever, da pintura, da composição 
musical, de visões de grande beleza, da oração, da contemplação, dos ritos e rituais, de 
ficar parada e até mesmo de ter ideias e disposições de ânimo arrebatadoras. Todos eles 
são convocações psíquicas que chamam a alma da sua morada até à superfície.”

Recomendo a todas as mulheres – e aos homens, porque o nosso sistema 
também não é nada “meigo”com eles – que se permitam o luxo de desacelerar, e que 
aproveitem a presença “sagrada” delas mesmas. Os momentos da minha vida nos 
quais eu me permiti – e ainda me permito – sossegar, para olhar para dentro de mim, 
foram os mais ricos em mensagens e proporcionaram-me a cura de que a minha 
mente e o meu corpo então necessitavam. Principalmente na altura da menstruação, 
momento tão profundo do encontro com a mulher cíclica dentro de nós, vamos 
parar e ficar atentas àquilo que o nosso corpo tem para nos dizer. É a altura na qual 
uma parte nossa que nasceu, cresceu e se preparou para gerar um filho, está a morrer. 
Já pararam para pensar no que isto significa? 

Quer dizer que as mulheres, uma vez por mês, passam pela mesma experiência 
da vida e da morte no mais profundo delas mesmas, e isto sensivelmente durante 40 
anos da sua existência (da puberdade até à menopausa). Passamos fisica, emocional 
e simbolicamente por este arquétipo da vida e da morte de 28 em 28 dias. É por esta 
razão somos chamadas de cíclicas e de inconstantes pelos homens. É claro que nunca 
um homem será capaz de entender aquilo que realmente acontece dentro de nós, 
nem mesmo o melhor ginecologista será capaz de entender o que REALMENTE 
sentimos no nosso núcleo interno. O nosso corpo coloca-nos em situação de “morte 
interna” obrigatória, e é essa a nossa grande oportunidade para acedermos ao nosso 
âmago.

Então, minhas amigas, aproveitem e agradeçam o facto de serem “fêmeas” porque 
isso permite-vos o contacto com uma sabedoria infinita e antiquíssima que vos liga 
ao feminino ancestral a cada momento do vosso ciclo. 

O encontro com o mundo dos mitos e com as Deusas 

«Vivi nesse momento, um instante de excepcional lucidez; diante dos meus olhos 
desenrolou-se o caminho que até então percorrera.

Pensei:
“Possuo agora a chave para a mitologia, e poderei abrir todas as portas da psique 

humana inconsciente”
Ouvi então uma voz murmurar dentro de mim: “Por quê abrir todas as portas?” E 

logo emergiu a interrogação sobre o que já tinha compreendido. Tinha esclarecido os 
mitos dos povos do passado; escrevera um livro sobre o herói, este mito em que o homem 
sempre viveu.

Mas em que mito vive o homem dos nossos dias?

• No mito Cristão, poder-se-ia dizer.
• Por acaso vives nele? Algo perguntou em mim.
• Respondo com toda a honestidade, não!
• Não é o mito no qual vivo.
• Então nós vivemos mais que um mito?
• Mas qual é o mito para ti, o mito no qual vives?
 Sentia cada vez menos a vontade e parei de pensar. Atingira um limite.»
 O que é que Jung queria dizer com isto? O que é um Mito Pessoal?

O mito pessoal é aquele padrão arquetípico que norteia a nossa vida e que produz 
uma sensação de coerência e plenitude quando está sendo vivido integralmente. Na 
nossa existência podemos vivenciar as linhas mestras de um mito mas, muitas vezes, 
recriamos vários mitos no decorrer da mesma existência. Acontece sempre de forma 
inconsciente, a não ser que se faça uma terapia do foro junguiano para tomarmos 
consciência desses mitos que nos “habitam” e vivem através de nós. Quando esse 
trabalho é efectuado, o mito pessoal que era um padrão arquetípico inconsciente 
passa a tornar-se consciente. Consequentemente vai produzir uma sensação de 
coerência e de plenitude e pode ser vivido integralmente sem projecção de qualquer 
tipo.  

Quando eu tinha 8 anos, dizia que queria ser parteira, em francês: sage-femme, 
que se traduz para português literalmente como: sábia-mulher. Esta associação de 
palavras confundia-me. Então eu dizia: «quand je serai grande, je veux être femme-
sage» – «quando eu for grande, quero ser mulher-sábia!»

Quando estudei as Deusas, muitos aspectos da minha infância, adolescência e 
vida em geral esclareceram-se. Foi justamente através da deusa Ártemis que entendi 
esta necessidade da minha infância em ser parteira. Ártemis nasceu sozinha depois 
de dias de sofrimento porque a sua mãe tinha sido enfeitiçada pela Deusa Hera. 
Depois do seu nascimento, Ártemis teve de ajudar a mãe no parto do irmão gémeo, 
Apolo, que também demorou muito para nascer. Ártemis tornou-se a Deusa das 
parteiras e era a protectora das mulheres. 

Sei o que meu nascimento foi horrível. Estava quase morta e a minha mãe 
também. Ela não conseguia fazer força porque não tinha estrutura física para tal, 
devido ao facto de a gravidez ter sido muito difícil. Não se sentia pronta para ser mãe 
e tinha ponderado muito se abortava ou se se suicidava. Os nove meses de gestação 
foram terríveis. Vomitava constantemente, além de ter tido um esgotamento físico 
e mental. Tudo isto para explicar que eu tive de nascer sozinha, ela não conseguia 
ajudar-me e o médico, ainda por cima, estava atrasado. Quando finalmente chegou, 
a situação piorou ainda mais, porque ele decidiu que aquele ia ser um parto normal. 
Claro que quando ambas chegámos aos limites da vida e da morte, o médico decidiu 
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fazer uma cesariana. Hoje em dia sabemos que a vida intra-uterina e o nascimento 
ficam gravados dentro do nosso inconsciente como experiências fundadoras do ser 
que seremos no futuro. 

A experiência do parto relatado no mito de Ártemis representa um arquétipo 
presente no inconsciente colectivo. Este arquétipo e a minha própria experiência do 
nascimento ficaram associados no meu pré-consciente. Por esta razão, surge aqui a 
minha vontade de ser parteira e de ajudar as mulheres nesta “missão”. Através do 
mito de Ártemis entendi que o meu trabalho de terapeuta das mulheres também 
fazia parte deste mito, e que não tinha sido “sage-femme”, mas sim “femme-sage”. 
Ajudava as mulheres a dar à luz a elas mesmas através do apoio psicoterapêutico. 

A terapia junguiana que fiz junto com o trabalho de supervisão, permitiu-me 
entender e sarar esta minha problemática e a da minha mãe, para ser capaz de não 
misturar a minha história com as histórias das minhas pacientes. Hoje, entendo 
perfeitamente porque escolhi ajudar as mulheres em total consciência e empatia, 
sem que se misturem projecções inconscientes e emoções recalcadas que poderiam 
ser nocivas para elas. 

Em relação à minha mãe, demorei algumas sessões de terapia para entender que 
esta sensação de não pertencer ao mundo, e de precisar sempre de autorização, para 
ser ou estar, seja qual for a situação, com ela ou com outra pessoa, faziam parte do 
assunto não resolvido da minha vida intra-uterina que se repercutia em tantas áreas 
da minha existência. 

Depois de muito trabalho de consciencialização, consegui perdoar-lhe o facto 
de ela ter desejado a minha morte, e estou-lhe muito grata por me ter dado a vida. 
Acima de tudo, acho que ela foi muito corajosa. Optou por ficar comigo e tentou 
educar-me o melhor que sabia. 

No atelier das Deusas, uma das sessões é dedicada ao arquétipo de nascimento, 
fazemos sempre uma oração de agradecimento às nossas mães por nos terem 
colocado no mundo, mesmo quando tudo e todos estavam contra elas. Este acto de 
reconhecimento e perdão é sempre um momento no qual o círculo de mulheres fica 
mais emocionado e cheio de luz. Tentem agradecer às vossas mães por estarem aqui 
na Terra, vão ver o quanto se sentirão leves, livres e felizes. 

As amigas 

Quando eu era criança, não convivia com meninas. Achava-as muito choramingas 
e sempre cheias de histórias. Tinha amigos rapazes e agradava-me muito a sua maneira 
franca de ser. Com o passar do tempo, vim a descobrir o que era ter amigas. Foi um 
trabalho de longos anos nos quais tive de entender os meus medos no relacionamento 
com outras mulheres, de um modo profundo. Era capaz de criar com elas fortes 
relações. O problema é que me relacionava com elas da mesma maneira que sempre 
me relacionei com a minha mãe. Sempre me mostrei forte e não deixava que as 
minhas amigas cuidassem de mim. Pouco a pouco, consegui deixar cair a minha 

camada protectora e alcançar um tipo de amizade que me colocava num verdadeiro 
compromisso, no qual poderia tanto dar como receber. Foi um grande desafio, mas 
valeu a pena, porque hoje posso dizer que as minhas amizades com mulheres são 
muito equilibradas nessa troca, e que encontro nelas o acolhimento que às vezes nos 
faz falta, em certos momentos da nossa existência.

Há pouco tempo recebi uma mensagem no meu computador cujo remetente 
era uma mulher desconhecida. Decidi colocar esta mensagem aqui, e peço desde 
já desculpa a quem a escreveu por não poder citar o seu nome. Se essa mulher não 
conseguir reconhecer-se gostaria de lhe dar os parabéns por ter escrito um texto tão 
verdadeiro e bonito. Espero que ele sirva de inspiração às mulheres que irão lê-lo.  

«Uma jovem esposa, durante uma visita à sua mãe, estava sentada num sofá, num 
dia quente e húmido, bebericando chá gelado.

Ao conversarem sobre a vida, o casamento, as responsabilidades da vida, as 
obrigações da pessoa adulta, a mãe remexia pensativamente os cubos de gelo no seu 
copo, e lançou um olhar claro e sóbrio para a sua filha:

“Nunca esqueças as tuas “Irmãs!”. Aconselhou. “Elas serão mais importantes à 
medida que fores envelhecendo!”.

“Independentemente do quanto ames o teu marido, os filhos que porventura 
venham a ter, precisarás sempre de “Irmãs”!

“Lembra-te de ocasionalmente ires com elas, a lugares; fazer coisas; telefonar-
lhes!”.

“Lembra-te que ‘Irmãs’ significa TODAS as mulheres... as suas amigas, as filhas 
e também todas as suas restantes parentes. “Precisarás de outras mulheres”!

Que estranho conselho! Pensou a jovem. Pois, acabei de me casar! Não acabo 
de ingressar no mundo dos casados? Agora sou uma mulher casada, pelo amor de 
Deus! Uma adulta! Com certeza o meu marido e a família que iniciaremos serão 
tudo o que necessito para dar sentido à minha vida!

Contudo, ela obedeceu à mãe. Manteve contacto com as suas Irmãs, e anualmente 
aumentava o número de amigas.

À medida que os anos passavam, um após o outro, paulatinamente foi 
compreendendo que a sua mãe, de facto, sabia o que estava a dizer.

Na medida em que o tempo e a natureza realizam as suas mudanças e mistérios 
sobre uma mulher, “Irmãs” são baluartes da sua vida.

Após mais de 50 anos de existência neste mundo, eis o que aprendi:  

ISTO DIZ TUDO:
O Tempo passa.
A vida acontece.

A distância separa.
As crianças crescem.

Os empregos vão e vêem.
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O amor fica mais frouxo e desaparece.
O coração rompe-se.

Os pais morrem.
Os colegas esquecem os favores.

As carreiras terminam.
MAS...

As “Irmãs” estão lá, não importa quanto tempo e quantos quilómetros existam
entre vós. Uma amiga nunca está mais distante do que o alcance de uma 

necessidade.
Quando precisa caminhar naquele vale solitário e precisa fazê-lo só,

as mulheres da sua vida estão à beira do vale, impelindo-a a prosseguir,
rezando por si, torcendo por si.»

Os florais 

Tive a sorte, desde a minha infância, de estar muito em contacto com a natureza. 
Os meus pais e eu morávamos num apartamento, mas o nosso prédio estava rodeado 
de lindos jardins nos quais eu brincava o dia inteiro durante as férias, com meus 
amigos. Também passeávamos quase todos os fins-de-semana no campo, ou nas 
bonitas florestas francesas. A minha mãe cresceu até aos 15 anos no campo e, até 
aos 6 anos, morou numa quinta com os avós italianos, que eram “gente do campo”. 
Ela passou-me toda esta experiência do amor pelas plantas e pelas flores, que tinha 
recebido das mulheres da família. Primeiro da avó dela, que conhecia os segredos das 
plantas, e da mãe dela (a minha avó) que tinha paixão pelas flores. Da parte do meu 
pai, a sua mãe era oriunda dos Pirinéus Espanhóis e, também tratava das plantas, 
como aliás faziam todos os seus antepassados; o meu avô paterno possuía também 
um contacto forte com a natureza, conhecia bem as florestas e os cogumelos, que nós 
apanhávamos, quando era a época para tal. Todos possuíam hortas nas quais existia 
sempre um cantinho reservado, para que os netos aprendessem a semear. A minha 
avó materna adorava flores, desde os meus quatro anos que me recordo de uma 
roseira branca que ela plantou no seu jardim para mim (é por isso que hoje gosto 
muito da cor branca) e o meu avô plantava morangos só para me ver feliz na hora 
da colheita. Este contacto com a natureza e os ciclos naturais é fundamental para o 
nosso equilíbrio e estou-lhes muito grata por me terem ensinado este conhecimento 
sobre o mundo das plantas.  

Sempre senti que tinha uma sabedoria especial e inata para as plantas. Só que 
não sabia como desenvolvê-la. Quando descobri a terapia floral, obtive as respostas 
para os anos de pressentimentos, visões e insight. Tinha enfim encontrado o método 
tão procurado. Vim a redescobrir a antiga metodologia das “bruxinhas” e das 
minhas antepassadas chamada de “doutrina das assinaturas”, que é utilizada para 
encontrar as plantas e flores adequadas para o tratamento de patologias físicas e/ou 
mentais. Esta doutrina consiste em encontrar na natureza uma planta ou flor que 

tem, pelo seu aspecto, as características do problema a tratar. Na natureza, as mais 
puras vibrações estão contidas dentro das plantas, das flores, das árvores e outros 
vegetais. Por exemplo, a planta Bauhinia (Lysiphyllum cunninghamii) possui folhas 
em forma de borboleta. Ela simboliza desde a noite dos tempos, a transformação: é 
considerado um arquétipo primário.   

  

A existência da borboleta é totalmente marcada pela morte e transformação, em 
especial na fase crisálida durante a qual se destrói na sua totalidade, para reaparecer 
sob a forma de uma bonita borboleta. Consequentemente, a essência floral Bauhinia 
trata a problemática da mudança, em particular a resistência, e permite aceitar a 
passagem para uma nova vida.

Quando estas vibrações entram em interacção com o campo energético do ser 
humano, permitem que as emoções se harmonizem, que a mente se acalme, e que 
a paz e condições para uma melhor saúde se instalem. Cada tipo de flor tem a sua 
estrutura vibracional própria, da qual emana uma energia curativa muito particular.
As essências florais contêm a vibração energética das flores infusas dentro da água. 
Posteriormente, é acrescentado o álcool para permitir a sua conservação.  

Encantei-me pelas flores do Bush Australiano. O meu sistema energético entrou 
em sintonia com o tipo de energia que elas possuem, instantaneamente. Decidi fazer 
uma formação sobre as Flores do Bush Australiano, porque tinha experimentado 
em mim própria uma mudança radical do meu sistema energético e emocional, 
mas também porque me apercebi que, por serem muito catárticas, são excelentes 
para acompanhar um paciente ao mesmo tempo que se faz uma psicoterapia. Os 
aborígenes Australianos sempre as usaram para equilibrar as emoções, e a Austrália 
é o país com o maior número de plantas em flor, que são também as mais antigas do 
mundo. O propósito das essências florais é a sua ajuda para eliminar os bloqueios, que 
impedem que as pessoas se sintam em harmonia consigo e com o seu Ser Superior, 
isto é, a sua parte intuitiva que conhece o sentido da vida, (o famoso caminho da 
individuação citado por Carl Jung).

Eu utilizo-as em toda a minha família, e também nos meus animais, que precisam 
regularmente de uma “boa limpeza energética”, pelo facto de serem “escudos” ou 
“filtros” das dinâmicas invisíveis que existem à nossa volta. É claro que também as 
tomo regularmente, pois ajudam-me no meu quotidiano e limpam a minha energia, 
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que está em contacto, em certos casos, com pessoas em profundo sofrimento e que 
“descarregam” sobre mim (inconscientemente, é claro!) os seus males. Por esta 
razão, os terapeutas devem regularmente “limpar-se” para honrarem a sua própria 
saúde, mas também para serem “canais limpos” de ajuda para os seus pacientes, ou 
clientes.

Gostaria, para terminar, de dizer que a decisão de me formar como terapeuta 
floral coincidiu com o falecimento da minha avó Helena, que gostava muito de 
flores. Foi com o seu último presente, em dinheiro, no seu último Natal em vida, 
que eu paguei a maior parte dessa formação. Só consegui contar-lhe isto quando 
estava já em coma, mas tenho a certeza de que ela recebeu a minha mensagem, que 
eu quis que fosse como uma última homenagem a tudo aquilo que ela e o meu avô 
me deram em vida. 

O meu maior desejo é que descansem em paz.  

Os livros 

Os livros foram sempre “grandes companheiros”, fiéis e mágicos. Eles permitiram-
me profundas descobertas, sobretudo a ligação a um mundo mais amplo e mais rico, 
que é o das minhas origens. Fazem parte integral daquilo que eu considero primordial 
num ser humano: o espírito de pesquisa. Preenchem maravilhosamente a sede de 
conhecimento, a necessidade de compreensão e principalmente, a curiosidade. Esta 
última é um impulso arcaico primordial para a sobrevivência do ser humano na 
Terra. Foi ela, a meu ver, que levou os primeiros homens a estudarem o ambiente, no 
sentido de adquirirem maiores capacidades de sobrevivência, tirando as conclusões 
vitais que permitiram que a raça humana sobrevivesse até aos dias de hoje.

A expressão “quem procura encontra” pode parecer lógica de Lapalisse, mas é 
profundamente verdadeira e aplica-se maravilhosamente a esta situação.

“Quem procura encontra!” Sem dúvida alguma! E apaga uma expressão francesa 
que com certeza foi inventada por um grande castrador, e que diz: “A curiosidade 
é um desagradável defeito!”. Que horror! Como é que se pode dizer uma coisa 
destas.

Sem os livros, eu não estaria onde estou hoje. Nem sei se estaria viva. Porque foi 
através deles que aprendi que existem outras maneiras de ver, de sentir, de pensar e 
de opinar. A liberdade de expressão é um bem fundamental que deve ser protegido. 
Por isso, digo às mulheres: leiam, sejam curiosas, não tenham medo de expressar a 
vossa verdade.  

Os animais 

Entre eles e eu existe uma profunda história de amor, de respeito e de aprendizagem. 
Os animais foram sempre grandes mestres para mim, e gostaria que estas linhas 
levassem as pessoas a reflectirem um pouco sobre eles. Se tiverem animais, comecem 
a olhar para eles como os grandes mestres que de facto eles podem ser.

Actualmente, existe um tipo de terapia chamada zooterapia. Ela é feita com 
os animais, que actuam como intermediários entre as pessoas doentes, fisica 
e/ou mentalmente. Abordarei a equoterapia – terapia com os cavalos – uma 
disciplina que é dividida em duas categorias: a hipoterapia, que, por definição, 
é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma 
abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, educação e equitação, buscando o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência e/ou com 
necessidades especiais; e a Psicoterapia assistida pelo cavalo, na qual montar e estar 
em sela não é um resultado, consiste antes num processo terapêutico em que o 
cavalo funciona como um espelho das nossas problemáticas internas inconscientes. 
Equivale a uma psicoterapia. Tive a sorte de poder formar-me nesta área no Brasil, 
com uma das melhores mestras do mundo. Daqui a um ano irei escrever um livro 
exclusivamente sobre este tema, porque o público português merece reconhecer o 
quanto os cavalos lusitanos são “maravilhosos terapeutas” e não mais cavalos de 
touradas. Chegou o momento de tomarmos consciência e evoluirmos. Os animais 
estão ao nosso dispor e devem ser amados, respeitados e protegidos. Acho também 
que chegou o momento de se falar assim e de se fazer terapia com cavalos e/ou 
animais em geral.

Mas onde começou esta paixão tão grande pelos animais, e como foi que aprendi 
que eram valiosos companheiros de ensino?  

A primeira lembrança que tenho de mim com um animal remete aos meus 2 
anos com uma rã verde, de jardim. O meu avô querido, que era espanhol, refugiado 
em França durante a guerra civil e que falava um francês que arranhava os ouvidos, 
debruçou-se sobre mim e disse segurando a rãzinha na mão: “Rregarrde, ma chatona, 
uné grrrenuillle!!!”, (“Olha minha fofinha, uma rãzinha!”) Devo dizer que a associação 
deste bicho, tão engraçado, com este avô, também engraçado, permaneceu na minha 
mente até hoje, e tenho a certeza de que neste dia nasceu em mim (graças a ele) uma 
grande paixão e um grande respeito pelos animais.

Os meus pais não queriam ter animais porque diziam, com toda a razão, que 
era uma grande responsabilidade, e que os animais não eram como um brinquedo. 
É verdade! Muitas pessoas têm animais hoje em dia e enquanto bebés acham-nos 
muito engraçados, depois crescem e é nesse momento que tudo se complica... 
Porque não pensaram nisso antes? Só tenho uma resposta: “Um certo egoísmo!”.

Mesmo assim, no nosso caso, penso que tínhamos condições para ter um animal, 
mas... foi só aos 13 anos que apareceu em casa um gato tigrado vadio, pelo qual me 
apaixonei. Quem não conhece os gatos pensa que são independentes, arrogantes e 
egoístas, o que não deixa de ser verdade. Mas eles também sabem ser muito amigos, 
meigos e fiéis. Este gato habituou-se a esperar por mim, à porta da minha casa, às 
17 horas quando eu regressava do colégio, porque sabia que íamos brincar. Ensinei-
o a brincar às escondidas, e ele sabia muito bem as regras do jogo. Claro que a sua 
maior felicidade era quando me encontrava. Dava pinotes pela casa toda como se 
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tivesse apanhado um rato. Agora com o passar dos anos, consigo dar-me conta do 
quanto este gato foi meu amigo e me ajudou a brincar nesta fase “pesada” da minha 
vida. De um lado, os meus pais atravessavam o início do fim do casamento deles, 
e a minha actividade de estudante de ballet no Conservatório era muito intensa: 
ordem, disciplina e esforço constantes, eram o lema da actividade. Como podem 
imaginar, não sobrava muito tempo para brincar e para me dedicar a actividades 
mais leves. Este gato fazia-me rir com as suas palhaçadas, dava-me carinho, era um 
companheiro fiel e muito generoso.

Na minha fase adulta tive sempre gatos, até que um dia, um deles, uma linda 
tigrada que se chamava Caramel, morreu à minha frente, atropelada por um carro, 
no cruzamento do Monte Estoril. Demorei oito anos para fazer o luto. Não conseguia 
perdoar-me por tê-la deixado sair de casa. Com o passar do tempo, entendi, através 
desta experiência, que tinha sido o destino dela, e que temos que saber deixar as 
coisas, e os seres queridos, partirem quando chega a sua hora. Não se pode querer 
controlar. Tinha salvo este gato com apenas cinco dias de vida, mas era um gato 
selvagem, e era óbvio que ficar em casa não seria a opção ideal para ele. Por esta 
razão, deixava-o passear. Respeitava a sua maneira de ser, a sua essência. A lição foi 
profunda: não podes controlar o destino dos outros.  

Oito anos depois, tive a Shaninha (e ainda tenho), outra tigrada, com muito mau 
humor, com um péssimo carácter. Ela é um verdadeiro bicho do mato, mas adora-
me. Só a mim, e em certos dias ao meu marido. Nessa fase da minha vida na qual 
a Shaninha apareceu, estava a fazer bastante terapia, trabalhava intensamente sobre 
mim, estava a sair muita “porcaria”, como disse. E principalmente toneladas de 
raiva, estava a aprender a reconhecer as minhas emoções. Shaninha deixava sempre 
claro que tinha limites internos à flor da pele. Também demonstrava que tinha sido 
muito magoada, e desconfiava de toda a gente. Ela foi encontrada com dois dias 
de vida dentro do lixo, e esta não é seguramente a melhor forma de começar uma 
existência.

Demorei algum tempo até entender que eu também era desconfiada. Que tinha 
sofrido muito. A minha maior ferida era o abandono, só que isso não era consciente. 
Eu só era capaz de me mostrar boazinha, era impensável mostrar os dentes e as 
unhas afiadas. Shaninha ensinou-me o quanto eu estava a auto enganar-me. Ela foi 
o animal que acompanhou o início do meu despertar. Nesta fase, surgiram os cães. 
Nunca tinha tido um. Tinha medo, pois fui mordida em criança. Claro que, hoje, 
sei que o coitado do cão que me mordeu era um daqueles cães de quinta que estão 
presos com uma corda de um metro durante toda a sua vida. Tenho a certeza de que 
eu também iria morder qualquer criança que passasse perto de mim, se estivesse 
nessa situação desumana. Quanta dor e quanta desumanidade.

Devido a este episódio, o meu primeiro cão foi uma Golden Retreiver. Chamava-
se Mel, uma verdadeira lady com elevado pedigree. Preguiçosa e dorminhoca como 

nunca pude imaginar que um cão pudesse ser. Mas era justamente o que eu precisava 
para acalmar a minha raiva: “mel” no meu coração!

A seguir, veio Neige, outra Golden, para fazer companhia a Mel, só que esta é 
completamente diferente. Costumo chamar-lhe “vira-latas”. Não num sentido 
pejorativo, mas simplesmente porque me faz lembrar as crianças desses bairros de 
lata que andam sempre um pouco sujas e cheias de vontade de armar confusão. A 
Neige só arranjava confusão. Ia ao veterinário de 15 em 15 dias, porque conseguia 
sempre uma forma de se magoar, inventando tudo e mais alguma coisa para brincar, 
e principalmente para desafiar a autoridade. Mel, que era muito obediente, ficava 
desesperada a tentar educá-la. 

Adoro-a! Trato-a por “Minha queridinha!”. Com ela, aprendi a sair da amargura 
de uma educação muito presa, e dos anos de ballet tão castradores. Com Neige, 
corria, pulava, cantava, dava cambalhotas, atirava-me para o chão e rolava com 
ela. Não me importava se não estava vestida de um modo adequado. Aprendi a 
movimentar o meu corpo em todas as direcções, sem controlo. Ela mostrava-me 
que eu tinha que voltar a ligar-me aos meus instintos, principalmente ao meu “faro”. 
Neste sentido acho importante salientar um ponto, no que toca à capacidade de 
cheirar. O sistema límbico, no nosso cérebro é o “ninho” das nossas emoções e da 
nossa memória. Desenvolveu-se a partir do rinencéfalo, bulbo olfactivo primitivo, 
que permitia a nossa sobrevivência e a nossa reprodução através da memorização 
dos odores. Não é de surpreender então que na língua francesa utilizemos a palavra 
SENTIR para duas actividades aparentemente diferentes, mas que têm uma origem 
similar:

Sentir no sentido de cheirar: sendo então uma actividade olfactiva.
Sentir no sentido de sentir: sendo aqui expressado o nosso mundo emocional e 

corporal.
A Neige reeducava-me nos dois níveis. Até hoje, é ela que vem buscar-me ao 

meu escritório, quando estou a trabalhar há muito tempo, e me obriga a ir correr e 
respirar para o jardim. 

Durante esta temporada, adquiri um outro gatinho, um persa muito peludo 
chamado de Bolinha que passou a ser o querido do meu marido – devo dizer que 
este gato conseguiu transformar o seu lado um pouco carrancudo. 

Numa noite um ladrão tentou entrar na nossa casa. Nenhum dos cães ouviu. Foi 
a Shaninha que nos avisou. Sim, os gatos podem ser também “gatos de guarda”. 
Mesmo assim, decidimos comprar um cão de guarda. Eu entrei em pânico porque 
tinha pavor de ser mordida, e que a harmonia dos meus animais fosse abalada com 
a chegada de um cão agressivo. Optámos por uma Serra da Estrela com três meses. 
Foi com esta cadela que iniciei a minha maior transformação. 

A Joana era muito fofinha, muito inteligente e sensível. E muiiiiito teimosa, 
também.Eu gostava muito dela, só que à medida que se tornou adulta ficou enorme, 
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cheia de força, sentia até que tinha de ter o poder sobre as outras. Exactamente como 
uma loba numa matilha. Aliás, estes cães têm muito o sangue de lobos. Eu e as outras 
cadelas sentíamos medo. Por serem todas fêmeas, começou a instalar-se um clima 
constante de desafio entre elas e, como se isto não bastasse, a Joana desafiava-me a 
mim também, para ver quem era a fêmea dominante. Eu ficava paralisada de medo 
cada vez que ela corria e fingia um ataque. Pensei mesmo em desfazer-me dela ou 
em contratar um especialista para adestrá-la, até o dia em que Neige foi atacada. 
Decidi então desfazer-me dela. O episódio coincidiu com a nossa mudança de casa. 
O novo proprietário quis ficar com ela. Achei uma maravilhosa solução. Lá estava 
eu a fugir do assunto. 

A Joana ficou sozinha de um dia para o outro. Totalmente sozinha, já que os 
novos proprietários só apareciam às vezes, aos fins-de-semana. A única visita que ela 
tinha era a do vizinho que lhe dava comida de manhã e à tarde.

Começou a fazer muitas asneiras no jardim: destruir as flores, esburacar o jardim 
e, finalmente, a partir todo o novo sistema de rega automática. Até que parou de se 
alimentar e entrou em depressão. O proprietário ligou-nos para dizer que não queria 
ficar com ela. Quando ela chegou a casa, a felicidade da Joana deixou-nos a todos 
com lágrimas nos olhos. No entanto, devido ao que tinha sofrido neste abandono, 
mesmo que por pouco tempo, mostrava-se ainda mais agressiva do que antes, além 
de anoréctica, pois não se alimentava quase nada. Decidi que tinha chegado a hora 
de fazer as perguntas certas, e foi dentro de mim que as fiz, ao mesmo tempo que 
tentava decifrar a sua “linguagem animal”. Para isso tive que ir à descoberta da 
mulher selvagem dentro de mim. O que é que a mulher selvagem, que chamamos 
também de Ártemis, faria numa situação dessas? Senti que a Joana nunca tinha sido 
amada; eu tinha querido amá-la como uma Golden e esperava dela comportamentos 
de um cão fofinho e meigo, quando ela não o era. Não a tinha respeitado na sua 
essência. Tinha feito aquilo que fizeram comigo, ao tentar moldá-la ao meu gosto 
e, principalmente, tinha tentado evitar, o mais possível, ser confrontada com a sua 
verdadeira personalidade – a de um animal dominador, poderoso que exigia limites 
dos outros e também pedia os meus limites, como numa matilha de lobos. Isto 
queria dizer que eu a respeitava, a amava e a aceitava na minha matilha (ou família). 
Chamei a Jennifer, a minha amiga especialista em animais.

“Jenny, o que é que eu faço?”.
“Tens de dominá-la e tens de te comportar como uma fêmea dominante numa 

matilha!”.
“O quê? E isso, como se faz?”. 
“Corpo a corpo com ela!”. Disse-me rindo.

Eu não achei graça nenhuma. Tive de ir à procura, no meu interior, de 
comportamentos até então desconhecidos, ou melhor, recalcados na minha 
educação castradora. Tive que me impor, gritar, ser rude, brusca, sem medo, quase 
violenta nos momentos certos. Não podia fingir porque ela sentiria, tinha mesmo 
que pôr todos os meus sentidos em acção. No dia em que fui capaz de a agarrar pelo 

pescoço, atirá-la e mantê-la no chão, ela ficou em estado de choque. Eu também, 
devo dizer. Nunca tinha expressado este tipo de emoção na minha vida. Impor 
limites aos outros. De tal maneira que desconhecia o facto. Joana começou então a 
mudar. Ainda me desafiava, mas agora eram brincadeiras. Continuava sem comer, 
pelo que comecei a fazer sessões de terapia com ela. Eu e ela, como se ela fosse 
uma paciente. Todas as noites, na hora de comer, brincávamos com um urso de 
peluche, ela e o prato de ração. Era todo um ritual e as pessoas que nos viam nesta 
“dança” de afecto e da alimentação ficavam de boca aberta. E conseguimos! Voltou 
a comer, tornou-se carinhosa e poderosa ao mesmo tempo. Hoje a Joana é um cão 
excepcional, de extrema inteligência e sensibilidade, que me ensinou a impor-me e 
a ser respeitada. Foi uma grande lição para as duas que eu chamaria de: “como ser 
meiga e forte ao mesmo tempo!” 

O último animal que chegou a casa foi um Caniche preto abandonado. Muito 
magro, sujo, assustado e muito carente do ponto de vista afectivo. Veio chorar à nossa 
porta e todos em casa o receberam com tanto carinho, que ficou. Chama-se Biruta 
porque não pára quieto e é muito engraçado. Parece um palhacinho. Trouxe muita 
alegria para a nossa casa. 

Gostaria de voltar a falar um pouco sobre os cavalos. São animais incríveis. Não 
me canso de os observar. Para quem sabe estar atento e ter paciência, o simples facto 
de ficarmos quietos a olhar para eles, dentro de um pasto, ensina-nos algo simples e 
fundamental que a sociedade humana esqueceu e que em Inglês se diz: Just be! 

Traduzido para português seria: Simplesmente ser e estar! Mas eu acho a expressão 
inglesa muito mais expressiva.

O facto de simplesmente ser e estar é um grande desafio para nós humanos do 
século XXI porque estamos cheios de manias, pensamentos e preconceitos que nos 
castram constantemente, impedindo-nos de ser quem realmente somos, e de estar, 
quando é o momento de realmente estar. 

De um ponto de vista terapêutico, o cavalo funciona como um maravilhoso 
acompanhante e mediador pelo facto de ter uma grande facilidade “de entrar em 
relação com…”.   

O ser humano, por seu lado, tem uma grande necessidade afectiva de ser amado, 
e também de poder dar amor. São comportamentos primordiais da sua estrutura, 
sendo que em certos casos, estas necessidades tornam-se patológicas. O cavalo 
passa então a ter uma função “de objecto de transição”. Ajuda a preencher as nossas 
carências afectivas e ensina-nos a sarar a nossa forma de entrar em relação connosco 
e com os outros.

A educadora e especialista em cavalos de nacionalidade francesa, Isabelle Claude, 
explica as particularidades do cavalo nestes termos: 

“Aquilo que lhe é particular é a sua capacidade de cumular várias funções... Pode ser 
Mãe simbólica (portagem e segurança) e Pai simbólico (protecção e lei). Pode ser aquilo 
que chamamos de “tutor de resiliência” e ajudar a restituir o sentido à  nossa  vida.”
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O que Isabelle nos explica é que, através das sessões de terapia efectuadas com o 
cavalo, este actua como “um espelho” das nossas emoções e irá interagir connosco 
em resposta à forma como nos relacionamos.

Mas como é que o cavalo se torna um “espelho” da nossa maneira de ser?
A etologia é fundamental para dar resposta a esta pergunta. Esta ciência estuda os 

padrões de comportamento específicos das espécies, fazendo-o preferencialmente 
no ambiente natural, uma vez que os etólogos acreditam que os detalhes importantes 
do comportamento só podem ser observados durante o contacto estreito e 
continuado com espécies particulares, que se encontram livres no seu ambiente. 
Em primeiro lugar, o cavalo é considerado um grande herbívoro. Isto revela que na 
cadeia alimentar é considerado uma presa, ou seja, é um animal muito vulnerável 
que precisa ter os sentidos muito apurados para reconhecer o inimigo e fugir dele 
o mais depressa possível. O medo é indispensável para que se mantenha vivo. 
Consequentemente, a fuga é a sua sobrevivência. Em segundo lugar, do ponto de 
vista do seu relacionamento, o cavalo vive em manada; ele desenvolveu, como os 
humanos, uma série de sinais e de atitudes que lhe permitem comunicar com os seus 
semelhantes. Essas mensagens são passadas através de sinais corporais e sensoriais. 
O cavalo precisa de estar sempre muito alerta aos sinais de todos na manada. Todos 
se protegem uns aos outros.

Em relação ao ser humano, o cavalo comunica com o Homem do mesmo modo 
que o faz com os outros cavalos. Relaciona-se com o ser humano no nível externo, 
visível (o corporal), e a nível interno, invisível (o emocional).

As suas atitudes e o seu comportamento estão condicionados àquilo que vê e/ou 
sente. O cavalo responderá então com atitudes corporais mais ou menos complexas, 
e desenvolverá uma maneira de ser e estar em relação ao estado interior do humano 
presente. 

Por exemplo, quem está tenso ou com medo, quando se encontra próximo de 
um cavalo irá provocar nele uma reacção de fuga. Exactamente como se ele estivesse 
na manada e um dos seus semelhantes comunicasse um aviso de perigo à vista.  

Do ponto de vista da psicoterapia, quando utilizamos o cavalo como assistente, 
isso “facilita” ao paciente as tomadas de consciência, porque ele se torna um 
“comunicador em carne e osso” daquilo que o paciente não tem consciência na sua 
forma de ser e estar. Quem trabalha com cavalos de um modo terapêutico costuma 
dizer que eles são grandes terapeutas e não há dúvida de que o são. Mas eles não o 
fazem de propósito. São simplesmente assim. Muito sensíveis àquilo que se passa 
ao seu redor, porque a sua sobrevivência e a sobrevivência da sua manada depende 
desta atenção hiperdesenvolvida.  

O meu primeiro contacto com um cavalo, que me marcou do ponto de vista da 
tomada de consciência, foi há alguns anos atrás, no Brasil. Acompanhava o meu 
marido, numa visita a um criador de cavalos lusitanos. Enquanto o criador gesticulava 
para nos mostrar que os seus cavalos eram os melhores (de facto, ele tinha animais 

muito bonitos) eu só me sentia atraída por um cavalo que se encontrava na sua box 
e pelo qual ninguém parecia interessar-se. Indaguei sobre ele e a resposta de desdém 
que recebi parecia querer dizer-me que o coitado do bicho devia ter feito coisas 
terríveis. Mesmo assim, continuava a sentir “um chamamento” inexplicável para 
estar ao lado daquele cavalo. Aprendi com os anos a deixar-me guiar pela minha 
intuição. Voltei a perguntar por ele. Desta vez, o criador fez um esforço para me 
responder e disse que aquele animal não servia para nada, porque era castrado e que 
nunca daria um bom cavalo para nada. Como podem imaginar, foi só ouvir estas 
palavras agressivas e difamantes para eu reagir – o cavalo não entende o conteúdo da 
mensagem, mas sente quando alguém gosta ou não dele. Eu não via razão para não 
se gostar do animal, e este desrespeito fez com que eu não prestasse atenção a mais 
nenhum dos seus cavalos campeões. Claro que ele não gostou e o meu marido, que 
já tinha entendido a minha reacção, disse que voltaríamos noutra altura. 

No dia seguinte, voltámos. Avistei de imediato o cavalo no pasto. Fui na sua 
direcção e encostei-me à cerca para poder observá-lo melhor. Ele fez um movimento 
de aproximação, e quando estava quase perto de mim, desistiu e voltou para o seu 
canto. Fiquei uma hora a tentar criar uma relação de confiança com ele, mas nada. 
Sentia nele uma profunda tristeza. Era um animal muito magoado, para desconfiar 
assim tanto do ser humano. Finalmente, desisti porque não tinha mais tempo para 
ficar. Mas, antes de me ir embora, quis saber a história deste cavalo. A resposta foi 
que já tinha passado por inúmeros criadores desde pequeno, e que nunca ninguém 
quis ficar com ele, porque não apresentava as normas adequadas para ser um bom 
cavalo. Não servia nem para o salto, nem para a corrida, nem para a reprodução. 

Então, eu disse a palavra mágica: «Serve para a equoterapia! Conheço uma pessoa 
que, com certeza, irá gostar dele porque precisa sempre de cavalos para os seus 
pacientes. E foi assim que encontrámos uma actividade digna e uma função para 
o Timotiu (este é o seu nome). Meses mais tarde, vi-o no centro de equoterapia. 
Parecia um rei. Aliás, a terapeuta chamava-lhe “Timotiu, meu Rei!”. Estava a ser 
treinado para a categoria de “dressage” para os “para-olímpicos”. Fiquei muito 
emocionada ao vê-lo feliz. Com uma vida de cavalo digno, respeitado e amado. 
Tinha encontrado finalmente o seu lar.  

Quanto a mim, entendi que tinha sido atraída por ele, porque ainda não tinha 
resolvido dentro de mim uma problemática familiar recorrente. Os meus antepassados 
são todos uns desenraizados. Da parte da minha mãe, o meu avô fugiu de Espanha 
durante a ditadura e o meu bisavô, pai da minha avó, fugiu de Mussolini, na Itália. 
Do lado do meu pai, os meus bisavôs, pais da minha avó, fugiram dos Pirinéus 
Espanhóis porque não aguentavam mais a miséria. São todos uns EXPATRIADOS! 
Foram rejeitados pela pátria.

E eu? Sou o quê? Saí de França com 18 anos. Fui morar em Espanha. Viajei 
pelo mundo inteiro e acabei por me fixar em Portugal. Falo cinco línguas e podem 
acreditar que, em certos dias, já não sei se sou francesa. Prefiro considerar-me cidadã 
do mundo. O facto de ser uma desenraizada produz profundas feridas emocionais. 
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Perdemos a nossa identidade e não temos um lar que nos permita com regularidade 
reabastecer-nos afectivamente. Era o que eu sentia. A sensação de vazio e de ser 
como uma folha que voa ao sabor do vento: Sem nenhuma estrutura. Como já 
expressei anteriormente, o divórcio dos meus pais deixou-me sem estrutura e apoio 
familiar, fazendo com que eu deixasse de acreditar nos valores da família e que me 
sentisse uma exilada. Timotiu colocou-me perante esta realidade dolorosa: o meu 
medo de confiar no facto de que me era possível criar o meu próprio lar, com um 
homem no qual poderia confiar. E também que era preciso enraizar-me nalgum lugar 
no mundo, para poder criar esta estrutura, sendo que, primeiro, tinha de ser capaz 
de aceitar o medo profundo que “habitava” em mim de pertencer a uma família. 
Foi uma grande lição. Hoje posso dizer que a minha ferida está a fechar-se porque 
acreditei que era possível ser feliz em família. Sem deixar de ser eu mesma. Estou a 
conseguir equilibrar a minha independência, que era excessiva e patológica, com a 
minha vontade de pertencer a uma família. 

Hoje, enfim, concretizei o meu sonho: Consegui formar o meu lar, e estou muito 
grata a todos os seres que nele vivem. Cada um deles me proporciona um dia-a-
dia tão cheio de amor, carinho e crescimento, que não sei agora como consegui 
sobreviver tantos anos sem este aconchego.  

Em conclusão desta primeira parte, espero que a ajude a entender um pouco 
melhor no que consiste fazer uma caminhada interior consciente. Gostaria também 
de clarificar que os métodos que aqui são apresentados não constituem uma única 
possibilidade para se fazer uma caminhada. Foram os que apareceram no meu 
caminho e os que eu escolhi. É primordial que cada um tome consciência sobre 
o facto de que hoje em dia existem muitas maneiras de “trabalhar sobre nós”, 
de escolher as ferramentas para se fazer o caminho da individuação e alcançar a 
libertação. Isso depende de cada um. Nesta época tão perturbada, na qual as pessoas 
são muito carentes e sedentas de descobrir maneiras de se autoconhecerem e de se 
curarem, gostaria de realçar que não nos devemos tornar fanáticos de uma escola 
terapêutica, filosófica ou metodológica – basta de religiões extremistas. Devemos, 
sim, manter-nos abertos a tudo e, com muita humildade, aceitar que ainda temos 
muito que aprender. 

Outro ponto que gostaria também de abordar é o facto de que não nos devemos 
tornar obcecados pelo trabalho interior. Vejo regularmente ao meu redor pessoas que 
entraram neste caminho e que só pensam e falam sobre esse tema. Analisam-se a si 
próprios e aos outros constantemente. E deixam de viver. Por favor, aproveitem cada 
momento que a vida vos proporciona. 

Em criança o meu pai costumava dizer-me uma frase que ficou gravada em mim 
para sempre, e que eu uso regularmente: “Na vida existem momentos para tudo, 
para trabalhar, para brincar, para comer, para dormir, para nos analisarmos, etc.”.

Esteja presente no que está a fazer neste momento. Não pode estar a comer e a 
pensar que gostaria de estar a brincar. Ou a brincar pensando que deveria estar a 

trabalhar. Concentre-se na sua actividade actual e organize a sua vida, para que haja 
tempo para tudo.

Para concluir esta primeira fase, desejo que ponham em prática a simplicidade e 
a sabedoria dessas palavras, e que vivam o presente com toda a intensidade que ele 
vos pode proporcionar.  
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Capítulo I

O feminino e os seus condicionamentos, 
ou O poder de ver aquilo que realmente somos

“Aquilo que não é consciente irá expressar-se através do nosso destino!” - 
C.G.Jung

Sabemos que o ser humano se constrói através de diversas influências desde a 
sua concepção. No caso das mulheres, é, por conseguinte, importante procurarmos 
saber quais são os diversos tipos de condicionamentos que agem conscientemente e, 
sobretudo, inconscientemente, sobre elas, à medida que o processo de crescimento 
se desenrola, e que vão condicioná-las em vertentes como: pensar, sentir, comer, 
falar, amar, fazer, raciocinar... 

Podemos encontrar essas influências em vários níveis: 
• genético
• educacional
• biológico
• familiar  
• transgeracional
• sociocultural
• religioso  

Devemos entender também que todos esses condicionamentos estão 
interligados e que, sendo uns mais influentes que outros, todos actuam na formação 
da personalidade e, claro, no “destino” de uma mulher. O problema é que essas 
influências são geralmente inconscientes, colocando-nos perante uma dinâmica 
existencial que nos deixa “quase” sem poder de actuação sobre elas. Digo “quase” 
porque chegou o momento de usar a nossa capacidade de raciocínio e de decisão se 
não queremos seguir o nosso caminho às cegas. 

Será que queremos ainda ser umas “toupeiras”, a cavar cada vez mais um 
buraco que não nos leva a lado nenhum, a não ser reproduzir aquilo que os nossos 
antepassados já faziam, ou queremos saber a verdade e ir em frente, à conquista dos 
nossos verdadeiros destinos, livres de quaisquer influências?

Hoje em dia, temos acesso a muitas informações e metodologias de terapias que 
nos dão a possibilidade de nos fazermos perguntas sobre aquilo que nos foi incutido. 
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Há alguns meses, um canal de televisão exibiu uma reportagem sobre centenários. 
Um senhor ao qual foi perguntado o segredo de sua longevidade respondeu muito 
admirado:

«Segredo? Não há segredo! Simplesmente, eu nunca deixei de ser curioso. Hoje, 
com 100 anos, interesso-me pela Internet, que coisa maravilhosa! Se existe um 
segredo para a longevidade é este: NUNCA DEIXEM DE SER CURIOSOS E DE 
SE QUESTIONAR!»  

Vamos ver e tentar perceber como cada factor de condicionamento influencia as 
mulheres modernas.

 
Os FACTOrEs GEnéTICO E bIOlóGICO

A genética permite-nos, graças ao ADN e ao genoma humano que é transmitido 
entre gerações, fazer uma primeira análise básica.

O objectivo não consiste na defesa do debate entre a velha questão sobre o inato 
e o adquirido, nem em ver qual dos dois constitui uma influência essencial no nosso 
caso bem específico, mas simplesmente em utilizarmos tanto um como outro, já que 
está comprovado que somos o resultado das duas influências.  

O que é transmitido de uma geração à outra é o genoma. O genoma é constituído 
por um número determinado de genes e, em particular, do genótipo e do genótipo.     

                                                                                                                                          
No que diz respeito à génese dos comportamentos e às nossas emoções, 

é importante diferenciar o genótipo do fenótipo, bem como perceber a sua 
interacção.  

O genótipo é o gene inerente à espécie, e o fenótipo é o gene ligado à adaptação 
do ser ao seu meio. A interacção entre o genótipo e o fenótipo é frequentemente 
descrita usando uma equação simples: genótipo + meio → fenótipo.  

Os dois permitem que o ser humano herde factores típicos da sua espécie e, 
sobretudo que, graças à sua capacidade de adaptação aos efeitos do meio ambiente, 
o fenótipo registe e permita ao ser humano a aquisição de novos dados, adaptando-
se a eles e transformando-os de uma geração para outra.  

Podemos dizer que o fenótipo é portador do valor adaptativo, é ele que permite a 
selecção natural. Encontramos, por conseguinte, na escala de uma população e em 
várias gerações, uma retroacção do fenótipo sobre o genoma.  

O património genético de que um indivíduo dispõe à sua concepção é ele mesmo 
o fruto de uma história evolutiva complexa onde os factores do meio interagem com 
os mecanismos internos de mutação. 

Consequentemente, este fenómeno pode alterar, a médio e longo prazo, o 
património genotípico de uma população! 

O ADn mitocondrial, ou a linhagem materna que perdura através dos tempos!  

Brian Sikes, professor de Genética Humana na universidade de Oxford, descobriu 
um facto extremamente interessante graças a um gene que passa de geração em 
geração, apenas através da linhagem materna.

Foi graças à análise da ossada de um corpo com mais de 5000 anos, descoberto 
nos Alpes Franceses, que o professor teve êxito ao encontrar sequências de ADN 
intactas, que acabaram por lhe revelar esta grande descoberta.  

Depois da análise, ficou patente que o ADN mitocondrial era mais abundante 
nas suas sequências, e que este ADN específico é aquele que tem as propriedades 
ideais para reconstituir o passado de um ser humano.  

Contrariamente ao ADN dos cromossomas, que é herdado do pai e da mãe, as 
mitocôndrias são transmitidas unicamente pela mãe. Os citoplasmas da célula de um 
óvulo humano contêm um quarto de milhão. Em contrapartida, o esperma contém 
uma quantidade mínima que é utilizada, na sua quase totalidade, na “corrida ao 
óvulo” no decorrer da subida dentro do útero. Após ter fecundado o óvulo, as poucas 
mitocôndrias que permanecem são expulsas pela cauda dos espermatozóides.  

Consequentemente, o óvulo fecundado contém o ADN nuclear dos dois genitores, 
mas, em contrapartida, contém apenas as mitocôndrias da mãe. É transmitido de 
mães para filhas, a partir de uma mãe original, desde o início dos tempos, sendo que 
as mulheres seriam hoje as suas descendentes. Podemos então imaginar um cordão 
umbilical mergulhado no tempo, que nos religa a uma mãe inicial.

Esta descoberta poderia, por conseguinte, indicar que pode ter existido um clã 
matriarcal original, mas não temos provas absolutas deste feito. Porque, para ser a 
mãe dominante de um clã, teria sido necessário gerar em primeiro lugar raparigas. 
Neste caso, o gene teria sido transmitido. Temos, de facto, no Neolítico Europeu, 
muitas provas arqueológicas de uma sociedade matriarcal, ou matrilinear, mais 
conhecida como a época da Grande Deusa Mãe, e isto, graças ao trabalho de uma 
vida inteira da Dra. Marija Gimbutas da qual irei falar mais à frente neste livro.  

Estudos antropológicos e sociológicos mostram que a maior parte das culturas são 
patriarcais desde há muito tempo. Uma das razões dadas para a dominação patriarcal 
seria a sobrevivência da espécie na qual todo o sistema educativo e normativo teria 
sido organizado para garantir aos homens fortes a sua paternidade.  

Esta descoberta de Brian Sikes relacionada com o ADN mitocondrial poderia ser 
o início de uma prova científica de um índice da cultura matriarcal que, por razões 
em parte ainda desconhecidas, teria sido substituída por uma cultura patriarcal.  

Os estudos que visam comparar os comportamentos entre as mulheres e as fêmeas 
chimpanzés mostram como as primeiras são bem mais inibidas que as segundas. 

Porque será? De onde provêm esses comportamentos tão diferentes?
De uma aprendizagem precoce, ou existiu uma selecção ao longo dos tempos? 
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É bastante inquietante imaginar a possibilidade de que gerações de dominação 
masculina e de consentimento da mulher possam ter deixado vestígios tão profundos 
e indeléveis sobre o genoma humano.

No entanto, tudo indica que foi assim que as coisas aconteceram.
O fenótipo que age, geração após geração, sobre o património genotípico da 

população feminina teria conduzido as mulheres a adoptarem um comportamento 
“conveniente”, ao falar ou vestir-se. O objectivo era fazer delas excelentes mães 
(reprodutoras) para ficar assegurada a paternidade do “macho dominante”. Os meios 
empregados para chegar a este fim eram a força e o terror. Um pai ou um marido 
desrespeitado não hesitaria em usar de violência, repudiar ou mesmo matar.  

Outro meio, também muito comum, relaciona-se com o facto de as mulheres 
não terem acesso aos estudos, por conseguinte não teriam acesso ao mercado do 
trabalho e à sua independência.

O objectivo era o de “produzir” descendentes sempre melhores, sempre mais 
eficientes e fiéis ao clã, que seriam provenientes de uma paternidade indiscutível, 
pouco importava o “preço a pagar” pelas mulheres.  

 
A importância da educação na aquisição dos papéis
 
Noções de fisiologia dos comportamentos.
Inteligência emocional, aprendizagem e memória.  
O nosso cérebro teve necessidade de milhões de anos, antes de alcançar a sua 

forma actual. Compartilhamos com todas as espécies um cérebro primitivo, o tronco 
cerebral, que é um sistema nervoso “mínimo”.

Desta raiz primitiva, emergiram os centros nervosos, sede das emoções.  
Milhões de anos mais tarde, desenvolveu-se, a partir desses centros nervosos, 

um segmento superior: o cérebro que pensa, ou “neocórtex”, grande bulbo de 
tecidos que é formado por circunvoluções. Isto revela-nos muito sobre a relação 
entre o pensamento e a emoção: o cérebro “emocional” existia bem antes do cérebro 
“racional”.  

A fonte mais antiga da nossa vida emocional situa-se no olfacto, ou, para ser mais 
exacta, no bulbo olfactivo, o conjunto das células que recolhem e analisam os odores: 
o rinencéfalo. A partir do lóbulo olfactivo, os primeiros centros que governavam as 
emoções começaram a desenvolver-se, até encerrarem a parte superior do tronco 
cerebral.

Formaram-se assim várias camadas, até que esta nova parte do cérebro, que 
circunda o tronco cerebral, foi nomeada de sistema límbico.

Ela também se encontra incluída no telencéfalo que contém ainda, além do 
sistema límbico, o neocórtex e as fibras estriadas.É a parte do cérebro que tem 
passado por maiores transformações e que permite as funções mentais superiores. 

O sistema límbico agrupa diversas estruturas que permitem repertoriar as 
emoções, a capacidade de aprendizagem e a memória.

Quando estamos sob o domínio de um desejo, furiosas, loucamente apaixonadas, 
ou apavoradas, é o sistema límbico que manda.  

O neocórtex traz à vida afectiva uma subtileza e uma complexidade novas. 
Entre outras coisas, a capacidade de ter sentimentos em relação aos próprios 
sentimentos.

O sistema límbico é particularmente activo nas urgências emocionais.
É constituído, entre outras coisas, pelo hipocampo e a amígdala, que são as partes 

essenciais do cérebro dentro “do cérebro olfactivo” primitivo, a partir do qual se 
desenvolveram o córtex e o neocórtex. Estas estruturas límbicas são em grande parte 
responsáveis pela aprendizagem e pela memória, e podemos dizer que a amígdala é 
a especialista dos assuntos emocionais.  

A sua ablação provoca uma incapacidade de avaliar o conteúdo emocional dos 
acontecimentos, estado a que chamamos às vezes “cegueira afectiva”.

Governa todas as emoções, sem ela não se sentiria mais nada, nem medo, nem 
felicidade. Não teríamos mais lágrimas para secar, nem tristezas para aliviar. 

O neurólogo e investigador em neurociência Joseph Ledoux, foi o primeiro a 
destacar o papel fundamental da amígdala na actividade afectiva do cérebro.

 A sua função seria a de uma “empresa de segurança”, podemos mesmo chamar-
lhe sentinela psicológica.

As informações que chegam ao cérebro por intermédio dos sentidos são 
interceptadas normalmente pelo tálamo, que as envia ao neocórtex, a fim de que este 
as “trate”, com o objectivo de que seja desencadeada, após análise, uma reacção. 

Ora, foi descoberto que essa informação enviada pelo tálamo ao neocórtex chega 
em primeiro lugar à amígdala, via uma única sinapse, ou seja, mais rápido.

Esta bifurcação permitirá à amígdala começar a reagir antes do neocórtex, tendo 
este último uma maneira mais complexa de tratar a informação, porque escolhe a 
reacção mais bem adaptada. 

O problema está precisamente aí: a amígdala reteria impressões e lembranças 
de ordem afectiva de que não temos consciência, e que desconhecíamos terem sido 
armazenadas durante a infância, quando a criança se encontra sujeita a fortes cargas 
emocionais, às vezes traumatizantes, e com as quais ela nem sempre é capaz de lidar 
(não só nos primeiros anos, mas também na vida pré-natal e até nos genes que lhe 
foram transmitidos).

Essas situações são memorizadas pelo hipocampo, cujo papel é essencial no seu 
armazenamento. Com a diferença de que o hipocampo armazena as lembranças 
neutras e a amígdala armazena as que comportam uma carga afectiva.  

Por exemplo: o hipocampo permite reconhecer a sua vizinha, mas é a amígdala 
que sabe se ela é agradável ou mal-humorada. 

Trabalham em duo e, no caso de uma informação que o neocórtex não teve 
tempo de compreender, a amígdala terá reagido e terá tocado o alarme se ela sente, 
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ou reconhece, uma situação perigosa (mesmo que esta situação não represente um 
real perigo, a reacção existirá baseada numa lembrança) que provoca uma reacção 
emocional e não racional.  

Por conseguinte, é importante identificarmos dois cérebros e duas formas de 
inteligência: a inteligência racional, ligada ao neocórtex, e a emocional, ligada ao 
sistema límbico.

Isto explica-nos como as nossas emoções são memorizadas desde a primeira 
infância, ou mesmo mais cedo, e como reagimos de acordo com uma memória que 
em muitos casos tem um conteúdo “caducado”. 

A memória inconsciente provoca reacções emocionais difíceis de se controlar. 
No entanto, elas podem ser alteradas através de tomadas de consciência e 
da desprogramação da amígdala. A educação terá aí um papel de extrema 
importância.   

neurónios e capacidade de aprendizagem 

Em relação à concepção da memória do feto parece, de acordo com descobertas 
bastante recentes, que o genoma instaura no cérebro a estrutura de um certo número 
de importantes sistemas em regiões evolutivas mais antigas que ele mesmo, como: 
o tronco cerebral, o hipotálamo, a base do telencéfalo e, muito provavelmente, a 
amígdala e o córtice singular. 

No que se refere às regiões cerebrais evolutivamente modernas, o genoma permite 
especificar a forma geral dos circuitos e sistemas, mas não os detalhes precisos.

Estes são instaurados sob a influência das circunstâncias do ambiente, 
conjuntamente com a influência dos circuitos elaborados de maneira inata e precisa, 
e que se referem à regulação biológica. 

Teríamos, por conseguinte uma parte do capital neuronal virgem ao nascer, 
constituído por neurónios escolhidos sobre a vertente que permite ao bebé memorizar 
uma maior quantidade de coisas do mundo externo, isto tudo visando que a sua 
capacidade de aprendizagem tenha um maior desempenho.  

Mas se a estrutura da amígdala for instaurada pelo genoma, isso poderia então 
indicar- nos duas teses fundamentais:

a) Que o bebé memoriza dentro do útero.
b) Que poderia talvez reagir dentro do útero de acordo com lembranças “herdadas 

 “pelo fenótipo que, em parte, constitui a amígdala.  

São certamente apenas hipóteses, mas que poderiam indubitavelmente explicar 
as problemáticas transgeracionais e as memórias ancestrais inconscientes que se 
expressam pela somatização e através de problemas do foro psicopatológico como 
o autismo, por exemplo. 

Índices de um EU pré-natal e educação pré-natal 

Sabemos que o feto é capaz de receber, elaborar e dar resposta precisa a qualquer 
série de estímulos intra e extra-sensoriais. Ele é dotado de competências fisiológicas 
que o colocam em relação com o seu meio pelos órgãos dos sentidos. 

De acordo com P. L Righetti, o feto é dotado de competências psicológicas 
porque é capaz de pôr-se em contacto com o que é exterior a si mesmo, ou até 
de desenvolver sentimentos de um ser individual, com sensação de pertença e de 
protecção. 

De acordo com T. Verny e J. Kelly, antes do seu nascimento a criança é um ser 
humano capaz de reacções que a partir do sexto mês de gestação (e talvez mais 
cedo) tem uma vida afectiva. É dotado de sentimentos, lembranças e consciência: os 
nove meses que vão da sua concepção ao seu nascimento desempenham um papel 
capital na formação e na estruturação da sua personalidade, dos seus impulsos e das 
suas ambições.  

Estes pesquisadores enfatizam o quanto é importando o papel parental. 
Primeiramente, nos laços que a mãe tece com o seu bebé.  

“Ela (a mãe) trabalha no seu papel com os seus pensamentos e os seus sentimentos 
e são eles que lhe dão a possibilidade de criar um ser humano menos carente do que se 
imaginava (...).»

Acrescentam: 
“O que não quer dizer que as mínimas preocupações, dúvidas ou ansiedades da 

mãe se reflictam sobre o bebé. O que conta aqui são os esquemas afectivos profundos e 
duradouros. A ansiedade crónica, ou uma ambivalência perturbativa dos pensamentos 
e dos sentimentos, podem deixar uma ferida profunda sobre a personalidade da criança 
(...)” 

O interesse desta descoberta encontra-se no facto de que, ao contrário da herança 
genética, que não é controlável, segundo o que é aqui afirmado, a mãe, se assim o 
deseja, pode criar uma relação consciente positiva e construtiva com o bebé.

O papel do pai é também muito importante no sentido do apoio afectivo que 
proporciona à mulher durante a gravidez.

Tanto um como o outro, podem “condicionar” os futuros esquemas de 
comportamento da criança, principalmente porque sabemos que o bebé se encontra 
ligado ao inconsciente da sua mãe.  

De acordo com Anne Ancelin Schutzenberger, especializada nos relacionamentos 
trans-geracionais e nas transmissões traumáticas provenientes dos esquemas 
inconscientes, é certo que é efectuada uma transmissão, mas nada daquilo que 
conhecemos até hoje, de um ponto de vista psicológico, fisiológico ou neurológico, 
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nos permite compreender de que maneira um assunto repetitivo pode preocupar 
gerações da mesma família.

Sabemos que o feto recebe informações emocionais através de descargas 
hormonais como a adrenalina que recebe da sua mãe, e que este condicionamento 
lhe permite também a estruturação do pensamento pela aprendizagem ainda dentro 
do ventre materno. 

Como iremos ver na parte dos condicionamentos psicológicos, há ainda muitos 
fenómenos inexplicáveis – os factos são bem concretos – sabe-se que houve 
transmissão de informação, mas não se sabe “ainda” como.

Será que a amígdala sobre a qual falamos mais acima, não estaria ligada à 
construção dessas memórias ancestrais armazenadas na vida intra-uterina, tal como 
à nossa memória inconsciente das situações da infância? Será que não é nela que 
se encontra memorizado o famoso material recalcado do “inconsciente pessoal” 
descrito por Freud – e, porque não, do inconsciente colectivo descrito por Jung?  

 
Papéis sexuais pré-determinados pelas hormonas sexuais, ou pela educação? 

No discurso sobre o inato e o adquirido, no que diz respeito ao comportamento 
pré-determinado entre os sexos masculino e feminino, os defensores do inato 
preconizam que a testosterona condiciona fisiologicamente o crescimento, o 
desenvolvimento masculino, bem como o seu comportamento (entre outros factores 
fisiológicos, é claro).

É ela que predispõe o menino a ter um comportamento mais activo, ou mesmo 
agressivo, construtivo, destrutivo, etc.

A progesterona, no caso da menina coloca-a num papel passivo, suave, agradável, 
mais conciliador.

Os defensores do adquirido consideram que os condicionamentos fisiológicos 
são certamente muito importantes, mas que os papéis dos sexos o são também 
e, sobretudo pré-estabelecidos pela educação. Sendo que a imagem do homem e 
da mulher que a criança irá adquirir na sua convivência com eles é primordial nos 
comportamentos que o menino e a menina vão aprender e reproduzir no futuro.

As experiências provam o quanto os pais, a escola e a sociedade estabelecem 
regras de comportamentos tipicamente femininos, ou masculinos.

Dessas situações típicas podemos, aliás, citar dois exemplos:  

Situação 1: reacção de educadores (pais, família, professores, sociedade em 
 geral) perante as lágrimas e uma demonstração de tristeza. 

Dizem à menina: “Chora, minha querida, faz-te bem, vais sentir-te melhor 
depois.”

Dizem ao menino: “Vamos, rapaz, não seja “maricas”. Um homem que é homem 
não chora!”. Como se os homens não tivessem a mesma necessidade fisiológica de 
chorar que as mulheres.  

Situação 2: reacção de educadores (pais, família, professores, sociedade em 
 geral) perante a raiva ou uma demonstração de exaltação. 

Dizem à menina: “Acalme-se. Uma linda menina não faz capricho e não grita!”. 

Dizem ao menino: “É isso rapaz, mostre a sua personalidade. Grande homem!” 
– Nos países latinos, acrescentar-se-á: ”Parece-se tanto com o pai!” E no caso da 
menina: “Bem que já se via quando era bebé, chata como a mãe ou a avó (ou seja, a 
sogra)!”.  

Estas situações, tão comuns ainda, hoje em dia, mostram quanto a menina é 
condicionada para não mostrar comportamentos agressivos enquanto o menino deve 
controlar demonstrações emocionais por demais sensíveis. Se estas situações são 
demasiado repetitivas na infância, a rapariga tornar-se-á uma mulher “vítima” que 
guarda nela uma grande raiva que pode, por exemplo, levá-la a ter comportamentos 
depressivos e autodestrutivos. O rapaz poderá desenvolver patologias do mesmo tipo, 
com a agravante que lhe será difícil expressar a sua tristeza, o que o deixará propenso 
a ter doenças físicas ou a expressar essas emoções através de comportamentos 
extremos.

Tanto uns como outros serão forçados a ter um controlo emocional que se 
converterá num condicionamento para o resto de suas vidas. Em muitos casos, 
tornar-se-ão adultos “domesticados” de acordo com a sociedade na qual vivem, mas 
não de acordo com os seres autênticos que são nas profundezas de si mesmos. 

Isto tudo nos explica a importância da educação nos futuros comportamentos 
de cada sexo.

A mulher deverá, por conseguinte, encontrar um equilíbrio entre o papel que 
lhe foi ditado (frequentemente para protegê-la ou para proteger a célula familiar) e 
aquilo que ela é verdadeiramente.

Para terminar esta parte, podemos concluir que tanto o inato quanto o adquirido 
são importantes, sobretudo quando se sabe que o fenótipo é portador do valor 
de adaptação e que ele pode alterar a longo prazo o património genético de uma 
população, neste caso a feminina.

No entanto, é primordial compreender que, através da educação e com as 
tomadas de consciência de pais, educadores e da sociedade, muitas situações 
podem ser alteradas. As crianças são verdadeiras “esponjas” dos comportamentos e 
informações conscientes e inconscientes do meio em que vivem. 
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Toda esta matéria informativa vai continuar a ser “imprimida” dentro delas, 
seja o conteúdo bom ou mau, construtivo ou destrutivo para si mesmas, ou para os 
outros.    

 FACTOrEs FAMIlIArEs E TrAnsGErACIOnAIs 

A família será indubitavelmente “o ninho” onde se instauram a maior parte dos 
factores condicionantes.

A criança tem uma necessidade vital da sua mãe (e mais tarde de seu pai) a partir 
do seu nascimento e por vários anos. Trata-se de uma questão de sobrevivência, 
não somente do ponto de vista da nutrição, mas também do calor, da protecção, do 
afecto e do amor, bem como da aprendizagem do mundo e dos seus códigos para 
poder desenvolver-se como um ser humano integrado e adaptado.

Por tudo o que ficou dito, constata-se que o bebé está totalmente aberto a aprender 
(excepto, claro, no caso de certas patologias) e ele vai “impregnar-se” de todas as 
informações ao seu alcance, em especial a nível dos sentidos, porque não tem ainda 
a capacidade de compreender e tratar a totalidade dos dados correctamente.

O bebé humano tem necessidade, sobretudo, de amor e de carinho, para crescer 
com boa saúde física e mental.

Anne Ancelin fala da acção de “lambido”, como para os animais. As carícias e as 
demonstrações afectivas, além de estimularem o sistema imunitário, dão a segurança 
de base primordial de que a criança precisa. Caso contrário, no futuro, ela poderá 
tornar-se um “urso mal lambido “, expressão francesa que quer dizer mal-humorado 
e grosseiro. Esses seres mal amados converter-se-ão em vítimas da vida, sofrerão 
muito e farão sofrer os outros.

Para poder aprender “correctamente”, o bebé humano tem necessidade de 
um modelo. Ele irá então identificar-se com as pessoas mais próximas que são, 
geralmente, a sua mãe e o seu pai (ou os seus substitutos).

Consequentemente, vai instaurar-se uma dinâmica ou “cenário” a que podemos 
chamar saga familiar, e que terá como objectivo passar a esta criança, de modo 
consciente e inconsciente, as tradições e os valores do pai e da mãe e suas respectivas 
famílias.

São chamadas de relações intergeracionais e transgeracionais.
A diferença entre ambas as designações é que o conteúdo das relações 

intergeracionais é transmitido directa, aberta e conscientemente. Em contrapartida, 
o conteúdo das relações transgeracionais é transmitido inconscientemente. São os 
famosos segredos, as coisas caladas, escondidas, tabus...

Esses laços constituem uma história familiar que, como uma tela tecida de mil 
fios e nós complexos, irá construir um ser marcado pelo “cunho” do clã.

Esta lealdade era anteriormente importante nas tribos, nas quais, o indivíduo 
não existia como tal – era o grupo, no seu conjunto que constituía uma identidade 
uniforme e era o grupo que era necessário proteger. 

A célula familiar é, em certa medida, um continuum e uma reprodução deste 
grupo arcaico. 

Só que em cada um de nós existe um processo que leva os seres a libertarem-se 
desse modo de ser e de viver. É o processo de individuação definido por C.G Jung.

Tem por objectivo desenvolver a personalidade individual e pode traduzir-se na 
realização de si mesmo. Exprime a tendência criadora do inconsciente no sentido de 
alcançar uma consciência superior.

A maioria das mulheres (e dos homens) não tem consciência desta necessidade 
de evolução e de transformação. Na maioria dos casos, nunca, sequer, ouviu falar 
dela. 

Mesmo assim, e apesar de tanta alienação, a mulher mais maltratada sente no 
fundo de si mesma esta força natural, rica de dons criadores, de bons instintos e a 
transbordar de uma sabedoria imemorável.

A etnopsicóloga e escritora junguiana, C.Pinkola Estés identifica-a como o 
arquétipo da mulher selvagem. Diz que a mulher consegue ouvi-la nos seus sonhos 
e que ela pode “restituir a vitalidade enfraquecida às mulheres que se entregam à 
escavação “psico-arqueológica” das ruínas do seu mundo subterrâneo”. 

Parte deste mundo subterrâneo é a família e as relações transgeracionais.

As mulheres são fiéis às tradições, aos valores e aos segredos familiares que podemos 
comparar a fantasmas que assombram os seus armários e forçam constantemente as 
suas portas para exprimir esquemas pré-estabelecidos de comportamentos, mas não 
a verdade profunda de si mesmas. 

Equivale a um molde dentro do qual foram derretidas e modeladas.
Obstinam-se em manter este molde intacto enquanto que, frequentemente, 

ele não tem mais porque existir e perdurar, sendo que parte do seu conteúdo é 
obsoleto. 

Podemos citar um exemplo concreto deste modo de ser tradicionalista, através 
da relação típica entre mãe e filha, na qual, tenho a certeza, muitas leitoras vão 
reconhecer-se. É tirado do livro “My Mother, My Self” (Minha Mãe, Eu Mesma) 
de Nancy Friday que fala do modelo mãe-filha clássico. Este exemplo, em particular 
encontra-se relacionado com a tradição culinária, mas poderia ser aplicado a qualquer 
tipo de fidelidade familiar que não teria mais razão de ser.  

«Peggy está a preparar a primeira refeição que oferece aos seus pais (desde o seu 
recente casamento), o prato é um magnífico peru da Virgínia.

Pronto para trinchar, o marido pergunta-lhe porque é que ela o diminuiu dois a três 
centímetros antes de colocá-lo no forno, quando este lindo peru cabia perfeitamente 
dentro do tabuleiro. Peggy responde, espantada pela pergunta:
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«A mãe sempre fez assim!»
Então, a mãe de Peggy acrescenta:
«Sempre vi a minha mãe fazer assim. Não é assim que toda a gente faz?»

Peggy, no dia seguinte, telefona à sua avó, que também não sabe a razão do feito 
– ela também fazia como a sua mãe lhe tinha ensinado.

Por sorte, nesta família a bisavó de Peggy é ainda viva. Ela faz-lhe uma visita e o 
mistério, enfim, fica esclarecido. 

Disse ela: «Um dia, quando eu era pequena e aprendia a cozinhar com a minha 
mãe, cozinhávamos um peru. Como o tabuleiro do forno era demasiado pequeno 
e não tínhamos outro maior, a minha mãe foi obrigada a cortar as extremidades do 
peru para que ele coubesse no tabuleiro…!».   

Assim, três gerações de mulheres ignoravam a realidade do momento e 
conformavam-se cegamente com uma prática que não tinha porque ser ainda 
continuada.

Esta história mostra como integramos as características dos nossos 
antepassados.

Como neste caso, quase sempre acontecem, de início, situações muito coerentes, 
mas que, uma vez ligadas ao presente, não têm porque perdurar. Foi assim que 
muitas tradições foram instituídas. Foram baseadas em factores coesos, mas, com o 
tempo, deixaram de fazer sentido. 

Sob o ponto de vista da etnologia matriarcal, as mulheres herdam das suas mães 
valores, gostos, comportamentos e hábitos que as ligam àquilo a que podemos 
chamar “oralidade ancestral das famílias”.

A fase oral da criança (do 0 mês a 1 ano de vida) é primordial na constituição 
de todos os seres. Sabemos que a criança se encontra totalmente dependente e 
vulnerável nesta fase. Ela deve também aceitar e conformar-se com aquilo que lhe é 
dado (alimentos, carinho etc.), recusar equivaleria a morrer.

Todas as mulheres, dentro das suas famílias, estão interligadas por uma fidelidade 
de ordem oral, como se um cordão umbilical invisível as mantivesse acorrentadas 
umas às outras na obrigação de perpetuar esses comportamentos, como se se tratasse 
de um pacto de vida ou morte. 

Não podemos esquecer que o arquétipo da mãe tem dois rostos: “a boa mãe” 
doadora de vida, e “a mãe má” que pode destruir.  

Os pais, como já referi na parte do patriarcado, fazem também o seu possível 
para que se mantenha esta fidelidade. A sobrevivência da célula familiar e a sua 
descendência são de vital importância, sem contar que a manutenção destes hábitos 
permite ao sistema e às suas engrenagens continuarem a funcionar.

A psicologia sistémica explica que: “um comportamento distorcido de um 
membro duma família não é sinal de que o indivíduo perturba o sistema, mas indica, 
sobretudo, que o sistema funciona com este preço”.   

Vivemos numa sociedade patriarcal que exige que as mulheres ignorem ou 
rejeitem as suas esperanças e sonhos, por respeito aos homens e às exigências de 
suas família, mas também das mulheres da árvore genealógica.

Este bloqueio sistemático das necessidades de auto-expressão e de auto-realização 
provoca uma profunda dor emocional. Para esconder estas dores dos outros (mas 
também delas mesmas), as mulheres utilizam todos os tipos de “subterfúgios”: 
podem desenvolver doenças mentais e/ou físicas, assim como comportamentos 
de dependência (alcoolismo, drogas, co-dependência etc.) que conduzem ao ciclo 
infernal de maus-tratos que poderão assumir um carácter perpétuo. 

O dilema é:
“Ou eu expresso as minhas verdadeiras necessidades, mostro-me autêntica, 

mas corro o risco de ser rejeitada, ou restrinjo-me, “sou amada”, mas nego a minha 
verdadeira natureza”.  

Este impasse é perigoso: ser ela mesma, correndo o risco de ser rejeitada, ou 
negar-se, para manter a lealdade familiar?  

Para recapitular e concluir, é através da introjecção dos dois modelos educativos 
(pai e mãe), bem como da fase edipiana com a relação triangular que aí foi construída, 
que a mulher projectará e se identificará na sua vida de adulta, de acordo com aquilo 
que “absorveu” na sua fase de desenvolvimento. Conscientemente, mas sobretudo 
de forma inconsciente. 

Inconscientemente, ela reproduzirá nas suas relações afectivas, amigáveis, de 
trabalho e no seu futuro papel de mãe, os mesmos esquemas aprendidos na sua 
infância dentro da “saga familiar” e das relações transgeracionais que a constituem. 

 
 A menos que ela decida libertar-se.    

FACTOrEs sOCIOCUlTUrAIs

Não é possível referir aqui todos os factores sócio-culturais influentes. São 
demasiado numerosos, podendo, sim, ser objecto de um estudo à parte.

Podemos, em todo o caso, afirmar que vivemos numa sociedade pluricultural 
derivada da famosa e polémica mundialização, que contribuiu para o fenómeno do 
quase desaparecimento das fronteiras, criando uma despersonalização cultural e 
uma manipulação inconsciente das massas. Essa mudança global sem precedentes 
dita às mulheres os comportamentos e os valores para que sejam “as superwomen” 
do século XXI.

Não restam dúvidas de que a mulher da nossa época está em profunda mutação.
Como resultado, as mulheres estão a perder as suas raízes e a ligação a uma 

sabedoria ancestral que contém bases de comportamentos saudáveis, considerando 
a sua saúde física e mental. Não digo que a sociedade de hoje não tem nada para nos 
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oferecer, nem que a sociedade do passado era maravilhosa. Creio simplesmente que 
a mulher precisa de parar para reflectir sobre aquilo que ainda faz sentido para ela e 
aquilo que já não faz. Precisamos de sair deste comportamento de “bonequinhas” 
que dizem SIM de um modo automático a todos os novos comportamentos que a 
sociedade e outras culturas rotulam espontaneamente como “bons”, “valorizantes” 
e “muito fashion” (tendência, moda)!

A publicidade é o meio pelo qual podemos notar o quanto somos manipuladas. 
Há já vários anos que os produtos que funcionam no mercado são lançados sob dois 
aspectos valorativos essenciais: os bons produtos da terra-mãe, ligados aos valores 
das nossas avós, associados a denominações científicas, de modo a que a mulher se 
sinta compreendida e devidamente atendida no seu dilema. 

Encontra-se perante um produto que a liga ao passado, mas que contém o rigor 
e o desempenho científico da nossa época. Esta manipulação é realizada com tanta 
habilidade que consegue fazer sentir às mulheres muita culpa. Se não compram tal 
produto, ou não agem de maneira estereotipada, isso poderá ser prejudicial para 
elas, filhos, família, e até para a própria sociedade. 

Como? Vocês não querem evoluir? Mas hoje, minha senhora, dona de casa 
perfeita, mãe perfeita, trabalhadora perfeita e esposa perfeita, não pode deixar de 
fazer aquilo! 

No nosso mundo, onde tudo acontece tão rapidamente que não temos tempo para 
nada, e onde nos arriscamos a perder as nossas referências, os publicitários sabem 
perfeitamente como tranquilizar-nos. Diariamente nos atordoam com informações 
que nos ditam como pensar, como sentir, como agir, como ser, levando-nos a pensar 
que podemos ser as mulheres mais eficientes e perfeitas. 

Quantas mulheres gostariam de poder parar para serem apenas como desejam no 
mais profundo delas mesmas?

Com certeza que nos surpreenderia a percentagem de mulheres que não aguentam 
mais este ritmo desenfreado. As revistas femininas continuam cheias de regimes, de 
truques de beleza para sermos mais esbeltas, mais bonitas, para estarmos mais em 
forma. 

As bonecas “Barbie” e a Britney Spears visam a preparação das nossas filhas para 
o futuro. Caso as suas mamas não estejam de acordo com os padrões exigidos, os 
cirurgiões estéticos invadem os gabinetes médicos. Quando será que isto vai parar? 
Que obsessão! Quanta manipulação!

Creio que a situação vai persistir até ao dia em que a depressão, ou a crise existencial, 
ou a anorexia-bulimia da filha adolescente, ou outra qualquer doença física e/ou 
mental nos “caia em cima”, obrigando-nos a fazer uma pausa e a colocarmo-nos 
questões essenciais, como por exemplo:

• Quem sou eu?
• O que é que eu quero realmente fazer da minha vida?

• Aonde vou e aonde vamos todos?
• Quais são os valores que quero passar aos meus filhos?..., etc.

É nesses momentos que a mulher tem a oportunidade de fazer uma viagem 
real ao centro de si mesma, largar tudo, ou quase, ao seu redor, e dizer bem alto e 
fortemente: «Agora, cuido de mim!». E isto, sem sentir culpa, porque ela tem esse 
direito, como qualquer ser humano. 

Sem dúvida, é uma grande viagem, e a mulher tem frequentemente grandes 
dificuldades em explorar este caminho, porque terá que se opor às pressões internas 
da sua própria constituição psicológica  (o medo, a culpa, a preguiça, a baixa auto-
estima, etc.) e externas (oposições e manipulações de todos os tipos) que estão 
ancoradas dentro dela há já muito tempo, como já referi nos diversos factores 
condicionantes.

Aliás, vamos perceber de seguida o quanto isto é verídico.  

FACTOrEs rElIGIOsOs

Em nome dos Deuses e crenças do mundo, as mulheres têm sido, e ainda são, 
perseguidas pelas religiões

Passando, entre outras coisas, pelo mito de Adão e Eva, no qual Eva representa 
a mulher original que cometeu o pecado de tentar Adão – se fizermos uma análise 
desta situação (na qual a mulher, mais uma vez, é a detentora da culpa) podemos 
perguntar-nos, de um ponto de vista feminino e não feminista, o que se passa com 
os homens que não são capazes de dizer não à mulher? 

Vejamos agora a Imaculada Conceição, Santa Mãe Pura e Virgem, arquétipo 
da mulher perfeita – de acordo com o patriarcado, que traumatizou e condicionou 
gerações de mulheres – seguida pela pecadora e prostituta Maria Madalena que, hoje, 
sabemos, era a companheira amada e respeitada de Jesus, a excisão das meninas 
africanas em nome de Alá, a imolação das mulheres adúlteras de certos países árabes 
islamitas integristas.

A lista das atrocidades cometidas contra as mulheres ao longo da história da 
Humanidade é longa demais. 

Muitos acontecimentos e crenças foram retirando o poder às mulheres, impondo-
lhes comportamentos que, supostamente, eram os “correctos” para uma mulher.

No que diz respeito à nossa cultura religiosa – o catolicismo – foram cinco séculos 
devastadores de terror que a Santa Inquisição perpetrou na Europa. 

As mulheres que estavam ligadas a um saber ancestral proveniente do culto da 
Grande Deusa Mãe – crença animista/curadora que respeitava as leis da natureza 
– foram aniquiladas. 
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A Igreja não suportou ter que compartilhar o seu poder com este culto por demais 
incomodativo. Por arrogância e ignorância – mas, principalmente, para ter o poder 
absoluto perante a grande arte e ciência que as mulheres possuíam – a Inquisição 
partiu para a caça às bruxas. 

Milhões de mulheres foram julgadas, condenadas e queimadas nas fogueiras, 
juntamente com os seus instrumentos e animais de culto (os gatos pretos e as corujas, 
por exemplo, foram praticamente dizimados). 

Foi cometido, a meu ver, o maior genocídio contra as mulheres na história 
da Humanidade. A estimativa é de cinco milhões de mulheres que terão sido 
assassinadas nesta época e, até hoje, a Igreja nunca demonstrou arrependimento. 
Faz de conta que nada disto aconteceu. 

Diane Stein, no seu livro “The Women´s Spiritual Book”, fala nestes termos:

“Na Idade Média, a Igreja ficou com medo, devido à amplidão do poder que tomava 
a devoção pela religião matriarcal, “as bruxas “ e as curandeiras, bem como o poder 
e a habilidade das mulheres na matéria. Consequentemente, decide pôr termo à sua 
existência. A Inquisição queimou cerca de nove milhões de seres humanos, na sua maior 
parte, mulheres.

Do século XIV ao século XVII, a Inquisição estende um reinado de terror sobre a 
Europa.

O crime das mulheres, nesta altura da história, era que a sua existência era sinónimo 
de poder, devido ao facto de utilizarem um antigo saber que lhes dava o dom da cura e 
as ligava directamente à sua essência original.

“A bruxaria” era o pecado das mulheres.
A obsessão da Igreja, que via o diabo nas mulheres, projectava na verdade o seu 

próprio medo, a sua inveja e a sua ignorância.
“As bruxas” e as mulheres detinham o poder do nascimento, da vida, do conhecimento, 

bem como um culto universal de cura que o patriarcado queria unicamente para si.
Nestes últimos anos, a “deusa” acordou, apesar da opressão do domínio patriarcal.
Este despertar consiste em reaprender as suas capacidades e o seu saber, caminho que 

poderá levar à cura da humanidade.»

Hoje, as mulheres têm ainda medo de se religar aos seus dons e poderes que 
julgam sem importância e que desconhecem na maior parte do tempo. Elas têm 
medo da opinião dos outros, de serem chamadas de loucas...

A Inquisição ainda existe, no coração e na alma das mulheres do século XXI.

A psicologia clássica, como já expliquei, não sabe como lidar com este lado da 
mulher criadora, da mulher dotada, da mulher profunda, da mulher espiritual.

A Mulher Selvagem, como ela é nomeada por Clarissa Pinkola Estés, é uma 
mulher protótipo, pouco importa a cultura, a época, o contexto político. Ela não se 
altera.

É a própria essência da mulher.

A palavra SELVAGEM não é utilizada no sentido de rebelde, mas no sentido de 
viver uma vida natural em pleno acordo com esta essência vital. É a força fundadora 
da espécie feminina que é inerente a todas nós mulheres. 

«À semelhança do termo selvagem, o termo bruxa veio a ser compreendido como 
um pejorativo, mas antigamente ele era uma designação dada às benzedeiras, jovens, 
ou velhas, sendo que a palavra ” witche” (bruxa, em inglês) deriva do termo wit, que 
significa sábio. Isto, antes que as religiões monoteístas suplantassem as antigas religiões 
da Mãe Selvagem.

De qualquer maneira, porém, a “ogra”, a bruxa, a natureza selvagem e quaisquer 
outras criaturas e aspectos que a cultura considera apavorantes na psique das mulheres, 
são exactamente as bênçãos que elas mais precisam de resgatar e trazer à superfície.» 
- C.P.Estés

Pode por conseguinte afirmar-se que uma mulher que desconhece os seus dons 
e os seus talentos se restringe e que, se não está de acordo com a sua verdade, 
desenvolverá patologias diversas que serão a expressão das suas carências?

Indubitavelmente!
Para ilustrar este problema de uma maneira adequada, nada melhor que citar 

parte do texto de introdução do maravilhoso livro “Mulheres que correm com os 
lobos”, de Clarissa Pínkola Estés, livro que, em minha opinião, todas as mulheres 
deveriam ler.  

«Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa 
ter um relacionamento parcialmente prejudicado ou inteiramente perdido com a 
psique instintiva profunda. Usando-se exclusivamente a linguagem da mulher, trata-
se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de 
estar amordaçada, calada à força, desestimulada. Sentir-se assustada, deficiente ou 
fraca, sem inspiração, envergonhada, com uma fúria crónica, instável, amarrada, 
sem criatividade, deprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, 
bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade aos outros, 
escolhendo parceiros errados, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo 
por viver em desacordo com os próprios ciclos, super-protectora de si mesma, inerte, 
inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não 
conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião 
alheia, afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, 
deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho, 
ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos.

Recear aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir 
a própria obra, antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de 
alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, 
curvar-se diante da autoridade, perder a energia diante de projectos criativos, encolher-
se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade. Ter medo de revidar quando 
não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de 
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exprimir a sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de 
sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil com extrema facilidade, 
ter sentimentos de vingança.

Ter medo de parar, ter medo de agir, contar até três repetidamente sem conseguir 
começar, ter complexo de superioridade, (…). Essas rupturas são uma doença não de 
uma era, nem de um século, mas transformam-se em epidemia a qualquer hora e em 
qualquer lugar onde as mulheres se vejam aprisionadas, sempre que a natureza selvática 
tiver caído na armadilha.

Uma mulher saudável assemelha-se a uma loba: robusta, plena, com grande força 
vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal e que gosta 
de perambular...»

O filósofo Americano Jean Houston diz que o século XX foi o século da aparição 
das mulheres. Isso é evidente, mas elas precisam de ajuda nesta conquista de 
território. E não tenho dúvida de que essa ajuda se manifestará através do amor por si 
mesmas, ao conseguirem reconhecer o seu próprio valor que lhes permitirá o direito 
de SER, na sua integridade.

As dificuldades relacionais, a depressão, as neuroses, os ataques de pânico, as 
fobias diversas, as obsessões compulsivas, os desvios de comportamento alimentar 
como a anorexia-bulimia, as drogas e o alcoolismo, a co-dependência e as patologias 
físicas femininas (ovários, seios, etc.), ou mesmo certas psicoses, podem ser 
vinculadas a esta repressão existencial.  

Pelo facto de não ter livre acesso aos seus poderes vitais, a mulher deixa de ser ela 
mesma e passa a desempenhar o papel de uma mulher fiel às suas origens familiares, 
socioculturais, religiosas, ou mesmo genéticas. Mas não à sua verdade interna que 
podemos resumir numa pequena expressão: a sua Essência.    

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II
 De volta às origens

Antropologia da mulher e feminino ancestral 

Através dos condicionamentos percebemos como somos “moldadas” para 
encaixar nas normas de maneira consciente e inconsciente, facto que, com certeza, 
deve ter deixado a leitora pensativa e com uma pergunta no ar: 

«Mas afinal de contas, quem sou eu, no meio de tantos condicionamentos?» 

Proponho agora que procuremos as nossas origens, o que nos permitirá um 
melhor entendimento sobre nós mesmas. Obtivemos, através dos trabalhos de Brian 
Sikes sobre o ADN mitocondrial, a prova científica da memória de um feminino 
ancestral que perdura dentro de cada uma de nós. As provas da existência de um 
feminino antiquíssimo (que talvez possa confirmar-nos a existência de uma sociedade 
matriarcal) podem ser muito esclarecedoras sobre o que terá acontecido, realmente, 
no decorrer da nossa evolução. Para isso, vamos ter que viajar no tempo e examinar 
os estudos de uma pioneira que, contra tudo e todos, conseguiu comprovar que, de 
facto, existiu uma forma de matriarcado. 

Essa mulher chama-se Marija Gimbutas, nasceu a 23 de Janeiro de 1921 em 
Vilnius, capital da República da Lituânia, e faleceu em Los Angeles, no dia 2 de 
Fevereiro de 1994. Ela teve que deixar a Lituânia por causa da guerra e refugiou-se 
na Áustria. Estudou linguística em Vilnius e em Viena, e depois arqueologia e as 
culturas indo-europeias em Innsbruck. Em 1946, obteve o seu Doutoramento em 
Tubingen na Alemanha.

Emigrada nos Estados Unidos, trabalhou na Universidade de Harvard durante 
doze anos, onde foi nomeada investigadora especialista em arqueologia europeia 
oriental, em 1950. Foi também nomeada professora honorária na UCLA em 1963, 
tendo deixado uma vasta obra: uma vintena de volumes, pouco conhecidos fora do 
circuito dos especialistas e ainda pouco traduzida em outras línguas. 

A Linguagem da Deusa (título original: The language of the Goddess), a Civilização 
da Deusa, Deusas e Deuses da velha Europa são as obras essenciais que lhe valeram 
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fama mundial. “A linguagem da Deusa” foi igualmente o título de uma exposição 
que lhe foi consagrada na Alemanha no museu Frauen em Wiesbaden em Junho de 
1993.

Durante quinze anos, Marija Gimbutas efectuou escavações arqueológicas 
no sudeste da Europa Mediterrânica, revelando ao mundo a existência de uma 
civilização pré-indo-europeia, caracterizada por uma “cultura pré-histórica da 
Deusa”, que começou no Paleolítico e durou mais de 25.000 anos. Marija Gimbutas 
prefere chamar a cultura matriarcal de “matrifocal” porque aquilo que as escavações 
revelaram não corresponde exactamente ao que chamamos de “matriarcado”. 
Mesmo assim, fica demonstrada a existência de uma cultura sedentária, tranquila, 
amante da arte, totalmente ligada à terra e à natureza, que venerava o feminino 
através da divindade mais antiga que conhecemos desde o início dos tempos: a 
Grande Deusa Mãe. 

Aconselho a quem quiser aprofundar este assunto que procure esta obra, muito 
completa e com muitas imagens e pormenores que demonstram a existência de um 
feminino que nos chega do início dos tempos.

Vejamos o que ela escreve a respeito das suas descobertas, na introdução da 
obra:

«Esta obra tem como objectivo apresentar a “escrita” pictural da religião ligada à 
Grande Deusa Mãe proveniente da velha Europa. Trata-se de uma escrita composta de 
signos, de símbolos e de imagens divinas. Essas são as nossas fontes fundamentais para 
reconstruir esta cena pré-histórica: elas são essenciais para uma verdadeira compreensão 
da religião e da mitologia ocidentais.»

«É raro que os símbolos sejam realmente abstractos: as ligações que eles mantêm 
com a natureza estão sempre presentes. O estudo do contexto é igualmente revelador, 
tal como as associações que esses elementos simbólicos formam entre si. Deste modo, 
podemos esperar decifrar o pensamento místico que é a “razão de ser” desta arte – e o que 
lhe dá a sua forma fundamental (...). Nenhum símbolo pode ser tratado isoladamente; 
compreender os elementos desta linguagem leva-nos a entender o conjunto (...)»

«Os materiais arqueológicos não são mudos: simplesmente, falam a sua própria 
língua. E pedem para serem utilizados como a grande fonte que eles representam, de 
modo a poderem contribuir para esclarecer a espiritualidade dos nossos antepassados 
que antecederam os indo-europeus. »

Esta parte revela-nos a ligação que ela estabelece entre arqueologia, mitologia, 
sociologia, arte e espiritualidade, para poder decifrar os comportamentos desta 
sociedade na qual o culto à Grande Deusa era o alicerce da existência de todo o ser 
vivo. 

nO InÍCIO ErA... A MÃE

Precisamos de retroceder até aos primeiros povos da Terra para entendermos 
correctamente quem é esta Divindade. Os povos primitivos identificaram a mulher 
com a Terra e consideraram que a força que criou o próprio Universo só podia ser 
feminina, uma vez que só as mulheres (as fêmeas) têm o poder de dar vida a outros 
seres. Os nossos ancestrais começaram por acreditar que tudo tinha sido gerado por 
uma Deusa.

Todas as religiões primitivas viram no poder feminino a chave para o mito da 
Criação e, assim, o Universo era identificado como uma Grande Deusa, criadora 
de tudo aquilo que existia e que existiu. Nada mais lógico para uma sociedade em 
processo de evolução – pois não é do ventre da mulher que todos nós saímos?

Podemos então afirmar: «No início era... A Mãe». 

Marija Gimbutas revela-nos, a propósito desta “crença”:

«O tema principal do simbolismo da Deusa é o mistério do nascimento e da morte, 
mas também da renovação da vida, não só da vida humana, mas de toda a forma de 
vida na Terra e no Cosmos. Os símbolos e as imagens que se reúnem em volta da Deusa 
partenogenética (autogeneratriz) e das suas funções fundamentais – dar a vida e dar 
a morte, assegurar a regeneração – e em volta da Terra Mãe, a Deusa da fertilidade, 
jovem e velha, que cresce e morre com a vida vegetal. Ela era a única fonte de toda a 
vida, que extraía a sua energia das fontes e dos poços, do Sol, da Lua , da terra húmida. 
Este sistema simbólico representa o tempo mítico, cíclico, não o tempo linear.»

De facto, para os primeiros povos, tudo era criado através do feminino, a Deusa era 
quem permitia que a vida acontecesse, ou não. O masculino, na visão desses povos, 
não tinha capacidade criativa, nem sequer ajudava na procriação. Por esta razão, 
a maioria dos mitos da Criação que dão início às diversas “famílias” mitológicas 
são iniciados através de uma Grande Deusa que tinha o poder de autogerar a vida. 
Veremos isto mais à frente na genealogia da família dos Olímpicos da mitologia 
Grega, o que nos permitirá compreender a “razão inconsciente” que se encontra 
por detrás do assentamento do patriarcado naquelas sociedades, e que perdurou até 
hoje. 

O Homo Sapiens foi o primeiro a ser capaz de juntar a arte e a espiritualidade. 
Deixou-nos os primeiros “objectos-culto”, entre os quais, e os mais conhecidos, 
várias estatuetas femininas, como as da Vénus de Willendorf, de Menton e Lespugne. 
Elas representam a sacralidade feminina e os poderes mágicos e religiosos atribuídos 
à Grande Deusa Mãe, nas épocas do Paleolítico e do Neolítico. 
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Vénus de Lespugne - Marfim- Paleolítico - Sul de França

Erich Neumann (1905-1960), psicólogo analista seguidor da teoria junguiana 
pesquisou em profundidade o arquétipo da Grande Mãe. A sua obra “A Grande 
Mãe” é com certeza a mais polémica, mas também a mais completa sobre as formas 
de manifestação do feminino nos seus aspectos elementar e de transformação.

Escreve sobre este tema das origens do feminino na história da humanidade:

«Com as esculturas da Idade da Pedra, retratando a Grande Mãe como deusa, 
repentinamente emerge da humanidade o arquétipo do Grande Feminino pela primeira 
vez, em arrebatadora perfeição e totalidade. Essas imagens da Grande Deusa, apesar 
de serem pinturas rupestres, são as obras de culto e artísticas mais antigas que a 
humanidade conhece. A existência dessas imagens numa área que se estende desde a 
Sibéria até aos Pirinéus deixa transparecer uma visão do mundo unitária em cujo centro 
está a Grande Deusa.

(...) As esculturas da Idade da Pedra são divididas de acordo com o sexo, visto 
que, numa pesquisa realizada, há cinquenta e cinco figuras femininas ao todo e apenas 
cinco figuras masculinas. Estas são figuras de adolescentes masculinas, atípicas e mal 
acabadas. De forma que, sem dúvida, não tinham nenhum significado para os cultos. 
Isto confirma o carácter secundário da divindade masculina, que surge somente mais 
tarde na remodelação da religiosidade que vai permitir a adopção da figura masculina 
como divindade filial da Deusa Mãe».

A Grande Deusa Mãe foi encontrada em todos os mitos e religiões de todas as 
culturas. Esses mitos são chamados de mitos primordiais porque falam da criação 
do mundo. No Egipto, a Grande Mãe chama-se Nout; na Grécia, Gaia; para os 
Assírios Tiamat; na India, Aditi; na tradição hebraica é Lilith, que foi transformada 
em demónio pelo patriarcado; para os gnósticos, é Sophia; para os aborígenes, é a 
Deusa Yhie; para os celtas, eram Brigit e Morrigan; para os bascos, era Mari; nos 
países bálticos , eram Laima e Ragana; finalmente, para os russos, é Baba Yaga. 

A Grande Mãe era também reverenciada através de muitas denominações: 
“Senhora das Plantas”, “Senhora das Feras”, “Mãe de Tudo”, “Deusa do Amor”, 
“A Protectora”, e inúmeras outras. Essas designações reverentes dizem-nos que ela, 
enquanto divindade suprema, contém em si todas as possibilidades da existência: 
vida, morte, poder, juventude, velhice, sabedoria e também o masculino e o 
feminino. A Grande Deusa Mãe era o centro absoluto, no culto religioso dos povos 
da antiguidade. 

 
Mas, o que é que estas crenças e comportamentos do feminino ancestral têm a ver 

com a mulher do século XXI?  E, como é que ainda podem influenciá-la? 
 
 
O ArQUéTIPO DO FEMInInO E Os MITOs FUnDADOrEs 

Para respondermos a estas perguntas, precisamos de, em primeiro lugar, explicar 
um pouco melhor o funcionamento da psique humana e, a seguir, ver como actuam 
os mitos e os arquétipos no nosso inconsciente.  

A Estrutura Da Psique 

Jung entende por psique a totalidade dos processos psíquicos, tanto do consciente 
como do inconsciente. A psique seria então formada por duas metades que se 
complementam, mesmo que as suas propriedades sejam opostas, sendo que nas 
duas esferas o nosso ego tem participação.   

O consciente 
Da nossa vida consciente, fariam então parte todos aqueles conteúdos que já 

teriam sido aceites pelo ego, sem prejuízo da imagem que entenderíamos como 
aceitável para o papel social que desejamos representar. A nossa vida consciente, 
no entanto, só pode abranger uma quantidade muito restrita de conteúdos, e, 
sendo assim, embora o ego tenha a impressão de que a totalidade dos conteúdos 
é percebida pela consciência, apenas uma parcela muito restrita diz respeito ao 
material consciente.

O consciente tem a ver com aquilo que eu percebo como fazendo parte de mim 
mesmo e de minha vida, aquilo que eu considero aceitável e que imagino poder 
controlar, uma vez que se trata de algo já conhecido.

Dessa forma, podemos entender que aquilo que pode ser tornado ciente pelo 
ego ao penetrar na mente torna-se de imediato consciente e aceite, enquanto que 
aquilo que não pode ser conscientemente reconhecido, torna-se subliminar e não 
reconhecido, portanto inconsciente.

Tornar-se consciente é ter a noção de que um dado factor existe, quer ele surja de 
forma subjectiva ou objectiva. 
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Esse material que não pode ser reconhecido (tornado consciente) permanece 
inconsciente, mas parte dele pode vir a fazer parte de nosso consciente ao longo da 
vida e da busca pelo autoconhecimento, pela individuação.

Os conteúdos rejeitados pelo ego não desaparecem de nossa psique. Eles são 
depositados numa outra esfera psíquica que é chamada de inconsciente, onde são 
potencializados e ganham poder sobre o nosso desempenho consciente.

 
O inconsciente pessoal
A nossa consciência só tem capacidade de abranger um número muito pequeno de 

conteúdos psíquicos, daí que vários deles fiquem relegados na esfera do inconsciente, 
podendo surgir a qualquer momento no campo da consciência. Os conteúdos 
psíquicos reprimidos ao longo da vida, e que nos aparecem como desagradáveis por 
diferentes motivos, também são relegados para a esfera do inconsciente. 

Dessa forma, podemos então entender que tudo o que foi esquecido, reprimido, 
percebido, pensado e sentido, mas que não faz parte da esfera da consciência, 
pertence ao inconsciente pessoal. Para usarmos o termo psicanalítico adequado 
trata-se de situações que foram recalcadas.

O inconsciente pode facilmente ser comparado a um grande reservatório, 
onde encontramos um potencial enorme, repleto de energias que precisam de ser 
descobertas, libertadas e integradas na vida consciente, uma vez que ele representa 
não apenas aquilo que eu não sei, mas aquilo que eu penso que não sei.

Para Freud, o inconsciente era constituído apenas de conteúdos referentes 
a tendências infantis reprimidas. Jung refutou essa hipótese, uma vez que, se o 
inconsciente fosse composto apenas desses conteúdos, a remoção das repressões 
proporcionaria ao indivíduo uma fabulosa memória, à qual nada escaparia. 
Geralmente, este inconsciente é chamado de pessoal, já que abrange exclusivamente 
conteúdos da nossa existência, desde a nossa criação dentro da barriga da nossa 
mãe, até ao presente.  

Uma mente saudável seria a que permitisse um diálogo constante entre a mente 
consciente e a inconsciente, e que fosse capaz de estabelecer comunicação com as 
duas formas de linguagem, sem a perda do contacto com a sua vida real, com o 
concreto, com tudo aquilo que lhe cabe viver.

Esse material inconsciente, uma vez que faz parte do mundo de nossa psique, 
precisa de ser reconhecido e integrado para que possamos alcançar a nossa totalidade 
psíquica.  

O inconsciente colectivo 
O inconsciente, no entanto, não é composto apenas de material relacionado com 

a nossa vida pessoal (que faz parte da esfera de nosso inconsciente pessoal), mas dele 
fazem parte imagens relacionadas com uma outra esfera da consciência, a que Jung 
denominou de Inconsciente Colectivo, e que compreende conteúdos que não são 
específicos da nossa experiência individual, nem procedem de aquisições pessoais, 
mas da nossa estrutura cerebral herdada.

Essa herança humana universal faz parte da base de todo o material psíquico, ela 
é mais antiga que a consciência e os seus conteúdos são sempre actuais. Ela abrange 
modos típicos de reacção da humanidade, desde a sua origem.  

Para marcar claramente a sua oposição a Freud, Jung escreveu o seguinte.

“Ao contrário do inconsciente pessoal, o inconsciente colectivo não é feito de 
conteúdos individuais mais ou menos únicos, mas de conteúdos universais que aparecem 
regularmente. Os conteúdos do inconsciente colectivo constituem-se como uma condição 
omnipresente, imutável, idêntica a si mesma em todos os lugares. [...]

O inconsciente colectivo contém o conjunto da herança espiritual da evolução da raça 
humana, evolução que é reproduzida dentro da estrutura cerebral de cada indivíduo.”

As imagens arquetípicas que aparecem em sonhos, provêm da mesma capacidade 
humana que criou as antigas mitologias dos nossos ancestrais, e são imagens repletas 
de signos, símbolos, metáforas e imagens, carregadas de significado. 

Para Jung, essas imagens-eventos interiores, eram na realidade, tão reais quanto o 
que denominamos de realidade exterior.

Os arquétipos são considerados como imagens primordiais inscritas no 
inconsciente colectivo dos homens desde o início da Humanidade. Reencontramo-
los nos mitos primordiais, nas religiões, nas lendas que alimentam o património 
colectivo e que nos influencia conscientemente e, sobretudo inconscientemente.

A imagem do Iceberg é muito interessante para nos explicar o funcionamento do 
consciente e dos inconscientes. Depois de analisada, leva-nos a reflectir sobre uma 
frase comum que o ser humano utiliza sem pensar: «Tenho consciência de que....!»

Não restam dúvidas de que, uma vez que entendamos o quanto somos 
influenciados pelos processos inconscientes, já não sabemos se «somos tão 
conscientes como pensávamos que éramos»!

Segundo Jung, a consciência – o aparente sine qua 
non da Humanidade – é tão somente a ponta do iceberg. 
Por baixo dela, encontra-se um substrato muito maior de 
recordações pessoais, sentimentos ou condutas esquecidas 
ou reprimidas que Jung denominou inconsciente pessoal. 
E por baixo dele, está o mar abissal do inconsciente 
colectivo, imenso e ancestral, repleto de todas as imagens 
e comportamentos que vêm sendo repetidos incontáveis 
vezes ao longo de toda a história não só a humanidade, mas 
da própria vida. É no inconsciente colectivo que estão os 
arquétipos.

Como disse Jung: “... e quanto mais fundo se vai, mais ampla se torna a base”. 
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O MITO COMO lInGUAGEM TErAPÊUTICA 

O mito é sempre a imagem de uma representação colectiva, transmitida por 
várias gerações e que retrata uma explicação do mundo. Ele expressa o mundo e a 
realidade humana, portanto, é ilógico e irracional, como o próprio ser humano, de 
um modo geral. E constitui um elo entre o consciente e o inconsciente colectivo.

A construção de um mito (seja ele qual for) é parecida com a construção da 
psique. Pelo facto de estar a relatar acontecimentos históricos, ele esclarece-nos 
sobre verdades profundas. O mito explica-nos o mundo do humano e da matéria, 
mas também do divino. Ele permite-nos passar do colectivo ao individual, devido 
à ligação consciente que somos capazes de estabelecer entre ele e nós, mas também 
pelo facto de que podemos perceber aquilo que nos diz directamente respeito.  

«Por detrás da afirmação de que o mito é derivado da vida psíquica “infantil” de 
um povo, devemos colocar um grande ponto de interrogação. Porque o mito é, pelo 
contrário, a produção mais adulta doada pela humanidade primitiva. [...] O mito não 
é uma fantasia infantil; ele é uma necessidade essencial da vida primitiva». C.G Jung

Devido à sua antiguidade, o mito revela imagens que pertencem a um mundo 
primitivo. E é justamente entre o primitivo e o civilizado que se encontra a evolução 
da consciência. O mundo mítico dos nossos antepassados coabita constantemente 
com nosso lado civilizado e manifesta-se através de imagens involuntárias dentro 
do nosso inconsciente, revelando a sua influência nos nossos modos de pensar e de 
agir. 

«O mito é uma tentativa do inconsciente para salvaguardar a consciência de 
uma regressão que a ameaça. Ele tem um valor terapêutico porque dá uma expressão 
adequada ao dinamismo sobre o qual se apoia a complexidade do indivíduo. Ele não 
é uma explicação causal de um complexo pessoal, mas pelo contrário, a expressão dos 
mecanismos arquetípicos anteriores ao desenvolvimento da consciência individual.»

Através desta explicação Jung fala-nos de um ponto fundamental que diz respeito 
à profundidade do conteúdo do nosso inconsciente e coloca-nos perante o facto 
de que somos altamente influenciados pelos mitos. O encontro com um mito em 
particular ou com um elemento deste permite-nos a projecção e o confronto com 
uma parte inconsciente que emerge à superfície do consciente.

Ele informa-nos sobre verdades profundas e fundamentais, e a sua interpretação 
é muito parecida com a maneira como explicamos os sonhos, sendo que todos 
os actores e protagonistas são arquétipos que participam na nossa dinâmica 
interna. Devido ao facto do mito responder à pergunta fundamental das origens, 
ele ajuda a descobrirmo-nos por meio da sua função etiológica, permitindo-nos, 
consequentemente, chegar até à Criação.

Esta explicação do grande historiador Mircea Eliade esclarece-nos ainda mais 
sobre o funcionamento do mito: 

 
«O mito conta uma história sagrada: ele relata um acontecimento nos tempos 

primordiais, o tempo fabuloso dos “inícios”. Noutras palavras, o mito conta como, graças 
aos Seres Sobrenaturais, uma realidade alcançou a existência, dentro da realidade total, 
o cosmos, ou num fragmento dele: uma ilha, uma espécie, uma instituição.»

O mito nunca é um relato anónimo; é sempre significativo de uma evolução 
decisiva da Humanidade relacionada com o colectivo e, principalmente, com o 
conhecimento de nós mesmos. Existem mitologias para cada cultura. No caso da 
nossa procura de compreensão do feminino actual, a mitologia Grega é a meu ver 
a mais indicada para entendermos melhor as nossas origens e o porquê da nossa 
sociedade actual.

Aliás, posso citar esta frase do Jung, que diz: «Em substituição dos Deuses perdidos 
do Olimpo, abre-se a riqueza interior da alma».

Mas para entendermos melhor como funcionam os mitos dentro da nossa psique 
é fundamental percebermos um pouco mais sobre os famosos arquétipos e como 
eles actuam dentro de nós. 

A EsTrUTUrA DO ArQUéTIPO  

Etimologicamente, a palavra “Arquétipo” (grego ἀρχή) é construída pelo radical 
grego arche que se refere a: início, origem; enquanto que tipo vem do grego que 
significa “golpear, gravar, esculpir”, referindo-se dessa forma à impressão de um 
modelo. 

O arquétipo é então o primeiro modelo de alguma coisa que podemos também 
chamar de “imagem primordial”.

As imagens arquetípicas, como padrões ou motivos universais, que se originaram 
no inconsciente colectivo são o conteúdo básico das religiões, das mitologias, das 
lendas e dos contos de fadas. Os arquétipos mais conhecidos são o do pai, da grande 
mãe, da criança, do herói, do dragão, da bruxa, do tesouro, do divino, do sol, da lua, 
da morte, do nascimento, do velho sábio, do mar...

Arquétipo, na psicologia analítica, significa a forma imaterial à qual os fenómenos 
psíquicos tendem a moldar-se. C.G. Jung usou o termo para se referir aos modelos 
inatos que servem de matriz para o desenvolvimento da psique.

Eles são as tendências estruturais invisíveis dos símbolos. Os arquétipos criam 
imagens ou visões que correspondem a alguns aspectos da situação consciente. 
Jung deduz que as “imagens primordiais” têm origem na constante repetição de 
uma mesma experiência, durante muitas gerações. Funcionam como centros 
autónomos que tendem a produzir, em cada geração, a repetição e a elaboração 
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dessas mesmas experiências. Eles encontram-se isolados uns dos outros, embora 
possam interpenetrar-se e misturar-se. 

A dinâmica, o efeito do arquétipo, manifesta-se, entre outros, por processos 
energéticos no interior da psique, processos esses que operam tanto no inconsciente 
como entre o inconsciente e a consciência. Esse efeito aparece, por exemplo, em 
emoções negativas e positivas, em fascinações e projecções e, também, no medo; 
em estados que indicam que o ego está sendo subjugado e nos estados maníacos e 
de depressão. Cada um desses estados, quando se apodera da personalidade como 
um todo, representa o efeito dinâmico de um arquétipo, independentemente do 
facto de esse efeito ser aceite ou rejeitado pela consciência humana, de permanecer 
inconsciente, ou de alcançar a consciência.   

Os arquétipos actuam na nossa vida como espíritos autónomos que, quando 
constelados, nos fazem mudar o tipo de resposta que nos é peculiar aos estímulos 
externos. Aquando da constelação de um arquétipo, somos invadidos por emoções 
e capazes de reacções que não reconhecemos como fazendo parte de nossa 
personalidade. Dessa forma, nós podemos facilmente entender que não possuímos 
um arquétipo, mas, ao contrário, somos possuídos por ele. Sempre que nos ocorre 
uma forte reacção emocional em relação a uma pessoa ou situação, um complexo foi 
constelado ou activado.  

Quando a psicologia analítica se refere à imagem primordial ou ao arquétipo da 
“Grande Mãe”, não se refere à existência de uma imagem concreta com presença 
no tempo e no espaço, mas a uma imagem interior em operação na psique humana. 
A expressão simbólica desse fenómeno psíquico são as figuras e as imagens da 
Grande Deusa, reproduzidas nas criações artísticas e nos mitos da Humanidade. 
O aparecimento desse arquétipo, assim como o seu efeito, pode ser observado ao 
longo de toda a história da Humanidade, por se encontrar presente nos rituais, nos 
mitos e nos símbolos desde os primórdios do homem, e igualmente nos sonhos, 
nas fantasias e nas realizações criativas de indivíduos enfermos e sadios do nosso 
tempo.  

 
O Arquétipo Da Grande Deusa Mãe 

Erich Neumann criou um esquema para nos ajudar a entender os pormenores do 
Arquétipo do Grande Feminino e de que modo ele nos afecta inconscientemente. 
Estes arquétipos constituem a base da psicologia feminina (e masculina) sendo que 
a mãe e aquilo que ela representa é o primeiro ser com o qual o humano se vai 
relacionar. 

 
 Com este esquema tentaremos esclarecer como ocorre o processo de formação de 

imagens, apresentando o seu desenvolvimento desde o estágio do uroboros, passando 
pelo Grande Feminino até chegar à Grande Mãe e a outras diferenciações.  

O esquema divide-se em três camadas: o inconsciente, a consciência e o mundo
 

O Uroboros, a imagem da serpente circular que morde a 
própria cauda, é o símbolo do estado psíquico inicial e da 
situação primordial, em que a consciência e o ego do ser 
humano ainda são infantis e não desenvolvidos.

A totalidade urobórica, que também surge como 
símbolo dos pais primordiais unidos, (os quais se dividem 
posteriormente na figura do Grande Pai  e da Grande Mãe) 
é assim o exemplo mais perfeito do “arquétipo primordial” 
ainda indiferenciado. 

Desse arquétipo primordial, nasce O FEMININO ARQUETÍPICO que contém 
traços do “Uroboros maternal” e da “Grande Mãe Urobórica”. Nele residem, 
essencialmente, os elementos do Feminino ( ), mas de uma forma desordenada, 
por isso são imprevisíveis e inapreensíveis à vivência do ego. 

A seguir, uma forma configurada da “Grande Mãe” destaca-se do arquétipo 
primordial, e nela toma-se visível uma organização dos elementos.
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Ela assume três formas: a Mãe Bondosa, a Mãe Terrível e a Mãe Bondosa-Má. 

Os elementos femininos (e masculinos) bons configuram a “Mãe Bondosa” que, 
tanto quanto a “Mãe Terrível” (detentora dos elementos negativos) também pode 
emergir de forma independente da unidade da Grande Mãe. A terceira forma é a 
da “Grande Mãe” que é boa e má e que permite a união de atributos positivos e 
negativos. 

Estas três formas da Grande Mãe constituem a Anima: o arquétipo do inconsciente 
colectivo que simboliza a parte feminina inconsciente do homem. A Anima também 
faz parte da psique de toda mulher, neste caso, esse arquétipo tem partes que são 
conscientes e outras inconscientes. 

Como podemos ver no esquema, a Anima, com todo seu conteúdo de imagens 
arquetípicas “boas” e “más” manifesta-se no “mundo” através de figuras ou 
pessoas. 

Este processo é chamado em termos analíticos de Projecção. 

As figuras são imagens relativas a divindades, por exemplo, a Ísis egípcia, a 
Górgona greco-latina e Sofia ou sabedoria, que é uma figura da tradição helenística 
e judaico-cristã. Uma vez que as “figuras”, sob o ponto de vista psicológico, são 
imagens interiores projectadas, indicaremos no esquema determinados traços 
através dos quais elas estão ligadas a estruturas arquetípicas no inconsciente. Assim, 
a figura assustadora da Górgona, cuja cabeça é coberta por víboras serpenteantes 
e cujo olhar petrificava a sua vítima, é uma projecção da Mãe “Terrível” enquanto 
que a figura de Sofia é uma projecção da Mãe ‘’Bondosa’’. A figura de Ísis, que 
une em si os traços da Mãe Terrível e da Mãe Bondosa, corresponde, portanto ao 
arquétipo da Grande Mãe. “Indo mais além, podemos encontrar na sua composição 
indicações do arquétipo primordial do ‘’Grande Feminino” e do “Uroboros”.                                                                                         
  A análise estrutural do arquétipo da Grande Mãe é, naturalmente, de interesse 
fundamental para uma psicologia do Feminino em geral. Vejamo-lo, no contexto do 
arquétipo materno. 

Ele manifesta-se das mais diversas maneiras, dentro de uma simbologia própria. 
O símbolo da Grande Mãe é um derivado do arquétipo materno do qual as formas 
mais características, segundo o estipulado por Jung, são as seguintes: “a própria mãe 
e a avó; a madrasta e a sogra; uma mulher qualquer com a qual nos relacionamos 
como ama-de-leite, ou ama-seca, a antepassada e a mulher branca; no sentido 
da transferência mais elevada, a deusa, especialmente a mãe de Deus, a Virgem 
(enquanto mãe rejuvenescida, por exemplo, Deméter e Core), Sofia, a META da 
nostalgia da Salvação (Paraíso, Reino de Deus, Jerusalém Celeste); num sentido 
mais amplo, a Igreja, a Universidade, a cidade ou país, o Céu, a Terra, a floresta, o 
mar e as águas quietas; a matéria, o mundo subterrâneo e a Lua; em sentido mais 
restrito, o lugar de nascimento ou da concepção, a terra arada, o jardim, o rochedo, 

a gruta, a árvore, a fonte, o poço profundo, a pia baptismal, a flor como recipiente 
(rosa e lótus); como círculo mágico (a mandala, como padma) ou como cornucópia; 
em sentido mais restrito ainda, o útero, qualquer forma oca (por exemplo, a porca do 
parafuso); a yoni; o forno, o caldeirão; enquanto animal, a vaca, o coelho e qualquer 
animal útil, em geral”.  

Todos estes símbolos nos dão a possibilidade de vivenciar o arquétipo materno 
de uma forma positiva ou negativa. 

Os atributos do arquétipo materno são, conforme Jung salienta: “o “maternal”, 
simplesmente a mágica autoridade do feminino; a sabedoria e a elevação espiritual 
além da razão; o bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona as 
condições de crescimento, fertilidade e alimento; o lugar da transformação mágica, 
do renascimento, o instinto e o impulso favoráveis; o secreto, o oculto, o obscuro, 
o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, sedutor e venenoso, o apavorante e 
fatal.”  

Jung salienta que, embora a figura materna seja universal, a sua imagem será 
matizada de acordo com as experiências individuais do sujeito com a mãe pessoal. 
A posição de Jung, quanto a este aspecto, é a de que a mãe pessoal tem um especial 
valor no relacionamento mãe filho, porém outros aspectos também têm influência. 
A mãe pessoal é um receptáculo da projecção do arquétipo materno com todas as 
suas características e atributos. Ela é o primeiro “gancho” desta projecção, o que 
acaba por imputar-lhe “um carácter mitológico e com isso confere-lhe autoridade, e 
até mesmo “numinosidade”. 

Jung não descarta a influência das atitudes que realmente podem ser atribuídas 
à mãe pessoal, mas é necessário observar se estas características são realmente da 
mãe pessoal, ou se aparecem como tal devido à projecção arquetípica por parte da 
criança.

Recorro a um exemplo concreto para tentar ilustrar toda esta explicação: 

Uma mulher tem dificuldades na relação com os seus filhos, que não a respeitam no 
seu papel de educadora. Na terapia, ela vai expressar a sua queixa que é: «não consigo 
fazer-me respeitar, eles são terríveis!» À primeira vista, de facto, eles são terríveis porque 
criam situações cada vez mais difíceis para ela se impor. À medida que vai avançando 
na terapia, ela vai começando a compreender que não consegue estabelecer limites para 
eles (ou seja, fora dela) porque não quer ser uma mãe “má” como era a sua mãe para 
com ela (esta mulher teve uma mãe disfuncional que não a respeitava e a maltratava 
verbalmente). De facto, ela vivenciou na infância uma experiência da mãe “má” e da 
raiva que isto provocava nela, mas a sua mãe também tinha momentos bons em que se 
tornava a Boa Mãe, o que a levava a sentir culpa pela raiva que experimentava. O que 
acontece ao nível arquetípico?

Já vimos que o arquétipo da Grande Mãe é dividido em duas partes, a Mãe terrível 
e a Mãe Bondosa, e que os arquétipos fazem parte do nosso inconsciente colectivo, 
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colocando-nos, inconscientemente, em contacto com essas energias. Através da experiência 
de ser filha e, depois, da de ser mãe, esta mulher será colocada directamente em contacto 
com essa ambivalência relacional (o “bom” e o “mau” dentro do mesmo ser), dado que 
também existe dentro dela o vasto arquétipo da Grande Mãe, que é ilimitado, atemporal 
e igualmente dividido em Mãe temível e Mãe Bondosa. Inconscientemente, ela vai ser 
confrontada com a obrigação de “trabalhar” sobre os limites do bem e do mal dentro de 
si. Isto, em relação aos outros, para aprender “conscientemente”, através das emoções 
recalcadas da sua infância, como agir de um modo certo e equilibrado em adulta. Ela 
vai precisar de integrar parte da energia da Mãe terrível para poder impor-se aos seus 
filhos sem sentir o medo e a culpa da sua própria infância, quando a sua mãe quase a 
destruía com tanta violência.

O relato deste caso permitiu entender um pouco melhor como pode este arquétipo 
influenciar uma situação comum do nosso quotidiano. Agora, que sabemos o quanto 
somos “impregnados” desse feminino ancestral através dos arquétipos presentes no 
nosso inconsciente colectivo e pessoal, chegou o momento de avançarmos sobre 
as alterações que houve nesta sociedade “matrifocal”, mudanças essas que estão 
ainda bem presentes na nossa sociedade e nos nossos comportamentos conscientes 
e inconscientes.  

A Fragmentação 

Sabemos que no decorrer da evolução, a Europa passou por uma série de invasões 
do Norte e do Leste. Marija Gimbutas descreve esses invasores como detentores de 
uma cultura “patrifocal”. Eram inconstantes, guerreiros, ideologicamente orientados 
pelo céu e indiferentes à arte.

Os invasores julgavam-se um povo superior (e de facto eram, de um ponto de 
vista físico) e sucessivas ondas de invasões dos indo-europeus iniciaram o destronar 
da Grande Deusa (4500- 4400 AC). 

Os valores da Grande Deusa não inspiravam esta nova sociedade patriarcal que 
se encontrava alicerçada num modo de ser racional, visível, tangível, e ficou decidido 
que tinha que se destruir toda a lembrança da antiga crença. 

As deusas não foram completamente suprimidas, mas incorporadas nas religiões 
dos invasores. Eles impuseram a sua cultura patriarcal e a sua religião bélica aos 
povos conquistados. A Grande Deusa tornou-se consorte serviçal dos deuses dos 
invasores. Os atributos e poder que originalmente pertenciam à divindade feminina 
foram desapropriados e dados a uma divindade masculina. A violação apareceu nos 
mitos pela primeira vez, e surgiram mitos nos quais os heróis do sexo masculino 
matavam serpentes, símbolos da Grande Deusa.

As sociedades Gregas, Romanas e Judaico-Cristãs construíram novos templos 
sobre os antigos lugares de culto e teve início a criação das primeiras “grandes 

civilizações” que julgavam que, para evoluir, tinha que se destruir o passado (nós 
não mudámos muito desde aqueles tempos, o condicionamento referente à moda 
“molda-nos” de modo a sentirmo-nos “fora de moda”, se não vestirmos, ou não 
comprarmos, o último produto que foi lançado).

Na mitologia Grega, os atributos, símbolos de poder que um dia pertenceram à 
Grande Deusa, foram divididos entre muitas Deusas. 

Pelo facto de “varrer” este grande arquétipo do feminino, o masculino desliga-
se da sua essência. Ao invés de focalizar-se sobre seu objectivo, ele passa a agir 
impulsivamente e ignora a capacidade do seu próprio feminino interior se religar ao 
Grande Tudo que ensina a criar com um objectivo que perdurará no tempo. Por esta 
razão, o nosso planeta está a morrer, já que a nossa sociedade patriarcal, imbuída de 
poder, não enxerga um palmo à frente do seu ego e do seu proveito pessoal.

Seria interessante encontrar, através da mitologia, um mito que pudesse esclarecer-
nos sobre o porquê desta necessidade inconsciente do masculino de se impor. Não 
restam dúvidas de que toda dominação só dura um tempo e que tudo é cíclico, 
como já referi na primeira parte: “a única coisa perpétua é a mudança”. Mas será que 
encontramos uma explicação para este desejo do masculino de se impor, que não 
seja apenas uma necessidade biológica “a do macho dominante”? E também, qual a 
ferida inconsciente que provocou esta viragem na sociedade?  

É na primeira civilização reconhecida, a dos Sumérios, na Mesopotâmia, que 
vamos encontrar respostas interessantes sobre este tema e, uma vez mais, através da 
pesquisa de um arqueólogo, o italiano Gabriele Rossi-Osmida.

Existiu no deserto do Karakoum, no Turquemenistão, a chamada “Civilização 
dos Oásis”, (com 5 000 anos) como provou um estaleiro de escavações arqueológicas 
que se instalou nas areias do Karakoum. As sepulturas saídas da terra confirmam 
a existência, no terceiro milénio antes de Cristo, de uma civilização urbana muito 
avançada, e oferecem índices que ensinam sobre os modos de vida e as crenças 
dos habitantes de uma cidade que se desenvolvia na Alta Antiguidade. Refinados, 
eles davam uma grande importância à beleza. As mulheres gozavam de um grande 
prestígio e constata-se que esta sociedade homenageava a fecundidade. A descoberta 
de estatuetas femininas confirma a intuição dos arqueólogos: tratava-se de uma 

sociedade fundada sobre o matriarcado. 

No entanto, deparam-se com um facto surpreendente: 
a sua atenção focaliza-se sobre amuletos e selos de um tipo 
diferente dos objectos encontrados até então, e que lhes 
permite identificar um ponto de ruptura na civilização dos 
oásis que passou do matriarcado ao patriarcado. Os desenhos 
que se encontram nestes objectos contam a história de Etana, 
o primeiro Rei da Humanidade. Quando este selou um pacto 
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com a Águia, vítima da Serpente vingativa, conseguiu encontrar a Grande Deusa do 
Céu, que lhe assegurou uma fecundidade da qual tinha sido privado até então, o que 
lhe permitiu estabelecer uma dinastia. 

Trata-se de um mito fundador da Humanidade que nos fala da “ferida” do 
masculino que surgiu no decorrer da sociedade “matrifocal”. Como já referido 
anteriormente, a Grande Deusa e a sociedade matriarcal estavam alicerçadas sobre 
o pensamento místico da autogeneração da vida. A prosperidade desta civilização 
dependia da sobrevivência diária da sua população através da sua capacidade de 
se nutrir e de se multiplicar. A lua era considerada dispensadora de fertilidade e 
marcava as várias etapas do quotidiano, de acordo com seu ciclo de 28 dias, em 
sincronismo com a menstruação das mulheres. Devido ao facto de o masculino não 
ser reconhecido como co-generador, o poder da criação não lhe pertencia. Não é 
então difícil de entender a ferida inconsciente que se criou, com origem nessa falta 
de reconhecimento do seu meio social.

Este mito revela um facto histórico: a passagem de uma cultura matriarcal e agrícola 
à cultura da idade do metal e masculina. Etana quer roubar o segredo das mulheres à 
Grande Deusa Mãe, com a ajuda da águia. Marca o início do patriarcado, no terceiro 
milénio antes de Cristo, quando todas as dinastias se tornaram masculinas.  

Aparecem neste período estatuetas masculinas, num contexto onde antes 
predominavam as figuras femininas, simbolizando uma mudança de civilização. 
O mito de Etana representa a necessidade de afirmação do masculino, pelo 
reconhecimento da fecundidade dos homens ignorada por esses povos primitivos, 
salientando o imperativo do seu poder advindo da sua capacidade de participar na 
criação da vida. 

Podemos verificar uma situação similar nos mitos das Deusas Gregas. O estudo 
que empreendi usando os pressupostos da psicologia e, também, os da genealogia, 
permitir-nos-á entender como a civilização Grega, tão parecida com a nossa, 
funcionava, e como é que ela constitui um “espelho” daquilo que a mulher vivencia 
actualmente.

O Mito de Etana

O Mito de Etana é uma lenda suméria que tem por personagem principal 
Etana, o rei de Kish, que tenta desesperadamente conseguir ter filhos para lhe 
sucederem no trono. Este texto, infelizmente, chegou-nos incompleto e sem 
a parte final.

A narração começa pela história de uma serpente e de uma águia, ligadas 
por uma bela amizade, até que a águia come os filhos da serpente.

Esta vai procurar conselho junto de Utu, o Deus-Sol, que a aconselha a 
preparar uma armadilha para a águia, escondendo-se dentro do cadáver de 
um boi e esperando que a ave se aproxime, para capturá-la.

É isto que a serpente faz, atraindo a águia para um buraco, após tê-la 
magoado

para a impedir de voar.
É neste momento que entra em cena Etana, o rei de Kish. Este deseja 

ardentemente filhos, e faz um pedido a Utu, que também é solicitado pela 
águia pedindo ajuda. Utu diz a Etana que a solução é obter “a planta da 
criação”, que se encontra no Céu, onde residem os Deuses. Para chegar a este 
lugar inacessível aos mortais,

o Deus Utu aconselha-o a ajudar a águia a sair do buraco, tratando dela, 
pois, dessa forma, ela o ajudará a encontrar a famosa planta.

Num primeiro tempo, a águia não quer ajudar e só aceita depois que Etana 
lho implora.

Etana voa para o Céu sobre as asas da águia. Após um longo voo, não vê 
mais a Terra, e aproxima-se do Céu. Mas a altitude assusta-o e ele pede à águia 
para parar a ascensão. Cai então das asas da águia, que consegue apanhá-lo 
antes que toque o chão.

Por desgraça, o selo seguinte encontra-se quebrado. É a parte final, e esta 
irá, por conseguinte, permanecer desconhecida. Contudo, a Lista real Suméria 
diz-nos que Etana teve um filho como sucessor, o que parece indicar que o 
fim deste mito deve ser feliz para o seu herói. (Fonte Wikipedia) 

Felizmente, o trabalho arqueológico de Gabriele Rossi-Osmida permitiu 
descobrir (em Gonour Dépé no deserto do Karakoum) selos e objectos 
que reconstituem a integralidade do mito. Confirmam que o rei Etana teria 
encontrado a deusa da fertilidade nos Céus e que lhe ofereceu um jarro que 
lhe permitiu ter descendência… (o jarro, claro, simboliza o orifício vaginal no 
qual o sémen será depositado permitindo a fecundação e, consequentemente, 
a criação da descendência)   
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A PsICOGEnEAlOGIA EsClArECEDOrA DA FErIDA PATrIArCAl

Como expliquei na primeira parte, a psicogenealogia permite-nos entender as 
dinâmicas familiares inconscientes que geram os padrões repetitivos de uma geração 
a outra. Essa inconsciência transgeracional pode criar situações dramáticas, como 
vamos verificar na mitologia Grega.

Esses mitos funcionam como “histórias de família” que nos esclarecem muito 
sobre a genealogia patriarcal e as feridas do feminino que nos afectam diariamente.  

Jean Shinoba Bolen escreve a propósito na sua obra “As Deusas em Cada 
Mulher”:

«Essas histórias dizem respeito a atitudes e valores que nos são transmitidos desde 
os gregos, descendentes dos indo-europeus com os seus deuses guerreiros que vieram, em 
ondas invasoras, para conquistar os primitivos adoradores de deusas nos primórdios 
da Europa e na península grega. Esses mitos falam dos pais fundadores e ignoram, ou 
apenas mencionam vagamente, o contexto matriarcal que os precedeu».

De facto, pouco se fala acerca das origens do matriarcado, mas sabemos em 
psicogenealogia que aquilo que não é comunicado ou que não é evidente geralmente 
esconde assuntos que incomodam ou fazem sofrer.  

No princípio era o Caos (fenda), que gerou Gaia, ou Geia (a Terra) (em grego 
antigo Γαῖα/Gaĩa, Γαῖη/Gaĩê ou Γῆ /Gễ).

Ela é uma deusa primordial identificada com a “Terra-Mãe”. É a antepassada 
materna das raças divinas que, por sua vez, gerou Pontos (o mar) e Urano (o céu). 

Geia e Urano uniram-se, deles surgindo os doze Titãs (Oceano, Coeus, Crius, 
Hyperion, Japetus e Crono) e Titânidas (Tétis, Phoebe, Mnemósine, Théia, Themis 
e Réia). 

Os irmãos uniram-se às irmãs, gerando uma série de divindades.  

Urano ficou ressentido com a capacidade de procriação de Gaia. 
Consequentemente, não tolerava os filhos e, logo que nasciam, empurrava-os de 
volta para dentro do útero, para o fundo de Gaia, a Terra Mãe, onde estagnavam pela 
ausência de luz, actividade e liberdade. Gaia sofria muito com tanta violência contra 

os seus recém-nascidos. Finalmente, um deles, Crono, foi secretamente removido 
do próprio útero da Mãe Gaia e, quando o Pai Urano desceu para cobrir Gaia, esse 
filho titânico, rebelde e irado castrou-o. Atirou ao mar a bolsa escrotal e o pénis que 
provocaram uma onda de espuma manchada de sangue, da qual nasceu Afrodite. 
Pelo facto de ter castrado o pai, Cronos tornou-se a mais poderosa divindade 
masculina. Casou-se com a irmã, Reia que era, como Gaia, uma deusa telúrica, e 
desta união nasceram a primeira geração dos deuses Olímpicos: Héstia, Deméter, 
Hera, Hades, Poseidon e Zeus.

Crono temia ser destituído como o pai, por isso também queria destruir os seus 
filhos e, cada vez que um deles nascia, ele devorava-o. No nascimento de Zeus, Reia 
conseguiu enganar Crono, dando-lhe uma pedra envolta em panos que ele engoliu 
sem se dar conta do subterfúgio. Reia entregou a criança que tinha conseguido 
poupar aos cuidados da ninfa Adrasteia, que a alimentou de mel e do leite da cabra 
Amalteia. E foi assim que Zeus cresceu, escondido do mundo e protegido do pai 
devorador. 

Chegado à idade adulta, pediu à mãe para dar um vomitivo de mostarda e sal 
a Crono para este regurgitar os filhos. Crono regurgitou primeiro a pedra, depois 
os demais filhos (Héstia, Hades, Poseidon, Hera e Deméter) e, como a violência 
gera violência, Crono, por sua vez, foi destronado por Zeus que se tornou legítimo 
sucessor. Depois da vitória, juntou os seus dois irmãos e tiraram a sorte para 
repartirem o Universo igualmente entre eles. A Poseidon coube o mar, a Hades o 
mundo inferior e a Zeus o céu. Mas sabemos que Zeus estendera os seus domínios 
e que era o senhor poderoso de todos os planos. As irmãs não tinham direito a 
propriedades, como estipulado na cultura Grega.   

Zeus foi o pai das gerações seguintes de divindades e dos semi-deuses, já que 
se juntava também às mulheres mortais. Ele também temia ser destronado por um 
filho porque tinha havido a profecia de que Métis (sua primeira esposa) daria à luz 
dois filhos e que um deles viria a ser o regente dos deuses e dos homens. Quando 
ela ficou grávida, ele ficou assustado, pensando que fosse a gestação do tal filho e 
conseguiu engoli-la para que ela abortasse. Mas, antes, nasceu Atena, da cabeça de 
Zeus, tornando-se a “menina do pai”, detentora dos atributos do patriarcado e de 
Zeus, mas não herdeira, já que as mulheres não podiam ser as sucessoras dos pais.

O patriarcado tinha criado, através deste mito, a maneira de ter uma descendência 
fiel aos pais, sem o perigo de serem destituídos.  

Comentário: 
Podemos comentar este mito como se se tratasse de uma família comum. Aliás 

não devemos esquecer que foi o povo Grego que criou esses mitos à imagem da sua 
sociedade, como uma projecção, não só daquilo que desejava para si, mas também 
dos conflitos inconscientes que acompanhavam todo o seu desenvolvimento.  
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A Teogonia (ΘΕΟΓΟΝΙΑ - do grego theos, deus + genea, origem) é um conjunto 
de deidades que formam a mitologia de um povo. É também considerada a doutrina 
sobre a origem dos deuses e, quase sempre, sobre a origem do mundo. Hesíodo 
escreveu um poema mitológico (sec. VIII a.C.) que é também conhecido como 
Genealogia dos Deuses. Trata da génese dos deuses. Descreve a origem do mundo, 
os reinados de Crono, Zeus e Urano, e a união dos mortais com os deuses. Desta 
forma nascem os heróis mitológicos. As personagens representam aspectos básicos 
da natureza e do homem, expressando assim as ideias dos primeiros gregos sobre a 
constituição do Universo. 

 
Ele comenta que «a violência de Urano contra os seus filhos foi o início do mal, 

gerando a violência toda que se seguiu. Esse foi o pecado original do Deus Pai Celestial, 
que se repetiria nas gerações seguintes».  

Temos aqui um exemplo da famosa “maldição” que recai sobre uma família 
e que se estende à geração seguinte. Neste caso, em psicogenealogia, tentamos 
descobrir qual é o conflito inconsciente que se encontra na base das repetições de 
um acontecimento de uma geração a outra. Aquilo que nos parece ser um malefício 
do destino, ou enviado por Deus, passa a ter uma origem concreta num episódio 
problemático da vida dos nossos antepassados e que eles não conseguiram resolver, 
nem sequer entender. 

Chamou-se a esta falha original “conflito inconsciente”. 

Segundo Hesíodo, o pecado original do “Deus Pai Celestial Urano” era a violência 
que se ia reproduzindo a cada geração, com o mesmo padrão de comportamento 
que era: “Quero descendência, mas não quero que ela me retire o meu poder e me 
substitua”. Encontramos aqui, como no mito de Etana, uma problemática em volta do 
desejo de paternidade e, a meu ver, no caso dos Gregos, uma ferida muito marcante 
acerca do facto de o feminino, e particularmente a mãe, se encontrar na origem de 
tudo, sem reconhecimento do poder de fertilidade e de criação do masculino. Como 
vimos no início, “do caos nasceu Gaia (a grande Terra-Mãe) e ela fez nascer Urano 
(o céu) e da união dos dois nasceram os primeiros descendentes. Urano ficava furioso 
contra esses filhos, mas não os matava, preferia deixá-los estagnando dentro da terra 
pela ausência de luz, actividade e liberdade”. 

É como se, através deste comportamento, ele tivesse a possibilidade (sempre que 
lhe apetecesse) de colocá-los novamente perante a luz tal como uma mulher “dá à 
luz”. Ou seja, passaria, tal como a mulher, a ter o poder de dar a vida (ou a morte, 
como a Deusa Mãe) , quando quisesse. 

Acontecia uma situação similar com Crono, seu filho, com a diferença de que ele 
precisava de engolir os seus filhos. Encontramos neste mito fundador o arquétipo 
que se repete nos contos de fadas, quando aparece um “bicho papão” gigantesco 
que adora comer as crianças, de preferência “fresquinhas”. O bicho papão simboliza 

a potência paterna, este pai ao mesmo tempo protector (gigantesco) e “separador”: é 
ele que proíbe à criança o seu primeiro objecto de amor: a sua mãe.

Como escreve Freud: “esta separação permanece talvez como a mutilação mais 
sangrenta, imposta pelo tempo à vida afectiva do ser humano”. 

É importante não confundirmos “devorador” e “engolidor”. 
O “devorador”, com a sua faca ou com seus grandes dentes, vai dilacerar a sua 

vítima. 
O “engolidor” vai engolir a personagem inteira, sem a mastigar, e retê-la prisioneira 

por um tempo na sua “barriga-prisão”. Como se uma maturação devesse operar-se 
antes de um nascimento, a que devemos chamar renascimento, por meio do qual o 
“herói e/ou a heroína” que sobreviveram sairão transformados, metamorfoseados, 
transmutados, e irão cumprir importantes “tarefas”. 

Crono também não aceitava esta capacidade do feminino para dar a vida e 
tentava primeiro separar os filhos da sua mãe. Depois, ao “absorvê-los”, fazia de 
conta que era ele que os tinha criado para que algum dia, eles voltassem à vida como 
descendentes de um genitor exclusivo, a fim de criar a descendência patriarcal. 

Um outro ponto que acho importante salientar está relacionado com a fantasia de 
se poder engravidar pela via oral. Encontramos este comportamento nas crianças às 
quais ainda não foi explicado “como se fazem os bebés”. Eles acreditam que, “se a 
barriga da mamã fica grande porque ela tem um bebé dentro, então, ele só pode ter 
entrado pela boca como os alimentos”. Nada mais lógico, porque a criança sentiu 
e verificou no corpo dela que “quando se come, a barriga fica maior”. Poderíamos 
aqui desenvolver este assunto de um ponto de vista psicanalítico, mas prefiro 
poupar às leitoras uma explicação longa e, quem sabe, maçadora, e limitar-me a 
citar a grande psicanalista infantil francesa, Francoise Dolto que nomeia este tema 
de “representação digestiva da gestação”. 

«Este tipo de representação digestiva da gestação é uma perturbação imaginária 
devida, nas raparigas, “à perversão” durante a infância que, na linguagem, deixa 
acreditar num parto partenogenético das mulheres e num futuro destino de mulheres que 
poderiam criar sociedades sem homens». 

O mito de Crono, representador das pulsões inconscientes e conscientes 
dos Gregos, coloca-nos novamente perante a necessidade inconsciente do 
reconhecimento da fertilidade pelo matriarcado; conflito inconsciente que os levou 
a “fantasiar” a possibilidade de que o homem sozinho conseguiria gerar e dar à luz 
uma descendência com uma proveniência única: ele mesmo. De facto, estamos a 
lidar aqui com um modo de reagir profundamente infantil. Mas quem escreve os 
mitos? São os homens! E eles não foram crianças antes de serem adultos? E mesmo 
em adultos (como já vimos através do que foi dito a respeito do inconsciente) qual é 
a nossa parte realmente consciente e saudável?  
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A que conclusão poderia chegar-se, perante tanta violência, tanto delírio e tanta 
desvalorização? 

Podemos ver neste “conflito inconsciente” uma ferida, ligada a um complexo de 
inferioridade: «A sociedade não me valoriza, consequentemente eu não me valorizo».

Estamos à beira de comportamentos psicóticos.  

O complexo de inferioridade

 Alfred Adler (7 de Fevereiro de 1870 - 28 de Maio de 1937) médico, psicólogo e 
psiquiatra austríaco. Elaborou uma teoria (a psicologia individual) fundada sobre o 
sentimento de inferioridade.

Com Freud e Jung, Alfred Adler é um dos três pais fundadores da psicologia 
das profundidades. Separou-se “do pai” deslocando o princípio explicativo dos 
comportamentos da líbido dos impulsos sexuais para “a compensação” dos 
sentimentos de inferioridade. “Ser homem, é sentir-se inferior” escreve Adler. O 
principal problema para o homem é liquidar o seu sentimento de inferioridade. 

Este sentimento de inferioridade pode espalhar-se e fixar-se “num complexo de 
inferioridade” cuja hipercompensação conduz à oscilação entre a “autocomiseração” 
e a “autoglorificação”, quer no plano individual, quer no espaço colectivo das 
sociedades.

“O complexo de inferioridade” é um nó de sentimentos de inferioridade em 
relação ao mundo. É frequentemente inconsciente e pode conduzir indivíduos a 
realizações grandiosas ou comportamentos associados. Nos seus primeiros trabalhos, 
Adler utilizava como exemplos, os complexos do Napoleão para ilustrar a sua teoria. 
Alguns sociólogos propuseram a existência deste complexo de inferioridade a um 
nível mais largo das realizações culturais, económicas e políticas. Outro mérito “da 
psicologia individual” adleriana é o de levar em conta os factores culturais.  

Aplicado ao nosso episódio, permite-nos entender melhor o complexo 
inconsciente de não reconhecimento do poder de criação do masculino, nestes 
tempos ancestrais, que pode ter-se transformado num complexo de inferioridade. 
Através dos comportamentos de violência sobre os filhos, o masculino mostra-nos a 
sua ferida profunda ao ser ignorado no seu potencial criativo. 

O comportamento de Zeus em relação a Métis, sua primeira esposa, simboliza 
de que maneira ele compensou este complexo através de um comportamento de 
“autoglorificação”. Primeiro, ele reduziu Métis de tamanho para a poder engolir. 
Este acto fala por si. Zeus precisa primeiro de a tornar pequena para se sentir maior, 
mais forte, mais poderoso. E, ao engoli-la (como seu pai engolia os filhos), provoca 
um aborto, obrigando Métis a separar-se da criança para que ele possa transformá-la 
dentro de si e, finalmente, dar à luz Atena, a filha do patriarcado. 

Atena não sai de qualquer parte dele, mas sim da cabeça, parte do corpo que 
representa a nossa capacidade de pensar, de raciocinar e até de arquitectar planos.    

“Zeus engravidara Métis, a Titã. Temendo um oráculo que decretara ser um menino 
que iria depô-lo, Zeus engodou Métis e engoliu-a. Mas a criança continuou a crescer 
dentro de Zeus, até que, por fim, ele veio a sofrer de dores de cabeça tão atrozes que 
convocou Hefaístos, o ferreiro, para lhe rachar o crânio com um machado. Com um grito 
de batalha selvagem, Atena sa1tou para fora, inteiramente armada.”

Hesíodo, Teogonia, 887-902  

Atena é a digna representante do patriarcado porque, de facto, ela nasceu da cabeça 
do deus supremo: Zeus em pessoa. Ela, “supostamente” não possuía mãe, era uma 
deusa virgem, dedicada à castidade e ao celibato, também protegia os grandes heróis 
e era capaz de elaborar grandes estratégias de guerra. Os povos invasores e bélicos 
que fundiram os seus mitos e lendas com os dos povos conquistados consideravam 
Atena como “a verdadeira filha do seu pai”. De facto, ela era conhecida por “sussurrar 
conselhos sábios” aos ouvidos dos guerreiros, mas Atena também poderia ser 
extremamente violenta, à semelhança desses povos conquistadores.  

O complexo materno 

Para terminar esta secção não poderia deixar de falar “do poder das mães” que 
aparece em tantos mitos Gregos (e de outros povos) e, na realidade, na história das 
nações. De facto, a supremacia da cultura da Grande Deusa Mãe deixou-nos também 
(tanto aos homens quanto às mulheres) muitas feridas. A cultura feminista (e não 
feminina), ecologista e New Age tem por hábito “glorificar” esse tempo “paradisíaco” 
no qual o feminino, dizem, agia com muita sabedoria, com respeito à natureza e 
de forma equilibrada. Eu discordo bastante desta visão. O mundo daquela época 
assentava numa constante necessidade de sobrevivência e as mulheres funcionavam 
quase sempre em harmonia com o arquétipo da mulher selvagem que tinha muitas 
vezes que matar para sobreviver. Duvido que muitas mulheres de hoje fossem 
capazes de enfrentar uma vida semelhante. Acho bom percebermos a realidade 
e deixarmos de adular este passado. Principalmente, porque existia também um 
desequilíbrio, onde se dava total poder à mulher e à mãe. A Grande Deusa Mãe é o 
princípio mais arcaico e mais primitivo que temos, acompanha-nos através do nosso 
inconsciente colectivo e, claro, através da relação com a nossa mãe a partir da nossa 
vida intra-uterina. Quem trabalha com a psicologia analítica sabe muito bem quanto 
é difícil ajudar mulheres e homens que nos procuram para se separarem da imagem 
da mãe simbólica com seus aspectos bons e maus, criativos e destrutivos, da mãe 
verdadeira, possuidora de vários aspectos tanto luminosos quanto escuros. 

Não podemos admirar-nos, então, com tantas histórias terríveis contadas através 
desses mitos e com o conceito recorrente que implica desfazer-se do feminino ou, 
pelo menos, retirar-lhe poder. 

Mas não restam dúvidas de que também existe o complexo paterno, que urge 
entender para nos consciencializarmos e nos libertarmos. 
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Freud alicerçou sua teoria sobre o complexo de Édipo (outra tragédia Grega), 
considerando este mito como o único onde as problemáticas essenciais dos 
seres humanos poderiam ter origem. Inspirado pela lenda grega, Oedipus Rex, de 
Sófocles, Freud descobriu o Complexo de Édipo durante sua auto-análise. Esta é 
uma constelação peculiar de desejos amorosos e hostis que a criança vivencia (entre 
os 3 e os 5 anos de idade) em relação aos seus pais. Quem tem filhos poderá observar 
a sua passagem por esta fase na qual, habitualmente, a menina quer casar com o pai 
e o menino com a mãe.

Nessa estrutura triangular, a interacção entre os desejos inconscientes dos pais e 
as pulsões da criança desempenha um papel fundamental na constituição do cenário 
edipiano.

A proibição do incesto é uma lei universal nas mais variadas culturas. 
Freud explica na sua obra polémica Totem e Tabu (1912-1913) que a proibição do 

incesto é conseguida através do desempenho do macho dominante contra os outros 
membros de sua tribo (nomeadamente os homens, contra os filhos) para manter 
a lei e a autoridade, com comportamentos rudes e violentos. Jung não aderiu, de 
modo algum, a esta visão reduzida do ser humano e decidiu opor-se ao mestre. 
Aliás, a partir desta data, mestre e discípulo passariam a “discutir” as suas opiniões 
divergentes unicamente através das suas obras.

Jung comenta esta atitude do pai dominante em “Metamorfoses da Alma e seus 
Símbolos”.

«Freud supõe, com toda razão, que esta energia se encontra na angústia e, para 
explicá-la, ele imagina o mito mais ou menos plausível de uma horda primitiva 
tiranizada por um velho macho, à semelhança de um bando de macacos. Seria 
necessário efectivamente completar esta imagem acrescentando, por outro lado, uma 
matrona, ela também temível, representando o terror das raparigas, tal como o pai 
primitivo ferozmente o representa, em relação ao bando dos filhos. Teríamos assim duas 
“fontes de angústia”. Uma patrilinear e outra matrilinear, de acordo com as condições 
de vida primitivas».

Acredito profundamente que os homens e mulheres de hoje devem esforçar-se 
para pôr fim a esta “guerra entre os sexos”. A libertação dos complexos materno e 
paterno é o que irá permitir a libertação profunda do indivíduo e devolver-lhe a sua 
autonomia. Por esta razão, espero que as últimas linhas deste texto lhe permitam 
reflectir sobre a sua procura do equilíbrio entre o seu feminino e o seu masculino 
internos (Anima e Animus) para alcançar o cume do caminho da individuação, 
que consiste em libertar-se de todas as projecções sobre os seres do seu meio 
envolvente. Essas projecções e identificações criaram-se na sua infância, fruto dos 
condicionamentos que tenho vindo a expor. Sei o quanto custa tomar consciência de 
quem realmente somos, mas é esse o único caminho para a total felicidade.  

O ENCONTRO COM AS DEUSAS

Esta explicação psicogenealógica do conflito inconsciente que pode ter dado 
origem à civilização Grega e, consequentemente, à sociedade moderna, leva-nos 
a compreender melhor o porquê do feminino ferido. A grande Deusa Mãe ficou 
fragmentada e seus atributos foram transformados em várias deusas separadas. 
Podemos simbolizar esta transformação utilizando a imagem das bonecas russas 
que encaixam umas nas outras. Isso vai permitir-nos perceber a dinâmica existencial 
das mulheres de hoje: quando as bonecas estão todas encaixadas, só vemos a boneca 
maior, inteira e completa; quando as retiramos e colocamos umas ao lado das outras, 
podemos também apreciar a harmonia daquilo que elas representam, mas, caso 
falte uma, duas ou mais, deixamos de ter uma visão harmoniosa e completa dessas 
bonecas. Acontece algo similar com o feminino. Enquanto a mulher não conseguir 
juntar e equilibrar dentro de si cada um dos arquétipos que constituíam a Grande 
Deusa Mãe, ela estará incompleta e infeliz.

As deusas gregas são imagens de mulheres que viveram na imaginação humana, 
elas representam modelos das mulheres da nossa cultura. Através dos seus padrões 
inerentes, que também chamamos de arquétipos, podem influenciar-nos na nossa 
personalidade e nos acontecimentos da nossa vida. Porque, tal qual o que acontece 
com as bonecas russas, cada uma delas se encontra potencialmente presente em 
cada uma de nós e, quando falta uma, ficamos desarmonizadas e incompletas, o que 
pode manifestar-se através de doenças e/ou comportamentos desequilibrados.

Pelo facto de as deusas gregas terem sido criadas por uma sociedade patriarcal 
igual à nossa, elas são a representação arquetípica daquilo que somos hoje.

«De acordo com a teoria junguiana, as deusas são arquétipos, o que equivale a dizer, 
fontes derradeiras daqueles padrões emocionais dos nossos pensamentos, sentimentos, 
instintos e comportamentos que poderíamos chamar de “femininos” na acepção mais 
ampla da palavra. Tudo o que pensamos com criatividade e inspiração, tudo o que 
acalentamos, que amamentamos, que gostamos, toda a paixão, desejo e sexualidade, 
tudo o que impele à união, à coesão social, à comunhão e à proximidade humana, 

Capítulo III

As deusas: espelhos do feminino esquartejado e ferido
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todas as alianças e toda a fusão, e também todos os impulsos de absorver, destruir, 
reproduzir e duplicar, pertencem ao arquétipo universal do feminino. Entretanto a 
psicologia académica moderna, com o seu amor pelas abstracções masculinas, prefere 
usar a linguagem racional e espiritualmente insensibilizante dos “instintos”, “impulsos” 
e “padrões de comportamentos” – palavras que não geram imagens na imaginação, nem 
provocam lampejos de reconhecimento na alma. Como disse certa vez James Hillman, o 
psicólogo dos arquétipos, a “linguagem da psicologia é um insulto à alma”.

No entanto, os Gregos e todas as culturas antigas, percebiam essas energias não como 
abstracção destituídas da alma, mas sim como forças espiritualmente vitais, ou energias 
que exercem continuamente influências poderosas sobre nossos processos psicológicos.

Quando conseguiam reconhecer as forças espirituais que activavam e esclareciam 
determinados aspectos do comportamento e da experiência humana, chamavam a esses 
fenómenos “compulsões dos deuses e das deusas». 

 (Texto extraído da obra “A Deusa Interior”)

Este texto salienta com muita pujança a necessidade de se utilizar metodologias 
diferentes para entender melhor a riqueza da psicologia feminina. 

Por esta razão, surgiu uma “nova psicologia” que respeita mais o SER mulher.
Não podemos dizer que se trata exactamente de uma “nova psicologia”, mas 

de uma abordagem da psicologia feminina diferente, uma vez que até há poucos 
anos a grande maioria dos fundadores das teorias psicológicas eram homens e não 
estabeleciam diferenças entre uma psicologia feminina ou masculina. 

Foi C.G. Jung que abriu o caminho às mulheres como psicoterapeutas, o que 
facilitou a aparição no cenário do mundo da psicologia de precursoras como Marie-
Louise Von Franz, Ester Harding e mais recentemente Clarissa Pinkola Estés e Jean 
Shinoda Bolen. 

Não quero dizer com isto que não tenham existido mulheres psicólogas naquela 
época. Exemplo disso é Melanie Klein (1882-1960) psicoterapeuta pós-freudiana, 
que foi a precursora da psicanálise infantil, utilizando as brincadeiras como meio de 
criar uma relação terapêutica com as crianças. Recordo que Freud sempre defendeu 
que não se podia fazer análise com crianças. 

A razão é que, simplesmente, naquela época, as mulheres psicólogas ainda 
não tinham suficiente experiência para trabalhar e a própria sociedade ainda não 
permitia totalmente que as mulheres pudessem elaborar teorias e modos terapêuticos 
direccionados para o feminino.

Esta “nova psicologia” das mulheres não pretende de modo algum desfazer-se 
dos modelos pré-estabelecidos da psicologia clínica e das áreas fundamentais que a 
psicologia contém, tais como: 

• A psicologia do desenvolvimento que é o estudo científico das mudanças 
 de comportamento relacionadas com a idade durante a vida de uma 

 pessoa. Este campo examina mudanças através de uma ampla variedade de 
 tópicos, incluindo habilidades motoras, habilidades em solução de 
 problemas, entendimento conceptual, aquisição de linguagem, entendimento 
 da moral e formação da identidade.

• A psicopatologia que é um termo de origem grega;  psyché significa espírito e 
 patologia, o estudo das doenças e seus sintomas. Literalmente seria uma 
 patologia do espírito. A psicopatologia estabelece-se através da observação e 
 sistematização de fenómenos do psiquismo humano e presta a sua 
 indispensável colaboração aos médicos em geral, aos psiquiatras e aos 
 psicólogos em particular.

• A fisiologia (do grego physis = natureza e logos = palavra ou estudo) é o ramo 
 da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas 
 nos seres vivos. De uma forma mais sintética, a fisiologia estuda o 
 funcionamento do organismo. 

 No nosso caso, ela é fundamental no estudo do sistema nervoso e do 
 cérebro.

• A psicologia aplicada é a utilização dos dados da psicologia na solução de 
 problemas práticos. Este ramo reúne num todo as diversas áreas da 
 psicologia clínica, educacional e social, entre outras. Esta área da psicologia 
 busca permanentemente métodos para o desenvolvimento cognitivo, 
 emocional e relacional dos indivíduos e sua interacção social. Esses métodos 
 são as várias formas de psicoterapia ou psicanálise, ou outras terapias que se 
 fundamentam no psicológico.

O texto a seguir, de Clarissa Pinkola Estés, evoca esta necessidade de uma 
abordagem psicológica diferente: 

«Portanto, para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da Psique 
selvagem, para que se corrija o relacionamento com a Mulher Selvagem, será necessário 
classificar correctamente os distúrbios da psique. Embora na minha profissão clínica 
disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume 
de diagnósticos diferenciais, bem como de parâmetros psicanalíticos que definem a 
psicopatia através da organização (ou da falta da mesma) na psique objectiva e no eixo 
ego-self, existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do 
sistema de coordenadas da mulher, descrevem com impacto qual é o problema».

A “nova psicologia” das mulheres pretende simplesmente demonstrar que 
existem outros sintomas do feminino que provocam sofrimento e que a psicologia 
clássica não tomou em consideração, ou pelo menos não com a consciência devida 
e, principalmente, sem os métodos adequados para ajudar as mulheres em apuros.
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O FEMInInO EsQUArTEJADO E FErIDO

O estudo psicológico de cada uma das deusas e do seu mito permite debruçarmo-
nos sobre aquilo que podemos considerar como “as chagas” das deusas. Trata-se 
das mágoas profundas que todas elas sofreram e que lhes foram infligidas pelo 
patriarcado ao longo da história. O método que utilizo permite ajudar a mulher 
moderna (que carrega dentro de si as chagas existenciais de uma ou várias deusas) a 
entender, através da identificação com o mito que lhe é contado, aquilo que se passa 
no fundo de si mesma.

O texto a seguir, da psiquiatra e analista junguiana Jean Shinoda Bolen ilustra 
plenamente a importância deste encontro com o mundo das deusas:

«A psicologia junguiana tornou-me consciente de que as mulheres são influenciadas 
por poderosas forças interiores, os arquétipos, que podem ser personificados pelas deusas 
gregas. E a perspectiva feminista deu-me a compreensão de como as forças exteriores, 
ou estereótipos – papéis com os quais a sociedade espera que as mulheres se conformem – 
reforçam alguns padrões de deusa e refreiam outros. Como resultado, eu vejo cada mulher 
entre dois campos de influência: intimamente, por arquétipos divinos, e exteriormente, 
por estereótipos culturais.

Uma vez que a mulher se torne consciente das forças que a influenciam, ela obtém 
o poder que o conhecimento proporciona. As “deusas” são forças poderosas e invisíveis 
que modelam o comportamento e influenciam as emoções. O conhecimento delas no 
interior das mulheres é um ramo novo de conhecimento sobre as mulheres, ramo este que 
tem vindo a crescer. Quando a mulher sabe quais as “deusas” que representam as forças 
dominantes no seu íntimo, ela adquire auto-conhecimento a respeito:

a) da força de certos instintos
b) das prioridades e habilidades 
c) das possibilidades de encontrar significado pessoal através de escolhas que nem 

  todos poderiam encorajar».

Consideramos que, à medida que a Grande Deusa se foi dividindo, iam 
aparecendo deusas que simbolizavam cada arquétipo que ela representava na sua 
totalidade. De um modo geral, todas as mulheres se encontram relacionadas com 
um ou vários arquétipos que cada uma dessas deidades representa. 

Eu utilizo oito deusas, “arquétipos” da mitologia Grega que, a meu ver, são as que 
permitem uma maior identificação. Elas são:

Deméter – Perséfone – Afrodite – Hera – Atena – Ártemis – Héstia – Hécate

Em seguida, explicarei o mito, a genealogia, a personalidade, o comportamento e 
as feridas de cada deusa. Para esta exposição, inspirei-me no trabalho das pioneiras 
sobre este assunto e, obviamente, no fruto dos meus anos de trabalho e pesquisa, 
através das minhas consultas com mulheres. Apresentarei também casos de terapia 

que acompanhei através deste método, ao qual anexo sempre outras ferramentas 
terapêuticas. Gostaria de clarificar desde já que o nome e a história das pessoas que 
aqui se encontram reproduzidos foram alterados por motivos óbvios de protecção do 
anonimato. Todas elas foram consultadas, leram o texto que lhes dizia respeito e me 
autorizaram a publicá-lo. Caso não concordassem, seriam alteradas algumas partes 
e, em certos casos, se não se sentissem à vontade, seria simplesmente cancelada a 
divulgação. 

Gostaria de poder esclarecer um ponto sobre a classificação das deusas no 
trabalho de Jean Shinoda Bolen e suas sucessoras. Ela sentiu a necessidade de dividir 
as deusas em três grupos, sendo que:

1º) Atena, Ártemis e Héstia fariam parte das deusas virgens e independentes.
2º) Deméter, Perséfone e Hera seriam as deusas vulneráveis.
3ª) Afrodite seria a deusa alquímica

Bolen nada comentou sobre Hécate, que só aparece num seu trabalho posterior.

Estas deusas podem ser nomeadas tal como Bolen entendeu, mas a minha 
desaprovação está no facto de que ela quis expressar que as mulheres que estavam 
mais marcadas pelo segundo grupo eram mais infelizes ou mais “feridas” que as 
mulheres do primeiro e/ou terceiro grupos. 

A minha experiência demonstrou-me que isto não é verdade. Já tratei de mulheres 
muito marcadas pelos arquétipos do primeiro e terceiro grupos que se encontravam 
muito magoadas pela vida e mulheres do segundo que eram muito mais felizes, e 
vice-versa. Em minha opinião, esta “pequena falha” no trabalho da Jean Shinoda 
Bolen é devida ao facto de que ela faz parte das mulheres feministas dos anos 60 que 
conquistaram a liberdade financeira e lutaram para não serem mais as escravas dos 
homens. Podemos observar que tais são os atributos das deusas do primeiro e do 
terceiro grupos. 

Mesmo assim, eu não gostaria que este comentário provocasse nas leitoras 
um afastamento do trabalho de Bolen, uma vez que ele nos esclarece sobre o 
feminino ferido. Aconselho vivamente todas as mulheres a lerem as suas obras para 
aprofundarem aquilo que vou desenvolver a seguir.

Antes de começar o estudo de cada deusa, gostaria de apresentar um pequeno 
exercício que criei e que utilizo no início de cada apresentação dos meus ateliers da 
“Deusa Interior”. 

Permite, através da associação das palavras-chaves a cada deusa/mulher, que as 
mulheres presentes na assistência possam compreender rapidamente qual é a deusa 
(ou as deusas) pela qual se sentem mais “fascinadas”, ou, pelo contrário, que mais 
“rejeitam”.

Sugiro que a leitora faça o pequeno exercício. Tenho certeza que irá descobrir algo 
interessante sobre si mesma que poderá aprofundar na leitura da deusa respectiva 
associada à sua história existencial. 
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AS DEUSAS DEMÉTER E PERSÉFONE

A Mãe E A Filha

Numerosos mitos falam-nos da mudança e da transformação, mas, no que diz 
respeito ao feminino, o mito grego de Deméter e Perséfone é a base fundamental 
da transformação feminina. É chamado, na psicologia dos arquétipos, de ”mito 
fundador”.

 
O MITO

Existem muitas versões deste mito. Optei por este resumo do Hino a Deméter, 
atribuído a Homero. Talvez seja a fonte mais antiga e rica em detalhes do mito das 
duas deusas.

«Naquele dia, Deméter, deusa do grão e da colheita, cuidando de cobrir a terra de 
verdura, flores e frutos, não estava junto à filha, a linda Perséfona, também chamada 
Core (nome de menina de Perséfone, que significa rapariga, rapariguinha). A jovem 
brincava com as ninfas no campo de Nísia; teciam coroas e guirlandas “misturando 
violetas e íris, rosas, jacintos e lírios”. Atraída pelo perfume do narciso “de cem ramos”, 
Core afasta-se das companheiras e debruça-se para colher um botão que floria na beira 
de um penhasco. Nesse momento, a terra abre-se e surge da fenda o deus da morte e do 
mundo subterrâneo, Hades, que a carrega, apesar de seus gritos, em seu carro puxado 
por “imortais cavalos”, para Hades, seu reino. Perséfone grita, pedindo a Zeus que a 

A mulher-Atena: 
JUSTIÇA-REALIZAÇÃO PROFISSIONAL – INTELECTO –

 POLÍTICA – ESTRATÉGIA-LÓGICA – O PAI

A mulher-Afrodite:
 AMOR-SEXUALIDADE – RELACIONAMENTOS – PAIXÃO –

INTRIGAS – BELEZA – ARTES

A mulher-Perséfone:
 MUNDO OCULTO – MISTICISMO – VISÃO – 

MORTE E TRANSFORMAÇÃO – INGENUIDADE – A FILHA

A mulher-Ártemis: 
LIBERDADE – INSTINCTO – DESPORTO – NATUREZA – 

MEIO AMBIENTE-COMUNIDADES DE MULHERES

A mulher-Deméter:
REPRODUÇÃO – MÃE – GRAVIDEZ – CRIANÇAS – 

NUTRIDORA – DAR

A mulher-Hera: 
MATRIMÓNIO – PARCEIRO – COMPROMISSO – 

ESPOSA – PODER

A mulher-Héstia: 
SOLTEIRA – MEDITADORA – INTROSPECÇÃO – 

RESERVADA – VIRGEM – LAR INTERIOR

A mulher-Hécate: 
MATURIDADE – SABEDORIA – MENOPAUSA – 

EXPERIÊNCIA – A ANSIÃ

PALAVRAS-CHAVE 
DE CADA DEUSA/MULHER

O retorno de Perséfone, Frederic Leighton
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salve, sem suspeitar que o rapto tivesse sido tramado pelo filho de Cronos com seu irmão, 
o senhor de Hades.

Do fundo de sua gruta, Hécate, deusa da sombra e da ténue luz da lua, nada vê, mas 
ouve o grito de Core. Distante, “através dos picos das montanhas e das profundezas do 
mar”, Deméter também o ouve. Durante nove dias sem comer nem se lavar, carregando 
tochas, ela procura a filha. Na aurora do décimo dia, Hécate vem a seu encontro e diz à 
deusa inconsolável que sabia que sua filha tinha sido raptada, mas não sabia por quem. 
Juntas, vão perguntar ao Sol, o deus Hélio, que tudo vê no seu curso pelo céu. O deus 
resplandecente conta que Perséfone foi dada por Zeus a Hades para ser sua, esposa e 
rainha do reino dos mortos, e volta para as alturas no seu carro de luz, deixando imersa 
em escuro desespero a deusa Deméter. Desfigurada pela dor e vestida de andrajos, ela 
dirige-se, então, para as cidades dos homens.

Uma tarde, tendo chegado ao reino de Elêusis, ela senta-se à beira de uma fonte 
chamada Fonte das Donzelas, à sombra de uma oliveira. As filhas do rei vêm apanhar 
água e aproximam-se de Deméter. Quando esta lhes diz que busca trabalho como ama, 
as jovens levam-na a seus pais. Coberta com escuro manto, a deusa entra no palácio 
onde a recebem com respeito. Recusa o vinho que lhe é oferecido, mas aceita uma bebida 
feita com cevada e água.

A rainha entrega-lhe seu filho recém-nascido. Deméter, que o recebe “em seu colo 
perfumado”, começa a dar-lhe cuidados para que ele cresça “como se fora o filho de um 
deus”: unta-o com ambrósia e, à noite, secretamente, coloca-o sobre chamas para que 
ele se torne imortal.

Uma noite, a rainha, insone e “com pensamentos loucos”, deixa seu “quarto 
perfumado” e vai ver o filho entregue à ama. Surpreende-a segurando a criança sobre o 
fogo e solta um grito apavorado. Com isso, impede que o filho se torne imortal.

“Ondas de terrível ira” atravessam a deusa que, dando-se a conhecer, repreende a 
mãe por ter privado o filho da imortalidade.

Revelada a presença da deusa, os reis e o povo de Elêusis erigem-lhe magnífico 
templo. Para dentro dele Deméter se retira e entrega-se à saudade da filha. A dor cresce 
em seu peito; seu luto e desespero começam a transbordar trazendo destruição sobre a 
terra. Naquele ano terrível, nenhuma semente brotou; a humanidade teria perecido pela 
fome e os deuses estariam para sempre privados das oferendas e sacrifícios dos homens, 
se Zeus “não tivesse percebido isso e ponderado em sua mente”. A deusa Íris é a primeira 
mensageira que vem implorar a Deméter que aceite o convite para vir ao Olimpo receber 
grandes honras e que devolva a fertilidade aos campos dos homens. Deméter, inabalável 
em sua vingança, recusa-se a atender a Íris e a todos os deuses que vêm, um por um, 
suplicar que retire seu castigo. Declara que nenhuma semente brotará enquanto não lhe 
for devolvida Perséfone. Finalmente, Zeus envia Hermes ao Hades para pedir ao senhor 
dos mortos que concorde em ceder a esposa à sua mãe.

Hades dá seu consentimento; Core, exultante, prepara-se para partir. Na despedida, 
o marido pede-lhe que coma com ele alguns gomos de romã. Depois de compartilharem 

a fruta, Perséfone salta no carro dourado de Hermes: e “puxados por cavalos de longas 
asas” atravessam os mares, os picos das montanhas, e chegam ao bosque perto do templo. 
Mãe e filha correm em direcção uma da outra e abraçam-se numa alegria sem limites. 
Subitamente, Deméter suspeita de um embuste e pergunta à filha se comeu alguma coisa 
enquanto estava no mundo subterrâneo. Perséfone lembra-se de ter partilhado a romã 
com o marido, e sua mãe sabe então que só a terá de volta por dois terços do ano. Um 
terço a filha terá que passar com Hades no reino dos mortos. Por isso, durante uma terça 
parte do ano tudo seca e morre na natureza. E todos os anos, quando Core volta, tudo 
volta a brotar. Sua volta traz a Primavera e sua mãe cobre a terra de flores.

Depois de um dia de muitos abraços e de contarem uma à outra tudo o que lhes 
aconteceu, na alegria de estarem novamente juntas, Deméter chama os governantes da 
cidade e instrui-os na celebração de um ritual. Os Mistérios de Elêusis foram fundados 
para que a cada ano se repita aquele encontro entre Deméter e Perséfone. Então, as duas 
deusas partem para o Olimpo e aí permanecem juntas, na companhia dos deuses.» 

Na sociedade Grega, Deméter tinha um papel importante no sentido de que ela 
era a “representante oficial” daquilo que tinha sobrado da Grande Deusa Mãe. A 
sua função era a de presidir, e isto sobre todas as formas de reprodução e renovação 
da vida, como, por exemplo, a agricultura. A capacidade que lhe era atribuída de 
proteger a fecundidade, a fertilidade e a regeneração, confirma-nos a sua relação 
directa com os antigos cultos do Neolítico. Mas também nos permite entender, nas 
entrelinhas, o seu lado escuro ligado a uma “irmã” (sua filha) que tinha o poder do 
mundo AVERNAL: a Rainha dos Mortos, Perséfone.

A devoção do povo Grego a essas duas deusas era tão forte que foram criados 
os ritos de Elêusis, geralmente chamados de Mistérios de Elêusis. Esta pequena 
cidade, perto de Atenas, celebrava todos os anos cerimónias em honra de Deméter, 
deusa-mãe da agricultura. Originalmente, estes rituais serviam para iniciar os recém-
chegados à comunidade. Por volta de 600 AC, esses rituais tornaram-se religiosos, 
com a anexação de Elêusis a Atenas e podemos afirmar que foram os que mais 
influenciaram as religiões dos Mistérios. Podiam participar nos rituais ambos os 
sexos. Os iniciados levavam com eles uma sensação de segurança em relação à vida 
depois da morte e uma sensação de abundância suscitada através da união simbólica 
com Deméter, a grande mãe.

Reproduz-se a seguir um texto do livro The Road to Elêusis de R.Gordon Wasson, 
Carl A.P. Ruck e Albert Hofmann, esta citação salienta a influência poderosa desses 
rituais.

«[O novo iniciado] percorria o Caminho Sagrado, atravessando a ponte estreita 
que ainda hoje pode ser vista submersa no pântano salobro que outrora separava 
Atenas do território da sua má vizinha. A cerca de 22 quilómetros, uma região sagrada 
pela sua afinidade especial com a esfera dos espíritos dos mortos, que se acreditava 
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garantirem a fertilidade da planície onde se plantavam cereais. A procissão de peregrinos 
passava simbolicamente pela fronteira entre os dois mundos, uma jornada momentosa 
caracterizada pela sua dificuldade. 

Todos os anos, novos candidatos à iniciação caminhavam pelo Caminho Sagrado, 
pessoas de todas as classes, imperadores e prostitutas, escravos e homens livres, numa 
celebração anual que perduraria por mais de 1500 anos, até a religião pagã finalmente 
sucumbir ao intenso ódio e à rivalidade de uma seita mais nova, os recém-legitimados 
cristãos do século IV da nossa era. O único requisito, além de um conhecimento da língua 
grega, era o preço de um porco sacrificial e as taxas dos diversos sacerdotes e guias, e um 
pouco mais de um mês de salário, além das despesas da estadia em Atenas. 

Cada passo do caminho relembrava algum aspecto de um mito antigo narrando 
como a Mãe Terra, a deusa Deméter, perdera sua única filha, a donzela Perséfone, que 
fora raptada enquanto colhia flores, pelo seu futuro noivo, Hades, o senhor da morte. 
Os peregrinos invocavam Iacos, ou Dionísio, enquanto caminhavam. Acreditavam que 
era ele que os guiava, que através dele poderiam chamar de volta Perséfona ao reino dos 
vivos. Quando finalmente chegavam a Elêusis, dançavam noite adentro ao lado do poço 
onde Deméter pranteara a sua Perséfone perdida. Ao dançarem em honra dessas duas 
deusas sagradas e do seu misterioso consorte Dionísio, o deus dos inebriantes, as estrelas 
e a lua e as Filhas de Oceano pareciam unir-se na exultação. Em seguida, atravessam 
os portões dos muros da fortaleza, além dos quais, protegido do olhar dos profanos, era 
consumado o grande Mistério de Elêusis. 

Era chamado mistério porque ninguém, sob pena de morte, podia revelar o que 
acontecia no interior do santuário. ...Autores antigos indicam unanimemente que algo 
era visto no grande “telesterion” (a câmara iniciática) dentro do santuário. Dizer isso 
não era proibido. A experiência era uma visão depois da qual o peregrino se tornava 
“alguém que viu”, um “epoptes”. 

Deméter era a Grande Mãe e o mundo inteiro era a sua filha. O evento essencial 
nessas religiões agrárias era o Matrimónio Sagrado, no qual a sacerdotisa periodicamente 
entrava em comunhão com o reino dos espíritos no interior da terra, para renovar o ano 
agrícola e a vida civilizada que florescia sobre a terra. O seu consorte era um espírito 
vegetativo, ao mesmo tempo o seu filho que brotara da terra e o parceiro que iria raptá-
la para outro reino – um reino que seria fecundado quando ele, ao morrer, a possuísse. 
[...]

A solução final [para a perda de Deméter] era tornar sadio o universo no qual 
a morte se introduzira, admitindo-se também a possibilidade de um retorno à vida. 
O renascimento ap6s a morte era o segredo de Elêusis. No Hades, Perséfone, como 
a pr6pria terra, toma uma semente em seu corpo e desse modo retorna eternamente 
à sua extática mãe com o seu novo filho – apenas para morrer eternamente em seu 
abraço fecundante. O sinal de redenção era uma espiga de cevada, o cereal que medra 
e que, após o Mistério, seria devolvido novamente à terra fria na semeadura da grande 
planície perto de Elêusis. »

The Road to E/eusis, pp. 35-44  

EXPlICAÇÃO PsICOGEnEAlóGICA E AnAlÍTICA DO MITO

Este mito fala-nos da relação mãe-filha e obviamente da sua complexidade. Ele 
focaliza a separação obrigatória na transformação da jovem em mulher. A relação 
fusional com a mãe deve cessar um dia. Este estado paradisíaco que gostaríamos 
que fosse eterno, um dia, tem que acabar. Hades representa aqui, não só o homem 
que desfaz esta relação, mas também e, sobretudo a mudança profunda que decorre 
desta separação. Esta passagem iniciática deve ser vista como uma morte e uma 
transformação, simbolizada pelo mestre do inferno e da morte. Através do encontro 
com o masculino, Core torna-se, por sua vez, numa deusa independente de sua 
mãe.

Este mito fundamental explica o quanto é importante que a mulher se questione 
sobre sua relação com o feminino herdado da sua mãe e das mulheres da sua família. 
Tratar os assuntos não resolvidos do passado dessas mulheres, que ainda podem 
estar a perturbá-la de um modo inconsciente permitirá que ela seja capaz de se 
diferenciar e de se tornar autónoma, como Core, Perséfone, rainha e deusa. 

Os homens da família são também importantes, principalmente o pai, porque 
é através dele que a menina também vai separar-se da mãe, o que lhe permitirá na 
adolescência e na sua futura vida de mulher adulta ir de encontro ao masculino. 
Podemos ler este mito de um ponto de vista do encontro da mulher com seu Animus 
transformador e da necessidade de convivência com o masculino externo (através 
do pai, avô, namorado, marido) para que a mulher consiga identificar dentro dela 
seu próprio masculino e reequilibrar-se em relação ao seu feminino. Gostaria de 
esclarecer que a mesma situação acontece com o homem, que precisa ir de encontro 
ao feminino externo que lhe permitirá integrar sua Anima interna.

Finalmente, este mito indica-nos que precisamos de descer de vez em quando, 
ao encontro do mundo das nossas profundezas: o nosso inconsciente. Para enfrentar 
o “material” recalcado que aí se encontra e voltar à superfície, uma vez efectuada a 
transformação.

A descodificação da árvore genealógica do Olimpo (conjunto das divindades da 
mitologia grega, que moravam no monte Olimpo) permite-nos entender melhor este 
arquétipo da separação seguido da transformação.

O genograma é uma ferramenta utilizada nas terapias familiares (ou sistémicas) 
para criar a representação gráfica de uma dinâmica familiar. Encontra-se baseado na 
árvore genealógica, só que mais aprofundado. Escrevemos nele características das 
configurações familiares, identificamos eventos traumatizantes em cada geração que 
nos permitem analisar os padrões de relacionamento entre o paciente e suas origens. 
Aquilo a que eu já chamei a “saga familiar”.

No caso das pacientes Deméter e Perséfone, a mãe e a filha, conseguimos criar o 
genograma até à quarta geração, o que nos dá bastantes informações sobre as “feridas 
emocionais” da família.
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Quando olhamos para o genograma deparamo-nos com um grave problema: o 
incesto. Como já vimos anteriormente, a família dos deuses do Olimpo foi criada 
na base de um casal único, Urano e Gaia que tiveram filhos, Crono e Reia que se 
casaram e que por  sua vez também tiveram descendentes: Deméter e Zeus, dos 
quais nasceu Core, a futura Perséfone.

 Em sistemia, chamamos a isto repetição inconsciente de uma geração à outra. É 
claro que a família de deuses do Olimpo não existe na realidade, mas ela simboliza 
arquétipos e dinâmicas existenciais que acontecem nas famílias comuns. Tal 
inconsciência de uma geração à outra provoca desastres para os descendentes.

 
No caso de Deméter, a sua relação com o pai Cronos foi muito violenta porque 

ela foi engolida por ele ao nascer. Isto criou nela uma grande ferida emocional, ficou 
privada da relação materna, como, aliás, os seus irmãos. Lembro que Cronos engoliu 
primeiro Héstia, seguida de Deméter, Hera, Hades, Poseidon e não consegui engolir 
o último, Zeus, que acabaria por libertar os seus irmãos. Encontramos em Deméter 
uma profunda necessidade (chamada de compulsividade, em psicopatologia) de ser 
uma Grande Mãe: «Já que não tive um contacto suficientemente satisfatório com a 
minha mãe, eu vou ser a mãe de todos, dando-lhes tudo aquilo que não recebi da 
minha» 

Em psicogenealogia, damos muita importância aos nomes e àquilo que eles podem 
significar dentro da saga. Esta influência é chamada de “projecto de nascença”, e ele 
irá condicionar o “projecto de vida” consciente e inconsciente de um filho.

Deméter ou Demetra, em grego Δημήτηρ significa “deusa mãe” ou talvez “mãe 
da distribuição”. Ao dar-lhe esse nome, os seus pais atribuíam-lhe, logo ao nascer, 
o papel de nutridora do mundo, colocando-a como a descendente “oficial” dessas 
avós “Grandes Mães”. O seu destino já estava traçado, e não estava ao seu alcance 
a possibilidade de escolher outra vida. Nesta dinâmica existencial, não existe 
espaço para um parceiro porque, como já vimos, as Grandes Deusas Mães são 
partenogenéticas (autogeneratrizes) ou seja, elas têm o imenso poder de dar ou de 
tirar a vida.

Em consequência, e devido à ira e à violência dos homens da família perante 
esse destino de Grande Mãe que é dado a Deméter, acontece a violação. Zeus, seu 
irmão poderoso que a libertou, a ela e aos outros irmãos, da escura barriga do pai 
“engolidor”, viola-a, porque não suporta que uma mulher recuse a sua vontade de 
macho dominante e procriador. O incesto e a violação serão repetidos com a filha, 
Core, devido ao facto de que Deméter, ferida pela sua própria história de estupro 
e violência perpetrada pelo avô, o pai e o irmão, faz tudo para manter a filha como 
uma menina protegida. Quer evitar que ela entre em contacto com a violência do 
masculino, nomeadamente do pai, e é claro com o homem com quem iniciará a sua 
vida sexual de mulher adulta. 

A família olímpica é, sem dúvida alguma, uma família disfuncional, como aliás, 
existem muitas na nossa sociedade.

Tanta inconsciência transmitida de geração a geração leva obrigatoriamente a 
grandes tragédias que obrigam os descendentes a mudar e a transformar a evolução 
da “tribo familiar”. 

Através deste encontro violento com o masculino que a separa da mãe, Core 
terá que crescer e transformar-se numa mulher, e, por sua vez, converter-se-á numa 
Deusa.

É importante salientar que Core não se transforma numa  deusa qualquer.
A partir deste rapto perpetrado por Hades, seu tio (Ἄιδη em grego, significa o 

Invisível ou “o lugar invisível”), um deus de poucas palavras cujo nome inspirava 
tanto medo que as pessoas procuravam não pronunciá-lo (deus dos mortos e do 
inferno), ela terá que aceitar a transformação. 

Esta parte do mito é de grande importância porque explica através de metáforas 
aquilo que acontece dentro de uma família quando uma filha alcança a puberdade, 
principalmente se temos gerações problemáticas antes dela. Dentro deste contexto, 
a imagem do raptor (que arrasta a jovem para debaixo da terra) equivale à entrada 
no mundo transformador da puberdade que é sempre vivido como uma passagem 
iniciática. Em certas famílias, esta passagem é vivida com muito medo pelos pais (e 
também pela jovem) porque geralmente fazem uma identificação inconsciente com 
a sua própria adolescência e com a obrigação de se transformarem. Não é então por 

GENOGRAMA 
DEMÉTER E PERSÉFONE
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acaso que podem surgir nesta época patologias psicológicas às vezes dramáticas, 
como depressões com vontade suicida, anorexia-bulimia, esquizofrenias, delírios 
de todos os tipos... que deixam as famílias totalmente perturbadas e em profundo 
sofrimento. 

A grande psicanalista Françoise Dolto dizia que precisamos de três gerações para 
criar um descendente psicótico. Este encontro de Core com Hades mostra a descida 
que uma jovem pode vivenciar quando fica submersa nesse mundo escuro, mas 
mostra também as possibilidades de renovação que esse mundo oferece, uma vez 
que a obriga a despojar-se da sua vida antiga para criar espaço para acolher a nova. 
Sem dúvida alguma, ele obriga-nos a um confronto com o arquétipo da morte e da 
transformação.

Jean Shinoda Bolen fala de Hades em “Os Deuses e os homens”:

«Para nos familiarizarmos com o seu domínio, precisamos descer. Só então é possível 
descobrir que há riquezas a serem encontradas na penumbra, no frio e nas trevas 
daquilo a que os místicos se referem como a noite escura da alma e que as pessoas com 
informações psicológicas descrevem como profunda depressão, durante a qual a pessoa 
se alija da realidade comum e é incapaz de sentir ou aguentar estar à “luz do sol” da 
vida quotidiana (...).»

Outra definição é a de Arianna Stassinopoulos em “The Gods of Greece” que 
nos fala do lado enriquecedor deste encontro com Hades:

«Outro nome de Hades era Plutão que, em grego, significa bens, riqueza; a plenitude 
invisível desse deus era simbolizada pela imagem da cornucópia que ele segurava nas 
mãos, transbordando de frutos e hortaliças, ou com jóias, pedras preciosas, ouro e prata. 
Hades é o deus que preside às nossas descidas, investindo nas sombras, depressões, 
ansiedades, reviravoltas emocionais intensas das nossas vidas, assim como nas nossas 
dores, com o poder de trazer luz e renovação».

Hades também simboliza o encontro com o masculino (como já citei 
anteriormente) e que nesta família Olímpica equivale à destruição, já que os homens 
(concretamente aqui) são altamente perturbados por desequilíbrios entre o feminino 
e o masculino (como as mulheres). Uma vez mais, Jean Shinoda Bolen dá-nos uma 
explicação muito interessante:

«O mundo inferior na sua designação cristã mais negativa é chamado de inferno 
(hell) e está associado a fogo e condenação. Hel era a rainha nórdica do mundo inferior 
e do seu nome provém o termo inglês “hell”. O senhor celta da morte tinha o título de 
“Helman”. Assim como com Hades, o nome da deidade e o lugar que lhe diz respeito 
tornaram-se a mesma coisa. A pesquisa de Bárbara G. Walker indica que o “inferno” 
(“hell”) pré-cristão era o santuário uterino, ou a caverna sagrada do renascimento, 

denotada pelo termo nórdico” hellir”. A noção anterior de Hel era o útero-caldeirão 
repleto de fogo purgativo. O mundo inferior, originalmente território da mãe, tornou-se 
depois território do pai. E à medida que os valores dos deuses celestes se foram tornando 
progressivamente dominantes, esse reino inferior foi-se tornando cada vez mais negativo 
e temido. 

Hades também é o aspecto reprimido do arquétipo do pai. No patriarcado e no 
Olimpo, quem domina é Zeus. A sua versão do arquétipo do pai é a que prevalece. Em 
cada indivíduo, como na cultura, Hades existe como uma força no inconsciente que só é 
defrontada e valorizada quando se desce até lá».

Deméter, a grande mãe foi profundamente ferida na sua relação com o masculino 
e com o feminino. A relação triangular entre pai, mãe e a criança Deméter era 
totalmente disfuncional, o que ocasionou nela a necessidade de se “apoderar” da filha 
e hiperprotegê-la, afastando-a do pai e do masculino. Neste caso, o animus negativo 
inconsciente da mãe Deméter foi transmitido à filha e colocou-a em contacto directo 
com esse masculino violento. Porque querer evitar que uma jovem contacte com o 
masculino (ou que um jovem contacte com o feminino) equivale mais ou menos a 
querer impedir que uma abelha colha o pólen das flores. Se ela não o fizer, a própria 
comunidade das abelhas morrerá. Se a jovem não tiver acesso aos mistérios do 
masculino, ela nunca será mãe, e a comunidade humana perecerá. 

Core, através deste contacto com Hades, não só conseguiu transformar-se numa 
linda mulher adulta, como a sua transformação fez nascer uma grande deusa, 
Perséfone que passará a dominar o reino dos mortos e será a guardiã dos segredos da 
transmutação vida – morte – renascimento.

ARQUÉTIPOS E FERIDAS DOMINANTES DE DEMÉTER
 E PERSÉFONE NA MULHER DE HOJE

A mulher-Deméter: 

REPRODUÇÃO – MÃE – GRAVIDEZ – CRIANÇAS – NUTRIDORA – DAR

Deméter é, sem dúvida alguma, o arquétipo materno. Representa o instinto 
maternal no seu todo, gestação e nutrição, a nível físico, psicológico, espiritual. O 
maior desejo da mulher com esta deusa proeminente é poder ser mãe. Mas, não 
apenas no sentido biológico. A mulher Deméter cuida e nutre todas as formas de 
relacionamento: afectivos, sociais ou profissionais. Ela acaba por ser nutridora, 
prestativa e doadora em todos os relacionamentos. Seu maior problema é não 
conseguir dizer não a ninguém.

Ela não sabe quais são os seus limites internos e, claro, não expressa seu desacordo 
na maioria dos casos. 

Nos casos em que certas mulheres “engravidam “acidentalmente”, a deusa 
Deméter está a dominar o seu mundo inconsciente. 
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Quando chega a altura das crianças deixarem o lar para seguirem as suas vidas, 
se a mulher Deméter não tiver desenvolvido outra deusa dentro de si (como Atenas, 
por exemplo, que gosta de trabalhar fora de casa) passará a sofrer a síndrome do 
“ninho vazio” e a intensa solidão sentida a levará a fortes crises depressivas. Para ela, 
a vida só faz sentido se estiver a desempenhar o papel de mãe.

Em relação aos filhos, ela dificilmente os incentiva a tornarem-se confiantes, 
seguros e autónomos. São mulheres que mostram, constantemente, o quanto são 
necessárias a todos. O problema é que elas dificilmente se tornam conscientes de 
que “abafam” os filhos, nos quais geram sentimentos de culpa e remorso, a não ser 
que, tal como aconteceu a Deméter, aconteça um drama com um dos filhos que a 
obrigue a se perguntar «onde foi que eu errei?»

Elas gostam de gritar alto e forte que “tudo o que fazem é para o bem dos filhos 
e geralmente para todos” e ficam extremamente magoadas quando os filhos as 
censuram. Não suportam a rejeição emocional o que as torna facilmente “vitimas”. 

Os filhos das mulheres Deméter encontrarão dificuldades para se casarem 
e, se o fizerem, os laços com a família de origem serão sempre fortes e cheios de 
confusão. Aliás, geralmente os parceiros (ou parceiras) que escolhem têm a ver com 
esta dinâmica familiar de origem, para justamente os obrigar a se libertarem deste 
condicionamento tão forte.

Geralmente, as mulheres Deméter casam-se cedo e, se não o fazem, formam-
se para exercerem profissões de tipo assistencial, ou educacional. Tradicionalmente 
carreiras femininas. No trabalho também encontram dificuldades em impor limites 
ou corrigir um funcionário incompetente, dado que se sentirão culpadas por magoá-
los, ou sentirão pena, porque são por demais condescendentes. 

No campo afectivo, os parceiros que escolhem são imaturos, egocêntricos, até 
violentos, e elas deixam-nos aproveitar-se delas. Podem converter-se nas famosas 
“mulheres que amam demais” que aceitam tudo e mais alguma coisa dos maridos. 

Os homens que atraem mulheres Deméter precisam de mulheres maternais, 
devido a uma ferida do lado materno na sua infância.

A sexualidade não é muito importante. Dado que têm as suas energias mais 
concentradas na função reprodutiva, elas são mais carinhosas do que propriamente 
ligadas ao acto sexual.

Nas amizades, o padrão de comportamento repete-se: elas dão geralmente mais 
do que recebem; ficam mais tempo do que deveriam ao telefone para ajudar as 
amigas; concordam em cuidar dos filhos delas quando estão cansadas ou gostariam 
de fazer outras coisas; abrem mão de sua única tarde livre para ir consolar a amiga 
em depressão, que geralmente é sempre a mesma e ainda não foi ao médico tratar-
se, ou não deixou o namorado que a maltrata.

A patologia dominante da mulher Deméter é a depressão seguida de todos os 
tipos de neuroses, mas encontramos também patologias do foro psicossomático e 
doenças bem mais graves, como cancro dos seios, que simboliza a dificuldade de se 
separar dos filhos.

Possibilidades de evolução existencial

As mulheres Deméter devem aprender a reconhecer dentro de si quais são os seus 
limites, para poderem dizer NÃO!  É fundamental que desenvolvam auto-estima e 
autoconfiança para serem capazes de se posicionar e dar maior atenção a si mesmas 
sem sentirem culpa, nem se sentirem egoístas. Devem aprender a escolher quando e 
com quem ter um filho. Devem aprender a expressar a sua raiva, que normalmente 
é somatizada em fadiga, enxaquecas, dores nas costas, cólicas menstruais, dores de 
estômago, auto-sabotagens de toda espécie (prazos, promessas, atrasos) e, claro, em 
depressão crónica. 

A mensagem indirectamente transmitida através desses sintomas é que não 
aguentam mais, que estão esgotadas e não conseguem fazer mais nada. O problema 
é que elas devem verbalizar com toda clareza aquilo que sentem e não pensar que os 
outros vão adivinhar o que sentem ou pensam. Pelo facto de não terem sido ouvidas 
em crianças, elas desenvolveram uma grande capacidade de escuta dos outros para 
poderem atender às suas necessidades. Em adultas, são campeãs em atender a todos, 
mas vivem na ilusão de que, como elas, o resto do mundo também desenvolveu 
esta capacidade de empatia. A realidade é totalmente outra. Foi justamente este 
comportamento de mãe tão bondosa que atraiu para a vida delas parceiros imaturos 
e, é claro, que não querem estar a ouvir as queixinhas da esposa-mãe.

A resposta a tal desequilíbrio relacional é que devem aprender a renunciar à 
possessividade e ao apego. Estas mulheres têm muito medo de ficar sozinhas, 
são muito dependentes. Mas é fundamental que se focalizem noutros interesses, 
principalmente em cuidar de si mesmas como é explicado no texto que a seguir 
exponho e que utilizo nos ateliers das deusas. É um texto que provoca geralmente 
uma reacção de profunda reflexão nas mulheres.

O PODER DE AMAR-SE A SI MESMO

Qual é a definição da palavra “poder” no dicionário?
Encontramos duas possibilidades.

PODER:
- verbo transitivo: ter a faculdade, o meio, o direito, a permissão, a possibilidade.

- nome masculino: autoridade, potência...

Então, aceder ou revelar os seus poderes permite ter uma influência, ter acesso 
a um estatuto ou a um papel, ser autorizado a...

Por conseguinte, indica que:
somos capazes; que temos o direito de; e os meios para dizer, agir e ser.

Ao ter “poder” somos então: herdeiros testamentários da potência.
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E também porque foram manipuladas (ex.: se quiseres que o pai e a mãe 
gostem de ti, tens que ser “boazinha”, trabalhar bem na escola, 

fazer o pino, etc.)
Em geral, não receberam informações primordiais sobre o acto de dar, tais 

como:

1) É necessário ter algo para dar, para poder dar.
Por conseguinte, identificar os seus dons e capacidades.

2) Uma vez que damos, o capital vai-se reduzindo e é necessário encontrar 
um meio de preenchê-lo novamente 

(um pouco como uma conta bancária)

E é neste nível que encontramos outro problema, porque a maior parte das 
mulheres não sabe que primeiro é necessário darem a si mesmas.

O narcisismo, ainda é muito mal visto na nossa sociedade. Amar-se a si 
mesmo, sobretudo para as mulheres é ainda tabu. É ainda confundido com 
um forte egocentrismo, arrogância, ou pior, uma falta de amor e compaixão 

para com o próximo (ou seja, o sacrifício eterno da boa mãe).
No entanto, a chave do problema encontra-se no preenchimento do próprio 
capital de amor a si mesmo, de confiança, de auto-estima e de respeito que a 

mulher, finalmente “preenchida” de si mesma, poderá dar, confiando nos seus 
dons e acedendo aos seus poderes.

Consequentemente, ela terá acesso ao arquétipo da Grande Mãe nutridora, 
núcleo fundamental de todas as culturas, desde o Paleolítico.

De acordo com C. G. Jung, a Grande Deusa Mãe, como criadora sobrenatural 
do mundo, é um conceito inato, em parte porque a experiência primordial de 

qualquer indivíduo se inicia na vida intra-uterina.
Esta ideia pré-natal reforça-se após o nascimento, quando a mãe alimenta a 
sua criança, e quando esta depende da mãe para o seu conforto, para a sua 

segurança e para a sua sobrevivência.
Nesta fase, a criança percebe a sua mãe como um ser que tanto a pode 

fascinar, como aterrorizar. A mãe é para a criança um ser de origem quase 
divina, cujas mínimas actuações tomam uma importância esmagadora. 

Consequentemente, irá dividi-la numa “boa mãe”, que dá e protege, e numa 
“má mãe”, que ameaça e pune. Seguidamente, a criança cresce e percebe a sua 

mãe como um ser indivisível, mas ambivalente: ao mesmo tempo benéfico 
e maléfico, e esta clivagem irá marcá-la para sempre na sua estrutura psico-

afectiva: tanto a nível consciente, como inconsciente.
Por conseguinte, encontramo-nos “habitados” por essas duas mães que 
são a fundação do nosso ser afectivo, quer no relacionamento que com 

O “poder” por si mesmo não existe, para ser activo tem necessidade de se 
alimentar e de ir procurar a sua fonte numa origem qualquer. Por esta razão, 

utilizarei aqui a primeira definição da palavra como verbo transitivo: no 
sentido de ter a faculdade, o direito, a permissão...

Para permitir o “poder” de ser, é necessário (como refiro acima) ter uma fonte 
ou uma origem a que chamaremos qualidade, que, por sua vez, constitua um 

potencial que permita ao poder expressar-se.
Neste caso, os “dons” têm igualmente vários sentidos 

como vamos perceber.

DOM: 
acção de dar, doação, presente.

Mas também: qualidade natural, talento.

Estas definições das palavras “Poder e Dom” definem e explicam que
as mulheres têm dons e qualidades que elas mesmas frequentemente não 

reconhecem, ou
que escondem ao mundo por medo do poder que tais atributos lhes 

conferem.
Entre esses dons, poderíamos citar muitos, mas existe um que é inerente à sua 
qualidade de mulher e de mãe em potencial (quer seja mãe de filhos, ou não): 

é o dom de DAR.
Dar, quer dizer atribuir, é, por conseguinte, um acto sem retorno, 

incondicional.
Se estiver à espera de algo em retorno, não estará a dar... estará a vender, 

trocar, negociar, ou seja, terá que se estabelecer um intercâmbio.
Saber dar é um dom de si mesmo, de uma parte nossa, mas para poder dar é 

necessário ter algo para dar.
Aí está o nosso problema.

Muitas mulheres do tipo Deméter dão de uma maneira natural, ou pelo 
simples e maravilhoso facto de que elas, tendo a capacidade de dar a vida, 

bem frequentemente, pensam que, em certa medida, o seu dever é também o 
de dar à Humanidade inteira.

Não há nada de errado nisto, pelo contrário, o mundo tem efectivamente 
muitas carências.

O problema está em como estas mulheres se despojam para fazê-lo.
Elas dão-se às suas famílias, ao seu cônjuge, aos seus filhos, às suas amigas, à 
sociedade. Todavia, não aprenderam a dar. Às vezes, porque o seu capital de 

dons não foi preenchido o suficiente (não sabem o que se encontra no seu
potencial e às vezes não sabem sequer que têm esse potencial).
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Praticar actividades que lhe permitam ser ajudadas é importante para estas 
mulheres, porque, de modo geral, elas não tiveram na infância um pai e uma mãe 
suficientemente acolhedores e protectores. Muitas vezes, elas foram adultas antes 
da hora, devido às necessidades de uma família de origem disfuncional, e seria 
muito importante que procurassem fazer uma psicoterapia para tratar essas feridas 
e emoções guardadas desde a infância. À semelhança da sua filha Perséfone, que 
precisou de ir ao encontro de quem ela era realmente através da descida ao mundo 
inconsciente, a mãe Deméter precisa também de fazer esta caminhada ao encontro de 
si mesma e dos padrões recorrentes dos seus antepassados, que serão esclarecedores 
sobre suas dores existenciais. As mulheres do tipo Deméter, quando decidem iniciar 
a sua caminhada interior com o acompanhamento de um terapeuta encontram um 
certo alívio em poder exteriorizar tanta dor. O difícil, para o terapeuta que as atende, 
é ser capaz de acolher tanto sofrimento e, num futuro próximo, colocá-las perante 
o facto de que só continuam nessa postura de vítimas porque assim o quiseram (ao 
nível inconsciente, claro). Tornar-se responsável e deixar de acusar os outros das 
suas misérias é o grande passo para a cura.  

O outro passo para a mudança é que estas mulheres se desenvolvem muito para 
além do papel de mãe, ou seja, sintonizam-se com outros arquétipos de Deusas. 
Entrar em contacto com o arquétipo Héstia permitir-lhes-á reservar tempo para uma 
actividade solitária, como: meditar, pintar, jardinar, etc. Ou seja, estarem em contacto 
com o seu interior. Podem, por exemplo, passar a ter uma profissão que as preencha 
como Atenas, se precisam de se ligar à sua vocação para serem felizes e realizadas. 
Ou como Afrodite, cuidando delas mesmas com tratamentos de estética, recebendo 
massagens ou indo ao cabeleireiro. Podem ainda dedicar-se a um desporto, como 
Ártemis. Tudo isto pode constituir um excelente modo de libertar a raiva guardada. 
Colocar o corpo em movimento é sempre terapêutico. 

A vivência da mulher Deméter tem obrigatoriamente que passar por um momento 
existencial no qual inevitavelmente se dá uma transformação de comportamento, 
porque a própria vida se encarrega dessas mudanças. Aconselho as mulheres que 
se reconhecem nesta tipologia a não perderem tempo para iniciar certas mudanças 
de vida. É sempre mais fácil decidir quando ainda temos força para dar o passo, do 
que sermos forçadas a agir por circunstâncias da vida que nos provocam sofrimento 
e no meio das quais nos sentimos profundamente perdidas. Deixem os vossos filhos 
viver a sua vida, confiem neles. É mais fácil para uma filha encarar o facto de que é 
a sua mãe a cortar “o cordão umbilical” simbólico que as une do que ser ela (filha) a 
fazê-lo na vida de adulta. Pense nisto. Tenho a certeza de que, antes de tudo, vocês 
querem ver as vossas filhas e filhos felizes.

elas estabelecemos, quer também em relação ao nosso modo de nos 
relacionarmos com o mundo.

As Deusas Mães mais conhecidas, cujo culto é o mais extenso da 
Humanidade, são as que mantêm uma relação com uma única criança, como 

Isis, ou a Virgem Maria.
São frequentemente representadas a amamentar o seu filho, e esta aptidão é 
devida ao seio da mulher que pode dar alimento, consolo e protecção. É um 

dos atributos mais frequentes e mais importantes da Grande Deusa.
Isto permite-nos compreender como é importante que a mulher retome 

contacto com a sua capacidade “nutridora” e “protectora” antes dos outros. 
Quer para reencontrar o seu equilíbrio, quer para reencontrar o equilíbrio da 
sociedade ocidental, que dia após dia nos mostra como a Grande Deusa Mãe 

está “doente”.
Todas as problemáticas de dependência (afectivas, sexuais, alimentares, 

drogas, álcool etc.) derivam do arquétipo da mãe nutridora.
E, num nível superior, a falta de respeito para com o nosso planeta nutridor 

é também uma falta de consciência da nossa parte da importância deste 
arquétipo para o equilíbrio da Humanidade.

Essa dificuldade das mulheres em compreenderem que o seu poder se 
encontra em si mesmas está frequentemente ligada ao facto de que não foram 
suficientemente valorizadas e amadas na sua infância, por diversas ordens de 
razões: a falta de disponibilidade dos pais, doenças da mãe, pai alcoólico, etc. 

Essa falta (carência) é projectada no mundo através da esperança constante 
que elas têm de serem amadas pelo exterior, quando é dentro de si mesmas 

que esse acto deve começar.
O arquétipo da Grande Mãe, frequentemente representado na nossa cultura 
católica como a Virgem e a Criança, representa precisamente esta capacidade 

de se auto-alimentar e de amar, protegendo, a sua própria criança interior.

Robin Norwood, psicoterapeuta e especialista em co-dependência escreve no 
seu livro “Mulheres que amam demais”:

“Poucas mulheres que amam demais estão convencidas dentro de si mesmas 
de que têm o direito de amar e de ser amadas, simplesmente, pelo facto de 

existirem”.

Aprender a amar-se, ter confiança nos seus dons e assumi-los confere um 
grande poder – a independência – e foi este poder que séculos de opressão 

sobre as mulheres conseguiram destruir.
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A Mulher-Perséfone:

 MUNDO OCULTO – MISTICISMO – VISÃO – 
MORTE E TRANSFORMAÇÃO – INGENUIDADE – A FILHA

Esta deusa é marcada pela dualidade devido à sua condição de jovem, quando 
ainda se chama Core, ser seguida da sua transformação em Perséfona, a Deusa do 
Inferno. 

Através de Core-Perséfone, dois padrões arquetípicos são activados dentro do 
inconsciente colectivo.

O primeiro arquétipo 

Representa a “jovem anónima” que não sabe “quem ela é” e está, até agora, 
inconsciente dos seus desejos e da sua força. A sua atitude é a da “eterna adolescente”, 
indecisa sobre quem ou o que quer ser quando “crescer”.

Fica à espera de que alguma coisa, ou alguém, transforme a sua vida. 
A jovem com personalidade do tipo Core-Perséfone quer agradar à mãe, antes de 

tudo. Esse desejo motiva-a a ser “uma boa menina”, obediente, cautelosa, protegida, 
hiperadaptada aos desejos da mãe. Esta pode encorajar a dependência da sua filha 
para mantê-la perto, já que é, geralmente, uma Deméter poderosa, que quer impedir 
que a sua filha se separe dela.

A relação mãe-filha é alvo de muita discussão entre mulheres. São muitas as 
queixas, os sofrimentos e as lágrimas derramadas. Mas também são enormes o amor 
e a sintonia que existem nesta ligação, o que, na maioria das vezes, acaba por criar 
uma relação de “amor-ódio” entre ambas. 

Podemos utilizar a imagem do mar, que tanto pode embalar como submergir. Da 
mesma maneira que a nossa mãe, ao embalar-nos no colo, nos transmitiu as suas 
emoções, passamos a sentir à semelhança dela. Tal fusão influencia-nos no tocante a 
pensar, reflectir, agir, chorar, sofrer, reprimir, calar, revoltarmo-nos, do mesmo modo 
que ela.

Mar deriva da palavra “mare” e a palavra mãe vem de mater, sendo que as 
duas palavras têm a sílaba ma, identicamente, o que pode indicar-nos uma origem 
similar.

Perante um espelho tão poderoso, certas mulheres optaram por modelos opostos 
e outras adoptaram o modo de ser da mãe. A relação com a mãe é totalmente 
paradoxal. Ao estarmos perto dela sentimo-nos dominadas e controladas, longe 
demais, sentimo-nos abandonadas e rejeitadas. Encontrar o equilíbrio no meio de 
tantas emoções é um verdadeiro trabalho hercúleo que às vezes demora uma vida 
inteira. Infelizmente, já vi mulheres que só conseguem desfazer-se dessa influência 
quando as mães morrem. Só nessa altura conseguem alcançar a liberdade.

O escritor Aldo Naouri escreve sobre este tema em sua obra “Les mères et leurs 
filles”:

«Uma rapariga é de facto atravessada, desde a primeira infância, pelo temor 
de nunca poder desligar-se, para se tornar ela mesma, de uma mãe à qual se sente 
violentamente unida. E, sobretudo, porque ela (a filha) é constituída à semelhança da 
sua mãe. A questão que ela é levada a colocar-se – ainda que nunca seja distintamente 
formulada – é infinitamente mais angustiante do que podemos imaginar. A este primeiro 
e hesitante  “Quem sou eu?” sucede bastante rapidamente um problemático “Serei eu 
mesma?” que deixa entender um « SOU EU MESMA, realmente, viva, autónoma e 
consistente, ou apenas o seu reflexo», ou seja, «nada mais que uma ilusão sobre a qual 
ela terá indefinidamente mais poder?».

A receptividade inata da mulher Perséfone faz dela um ser totalmente maleável. 
À semelhança de uma “camaleoa”, ela, inconscientemente, adapta-se àquilo que os 
outros, principalmente o homem, querem que ela seja. 

«Geralmente, a relação que vincula a mãe à filha coloca a tónica sobre a fusão e a 
continuidade a expensas da individualidade e da independência, o que fará o alicerce da 
dependência e da submissão a respeito do masculino. Acontece também a rapariga rejeitar 
esta mãe demasiado submissa e identificar-se exclusivamente com o pai, quebrando a 
transmissão do modelo de submissão; terá frequentemente uma autonomia externa, mas 
defrontar-se-á com uma dificuldade para viver e abandonar-se à sua feminilidade.» 

A escritora Paule Salomon, neste parágrafo deixa bem claro o quanto a filha terá 
que se submeter seja à mãe, seja ao pai, e que, sair “inteira” desta triangulação é 
quase impossível. Por esta razão Core precisa ir ao fundo da terra para se encontrar. 
O seu trabalho interior, virado para si mesma (e não mais para os modelos mãe e 
pai) vai permitir-lhe abrir-se àquilo que ela sente, pensa, quer e é. A flor que Core 
supostamente arranca antes que a terra se abra é um narciso. Esta flor simboliza a 
necessidade da jovem de desenvolver dentro de si a sua própria capacidade de amor-
próprio, igual a Narciso, que no mito fica apaixonado pela sua imagem. Torna-se 
vital para Core olhar para si mesma e desenvolver a sua própria capacidade de se 
amar para poder separar-se do poder da mãe. 

Chegou o momento da separação que libertará a menina, só que o acesso ao 
estatuto de mulher adulta deverá passar por duas iniciações: a chegada da menstruação 
e o primeiro acto sexual, simbolizados por Hades e a romã. Esta fruta, geralmente, 
simboliza a fertilidade. A cor vermelha das suas sementes está ligada ao fluxo do 
sangue da primeira menstruação e o branco ao sémen do homem que permitirá que 
ela se torne mãe. 

Como Erich Neumann salienta na sua obra “A Grande Mãe”: 
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«A íntima ligação entre mãe e filha, que constituem o núcleo do grupo feminino, é 
reflectida na “relação primordial” entre elas. Aos olhos do grupo feminino, o homem é 
um estranho que vem de fora e toma a filha da mãe.»

O primeiro encontro com o masculino será feito através do pai. A relação 
desenvolvida com ele (pai), desde a primeira infância, constituirá o alicerce de 
todas as relações que a mulher irá desenvolver no futuro com os seus parceiros. As 
mulheres do tipo Perséfone tiveram falta de pai, por vezes. O pai não estava presente 
por várias razões, como, por exemplo, a morte, a separação da mulher, o abandono 
da família etc. E, em outras ocasiões, ele estava físicamente presente, mas, ou não 
tinha poder nenhum, ou estava doente fisica ou/e mentalmente. Esta ferida do lado 
do pai ficará dentro da psique da jovem como “o masculino ferido”, e ela tentará 
reconstruir dentro de si esta parte marcada com um ferro quente. E será através dos 
seus encontros com parceiros que a mulher intentará reparar esta relação dolorosa 
que a deixa como que amputada de um membro. O masculino interno precisa do 
externo para se construir, devendo passar por três tipos de encontros que servirão de 
guias para a sua elaboração: o pai biológico, o pai nutridor e o pai espiritual. 

Quando a mulher tem uma problemática com o seu masculino interno, também 
chamado de Animus, os homens que ela encontrará, “por coincidência”, serão 
espelhos do seu Animus inconsciente. No caso de Core, a tragédia da sua mãe voltou 
a acontecer porque a falta de pai, reforçada pela imagem do pai que a mãe Deméter 
quis passar à filha – que era, com certeza, «Os homens não prestam, são todos iguais, 
fica longe deles etc.» – criou dentro da jovem um pai ausente, violento e assustador. 
Consequentemente, atraiu para a sua vida um homem à imagem dessas crenças, 
mas também a personificação do homem separador. O homem tem uma função 
primordial na relação mãe/filhos, ele representa a sociedade, o mundo externo que 
garante que existe um mundo lá fora a ser descoberto e que é unicamente separando-
se da mãe que a menina vai poder ir ao encontro da independência. A Mãe Deméter 
quis ir contra “a natureza”, uma menina precisa do seu pai para se construir e se 
tornar uma mulher inteira.

A menstruação é um assunto sobre o qual achei importante falar aqui. O primeiro 
encontro da mulher com o seu “rio vermelho” é sempre primordial. A partir do 
primeiro sangramento perdemos a nossa ingenuidade de menina e tornamo-nos 
rapidamente segredas e interiorizadas. Caso nenhuma explicação tenha sido dada, 
a menina sente-se totalmente incompreendida e passa a sentir culpa e vergonha do 
acontecido. Esta ferida tão profunda existe em tantas mulheres que todos os meses 
se sentem no mínimo “chateadas” por terem de passar por esta “praga”, sentindo-se 
envergonhadas e sujas. Existe um tabu muito antigo em volta da menstruação que 
precisamos de eliminar. Temos que «recuperar a nossa sabedoria menstrual e honrar 
a nossa natureza cíclica. Temos ainda que reconhecer simultaneamente as atitudes 
negativas que a maioria de nós já interiorizou acerca do ciclo menstrual» (C.Northrup 
- “Corpo de Mulher, Sabedoria de mulher”)

O facto de tantas mulheres actualmente estarem cortadas deste poder interior 
está interligado a muitos condicionamentos na grande maioria sociais e religiosos. 
Esta dor em volta de um assunto tão natural é mais uma prova do feminino ferido e 
da Grande Deusa esquartejada.

« O ciclo menstrual e o corpo feminino eram vistos como sagrados até há cerca 
de cinco mil anos atrás, quando as pacíficas culturas matriarcais da velha Europa 
sofreram uma reviravolta. O significado original da palavra “tabu”, era “sagrado”, e 
as mulheres em período menstrual eram consideradas sagradas; hoje em dia, em algumas 
sociedades, elas são consideradas sujas. ...Culturas indígenas de todo o mundo têm 
honrado as jovens mulheres com cerimónias de iniciação. A primeira menstruação tinha 
o significado de se ser iniciada nos “cargos da maternidade” pelas mães, tias e outras 
mulheres já iniciadas. Provas arqueológicas com mais de seis mil anos apontam para o 
facto de que os primeiros calendários eram ossos com pequenas marcas que as mulheres 
usavam para se manterem a par dos seus ciclos. Porém, na maior parte da história 
escrita ocidental, e até nos códigos religiosos, o ciclo menstrual tem sido associado a 
vergonha e degradação, com a natureza sombria e incontrolável da mulher. As mulheres 
em menstruação eram consideradas sujas. 

No ano 65 A.C, Plínio, o Velho, escreveu:
«Mas não se poderia encontrar nada que pudesse ser considerado mais Extraordinário 

[de notar a ambivalência da escolha da palavra!] do que o fluxo mensal da mulher. O 
vinho novo em contacto com ele torna-se azedo, as colheitas tocadas por ele tornam-se 
estéreis, as sementes nos jardins secam, os frutos das arvores caem ao chão. A superfície 
brilhante dos espelhos onde apenas se reflicta torna-se fosca, a orla do aço e o brilho do 
marfim tornam-se baço. As colmeias de abelhas morrerão. Mesmo o bronze e ferro são 
imediatamente atingidos pela ferrugem enchendo o ar de um cheiro terrível. Ao provarem-
no, os cães ficam malucos e afecta a sua mordedura com um veneno incurável».

Perante tal declaração de ignorância (com certeza, foi feita por um grande 
misógino) só se pode dar uma resposta: - No comment! - Sem comentário!

Infelizmente, ainda hoje muitas pessoas pensam assim. Até algumas mulheres 
têm esta visão do próprio fluxo. Chegou o momento de reflectirmos sobre as 
crenças relacionadas com os nossos corpos e de nos libertarmos daquilo que faz 
parte da ignorância do passado. Acolham o vosso corpo e aquilo que ele produz sem 
vergonha e sintam-se orgulhosas de serem dotadas de uma função que só pertence 
a nós, mulheres. 

O segundo arquétipo 

Core representa a deusa dos mortos e dos infernos que se transformou em 
Perséfone.

O inferno pode simbolicamente, representar camadas mais profundas da psique. 
Ele é o lugar onde as memórias e sentimentos foram “enterrados” (o inconsciente 
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pessoal), mas também onde as imagens, padrões, instintos e sentimentos arquetípicos 
compartilhados pela Humanidade são encontrados (inconsciente colectivo). 

Perséfone, a rainha e guia do inferno, representa a habilidade de movimento de um 
lado para outro, entre a realidade do mundo “real”, baseada no ego, e o inconsciente, 
ou realidade arquetípica da psique. 

Perséfone está relacionada com o arquétipo responsável pelo sentido de 
familiaridade que a pessoa sente quando se depara com a linguagem simbólica, 
os rituais, as visões ou as experiências místicas, mas também com a loucura ou as 
grandes patologias mentais, como alucinações e delírios. 

As mulheres “sintonizadas” com este arquétipo são geralmente atraídas pela 
“descida” ao submundo. O que é importante explicar é que esta fascinação pelo 
mundo das trevas deve ser vista como um sacrifício para contrair núpcias com os 
poderes escuros. Ela vai ter que abandonar a “velha pele” de Core e livrar-se daquilo 
que foi um dia, junto com todas as emoções como a dor, raiva e mágoas que ela terá 
que oferecer, para poder transformar-se num ser novo e poderoso. Isto tem tudo a 
ver com a caminhada interior (o tema deste livro), fazer terapia é ir ao encontro do 
nosso mundo das trevas, encontrar as nossas partes doridas (não muito bonitas), 
para depois podermos desfazer-nos daquilo que é velho e já não faz parte do novo 
ser no qual estamos a transformar-nos. Quando faço a apresentação dos ateliers das 
Deusas e ensino a lista das palavras-chave de todas as Deusas, há sempre uma mulher 
(apoiada por outras que eu vejo a manifestar-se quando a pergunta é formulada) que 
me pergunta sobre Perséfone com um ar meio assustado e meio fascinado: «O que 
significam as palavras morte e transformação?» 

Grande pergunta à qual é impossível responder em duas palavras. O tema é 
grandioso e fascinante, mas também assustador e destruidor. 

James Hillman, o grande psicólogo dos arquétipos fala-nos desta experiência de 
Perséfone com o mundo avernal:

“A experiência de Perséfone repete-se em cada um de nós em súbitas depressões, 
quando nos sentimos cheios de ódio, apáticos, entorpecidos e afastados da vida por 
uma força que não podemos ver e diante da qual fugiríamos, buscando distraidamente 
explicações e consolos naturalistas para o que de tão tenebroso está acontecendo. 
Sentimo-nos invadidos por baixo, atacados, e pensamos na morte. 

 Ser sequestrado para o mundo avernal não é o único modo de vivenciar isso. Há 
muitos outros modos de descida. Mas se as coisas se passarem desta maneira radical, 
saberemos qual o mitema que nos acometeu. Só seremos arrastados para a carruagem de 
Hades se estivermos nos campos verdejantes de Deméter, sedutoramente inocentes entre 
as flores junto com parceiros de brincadeira. Este mundo precisa de se abrir. Quando se 
abre a sua tampa, sentimos apenas o negro abismo do desespero, mas esta não é a única 
maneira de vivenciar nem mesmo este mitema. 

 Por exemplo, Hécate estaria supostamente por perto, observando ou ouvindo tudo. 
É evidente que existe uma perspectiva capaz de testemunhar as lutas da alma sem a 
agitação de Perséfone, ou o cataclismo de Deméter. Em nós há um anjo sombrio (Hécate 

também era chamada de “angelos”), uma consciência (ela também era conhecida 
como “phosphoros”) que brilha no escuro e que testemunha tais eventos porque já está 
ciente deles a priori. Esta parte tem estabelecida uma ligação apriorística com o mundo 
avernal, através de cães que farejam, devassidão, luas negras, fantasmas, lixo e venenos. 
Há uma parte nossa que não é arrastada para lá, mas que lá sempre habitou, assim 
como Hécate é em parte uma deusa do mundo avernal. Desse ponto de vista, poderemos 
observar as nossas próprias catástrofes com uma sabedoria sombria que tem expectativa 
de pouca coisa mais.” 

Por desgraça, a nossa sociedade “produz” cada vez mais “adolescentes Perséfone” 
atraídas pela transformação delas através dos seus corpos. A anorexia é vista por 
muitas como uma experiência mística, um modo de se desfazer daquilo que não 
“presta” nelas através do controlo da alimentação e da perda de massa corporal até aos 
extremos, até quase se tornarem “mortas-vivas”, zumbis. O que, no pior dos casos, 
acaba na morte da jovem que ficou “possessa” por este arquétipo da purificação. 
As santas passavam por experiências muito parecidas, e tenho a certeza de que elas 
todas eram anorécticas. Levavam a sua fé até aos extremos e as suas experiências 
místicas decorriam de um ascetismo tão extremista que as levava a delírios e visões. 
Ter a capacidade de sair ilesa de tal experiência requer um poder quase sobrenatural 
e, a meu ver, de ter tido a sorte de ter encontrado um bom psicólogo, médico, ou 
psiquiatra que saiba encontrar as palavras certas para trazer a jovem de volta ao 
mundo real.

A experiência da caminhada interior da qual falo, em momento algum nos põe 
em contacto com a morte física, nem tão pouco com comportamentos destrutivos. 
Pelo contrário. Ir de encontro ao nosso interior deve fazer-nos sentir felizes, mesmo 
se estamos a mudar coisas profundas que às vezes provocam sofrimento. Esta 
trilha pode provocar experiências transpessoais, mas nunca se transborda pelo lado 
patológico. É certo que a fronteira entre os dois mundos é muito estreita, porque 
quando descemos ao encontro do nosso verdadeiro ser passamos, obrigatoriamente, 
por aquilo a que eu chamo o estágio “da cobra que está a mudar de pele”. A cobra, 
quando muda a sua pele passa por um espaço de tempo de extrema fragilidade e 
vulnerabilidade; enquanto ela não cria a sua nova pele, ela não pode perder a velha 
que a protege. Só que vai haver um momento em que a cobra terá que se desfazer o 
mais rapidamente possível desta velha pele, e isto por duas razões: primeiro porque 
ela cresceu e se ficar com a antiga pele morrerá asfixiada; segundo, porque durante o 
espaço de tempo em que se desfaz da pele antiga, ela fica totalmente indefesa e pode ser 
morta pelos predadores muito facilmente. Simbolicamente, isto significa que temos 
uma passagem de fragilidade e de dor, a que habitualmente os especialistas chamam 
depressão. Trata-se de um momento no qual precisamos de ser acompanhadas por 
um terapeuta. Preferencialmente um terapeuta que já tenha passado pela mesma 
experiência, porque só quem passou pela transformação interna sabe aquilo que 
se sente, podendo verdadeiramente acompanhar o outro na travessia do caminho 
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interior. Por esta razão, é fundamental que os terapeutas tenham feito vários anos de 
psicoterapia, para saberem aquilo que representa esta transformação. 

Muitos acreditam que a origem do mito de Perséfone se encontra num outro 
grande mito da jornada avernal mais antigo: o descida de Inana, encontrado na 
mitologia suméria. 

Cláudia Araújo, especialista junguiana brasileira que estudou com Nise da 
Silveira, pioneira da psicologia junguiana no Brasil e criadora do famoso “Museu do 
Inconsciente” escreve sobre o mito de Inanna: 

“Sua primeira aparição foi entre os sumérios e acádios. Era a deusa da reprodução 
e da fecundidade, prolongamento da tradição das “deusas-mãe” atávicas. Em suas 
origens tinha traços ctônicos. Foi identificada em Afrodite, Ísis, Ishtar (seu nome 
babilônico), etc...

Inanna foi a deusa da vila de Uruk, era a portadora das leis sagradas e era quem 
as doava ao povo. Era a deusa do amor, da fertilidade e da guerra, reverenciada por 
sua força, que é uma combinação de matéria e espírito, mas sua origem parece estar 
relacionada aos grãos e a fertilidade.  Desposou o pastor mortal Dumuzzi, e fez dele o 
rei de Uruk. Essa união fez com que a terra prosperasse e a fertilidade reinava. Mais 
tarde, ela decide fazer um passeio pelo reino da morte, abaixo da terra, onde a rainha 
era (sua irmã-avó) Ereshkigal, a deusa dos mortos possivelmente para que aprendesse 
os segredos dos infernos também. Teve sua crucificação no poste do mundo inferior, 
constituindo-se numa imagem da divindade feminina agonizante. Simboliza a mulher 
capaz de ser iniciada e o seu mito foi o primeiro relato do gênero. A sua descida ao 
submundo é um símbolo de um ritual de iniciação nos mistérios do feminino.

Na descida de Inanna aos infernos para buscar suplantar sua irmã mais velha, e 
suplantar a morte, ele teve necessidade de abandonar todas as suas vestes, abandonar 
tudo e colocar um igual em seu lugar, num simbolismo de que é necessário a aceitação 
como a de Dummuzi, a alternância entre vida e morte. A vida e a morte são as duas 
faces de uma mesma realidade, elas formam uma dupla invisível. Esse drama alerta 
dentre outras coisas, também para a certeza de que o sofrimento não é definitivo, que a 
toda morte segue-se a ressurreição.”

Este mito extraordinário e profundamente revelador foi analisado com muita 
perspicácia pela terapeuta junguiana Sylvia Brinton Perera no seu livro “Caminho 
para a iniciação feminina”. A sua obra é uma grande contribuição para a consciência 
feminina, permitindo-nos a reconciliação com a nossa receptividade que, quando 
vivida de um modo positivo, possui um imenso poder de criatividade, de 
renascimento e de transformação.

 
O arquétipo da morte e da transformação é acompanhado de um mundo de 

emoções, mas podemos destacar algumas que são as mais comuns como: o medo, 

a tristeza e a raiva. Sabemos que vamos ter de nos desfazer de alguma coisa e o ser 
humano, em geral, não gosta de mudanças. Esta transição é também chamada de 
luto, e o processo pode ser classificado em 5 etapas:

1: Choque e negação: 
  «Não! Isto não pode estar a acontecer comigo, recuso-me a mudar seja o que 

  for!»
2: Cólera: 
  «Que ódio! Que raiva! Se isto me está a acontecer, a culpa é de fulano (nunca 

  nossa) e não aceito esta situação, de maneira nenhuma!»
3: Negociação: 
  «Bom, já que não o posso negar (isto de facto está a acontecer-me), e zangar- 

  me não adianta nada (a realidade do acontecimento continua presente), 
  aceito esta passagem, mas não preciso de mudar nem de me desfazer de 
  tudo (perco aquilo, mas ainda me sobra tal ou tal coisa)».

4: Depressão: 
  «De facto, andei a iludir-me, estou mesmo a perder tudo, estou no fundo do 

  poço (fase de muito choro e desespero)».
5: Aceitação e renascimento:
  «Mudei muito e compreendi que tinha que me libertar. Sinto-me renovada 

  e pronta para uma nova vida». 

Estas cinco fases são obrigatórias em qualquer mudança, naturalmente a 
intensidade e a duração de cada fase dependerão da pessoa e da situação. Muitas 
pessoas ficam paradas em certas fases bastante tempo porque tentam evitar o mais 
possível a quarta fase, a da depressão. Existem também, outras pessoas que ficam 
um tempo indefinido na fase da depressão. Neste caso, são depressões crónicas que 
provêm de um estado depressivo gerado na infância ligado a uma perda, verdadeira 
ou simbólica, que será revivenciada através deste novo acontecimento. A pessoa irá 
encontrar-se propulsada nesta depressão e será preciso tratar a depressão antiga e 
a actual, que estão sempre interligadas, já que o novo acontecimento está sempre 
sintonizado de algum modo com a ferida “primordial” da depressão inicial.

A nossa sociedade tem muito medo deste arquétipo porque provoca o caos na 
existência de um ser, de uma família, de uma relação, de uma empresa, até de uma 
nação, mas ele é indispensável à evolução, porque mudar é fundamental para que 
haja uma evolução existencial. Tudo é um eterno recomeço. 

«Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.» 
Antoine Lavoisier (1743-1794)
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POssIbIlIDADEs DE EVOlUÇÃO EXIsTEnCIAl

Comprometer-se

Para a mulher Perséfone tão juvenil, permanecer receptiva à mudança será a sua 
salvação.

Viver como Core significa ser a eterna jovem que não se compromete com nada 
e com ninguém, porque fazer uma escolha definida elimina outras possibilidades. 
No entanto, para crescer, ela deve aprender a estabelecer compromissos e a viver de 
acordo com eles. Ela tem dificuldade em se posicionar e se afirmar. Chegar ao fim 
de um compromisso sem fraquejar, é um desafio vital para que ela seja capaz de se 
fortalecer e se libertar dos outros em geral. O crescimento requer que ela lute contra 
a indecisão, a passividade e a inércia. Deve decidir-se e manter os compromissos 
assumidos.

Crescer e tornar-se independente devem ser os seus maiores objectivos. 
Para isso, poderá inspirar-se em outras Deusas, como Hera, a deusa do 

compromisso, ou Atena, a trabalhadora. Hécate também será importante para 
lhe ensinar a tornar-se uma mulher madura e que consegue “ver no escuro”. E, 
finalmente, Afrodite ajudá-la-á a abrir-se a uma vida afectiva/sexual plena. 

Descobrir a paixão e a sexualidade

Desenvolver o seu Animus através dos relacionamentos com os homens é também 
uma possibilidade de evolução, desde que essas relações sejam construtivas e que 
ela as vivencie de um modo consciente.

As mulheres Perséfone têm muitas vezes problemas com a sua sexualidade 
e poderão sentir-se facilmente violentadas ou submissas quando têm relações 
sexuais. Ter uma vida afectiva e sexual adulta é sempre um grande desafio para a 
mulher. Nossa sexualidade é um processo tão interno que às vezes demoramos um 
certo tempo para encontrar a plenitude. Não restam dúvidas de que o parceiro é 
muito importante. Por esta razão, eu falo de relações conscientes. O encontro com 
o parceiro adequado pode permitir à jovem Core a transformação numa mulher 
Perséfone totalmente realizada, sexual e afectivamente.

A cura através dos nossos ciclos

Passar a valorizar o ciclo menstrual como um sistema de orientação interna, ou 
seja, um guia do nosso feminino profundo e sagrado, é uma grande ferramenta para 
o nosso bem- estar físico e mental. Cada vez mais as mulheres sofrem de síndroma 
pré-menstrual, dificuldades para engravidar, miomas intra-uterinos, endometriose 
e cancro do útero. Tornarmo-nos conscientes do funcionamento dos nossos ciclos 
coloca-nos em contacto directo com a nossa criatividade inata. Durante a fase pré-
menstrual, é importante encontrar momentos de solidão e de descanso. Desrespeitar 

esta fase provoca mais raiva e tensão. Dizer que tudo é culpa das nossas hormonas 
é fácil. Dentro do nosso corpo tudo está ligado. Quem ainda pensa que o corpo 
está separado da mente deve estar a viver num outro planeta, que não o planeta do 
feminino, porque nós mulheres sabemos que o nossos corpo está ligado à nossa 
mente. Não vou aqui fazer uma dissertação sobre o poder curativo dos nossos 
ciclos, mas simplesmente lembrar-vos que, antigamente, nas tribos, as mulheres que 
menstruavam eram colocadas à parte porque a tribo sabia que aquele era um momento 
de muita profundidade e de visões para elas. Nos nativos Americanos, as mulheres 
juntavam-se na Cabana da Lua para compartilhar as suas visões e inspirações. Era 
um momento de grande renovação. Na nossa cultura, muitas mulheres estão até a 
fazer de conta que estar menstruada é a coisa mais banal do mundo. A pílula, os 
tampões e a publicidade contribuíram para esta negação –  «Passem os vossos dias 
de menstruação como se fossem dias como outros quaisquer», diz a publicidade... 
«Não, obrigada! Quero sentir e homenagear o meu corpo que me proporciona tanta 
renovação e criatividade todos os meses. Sinto orgulho em ser uma mulher e as 
pessoas à minha volta que não quiserem respeitar a minha necessidade de isolamento 
e de descanso terão que ter paciência, porque eu não vou desistir desse momento 
precioso.»

Para concluir, respondam às perguntas que a especialista Christiane Northrup 
(p.159 na versão Portuguesa) faz relativamente ao ciclo menstrual:

«Sentada em sossego, pergunte a si própria: «Qual é a minha verdade pessoal 
sobre o ciclo menstrual? Como me sinto quanto a esta informação? Que mensagens 
sobre menstruação e hormonas aprendi com a minha família? Que informação passei 
a mulheres mais novas na minha vida? Que digo a mim própria sobre o meu período 
menstrual? Que me pode ele ensinar?» 

Independentemente de onde estiver, seja meiga consigo própria. 
Durante os três meses seguintes, faça um diário de luas, nomeadamente para anotar 

os efeitos do ciclo menstrual na sua vida. Mantenha-se a par das fases da Lua (estão 
normalmente indicadas no jornal ou num almanaque). Veja se nota alguma relação 
entre o seu ciclo e as fases da Lua. Veja se tem desejos de certos alimentos na fase pré-
menstrual. Quais são? Tomar banho quente prolongado saberia tão bem como o gelado 
com molho quente de caramelo? Dê tempo a si própria para se sintonizar e reclamar 
a sua natureza cíclica. Escreva um pequeno registo no seu diário, todos os dias. As 
compensações por fazê-lo serão incomensuráveis. Sentir-se-á ligada à vida de uma 
forma inteiramente nova, com mais respeito por si e pelas suas magníficas hormonas.

Celebre a deusa Menstruo à sua maneira única».

Descobrir o seu potencial espiritual e de terapeuta

Como já percebemos, muitas mulheres Perséfone tiveram a oportunidade de 
desenvolver capacidades extra-sensoriais. Ao deixar Core, a eterna adolescente 
perdida no mundo das trevas, Perséfone pode, em certos casos, tornar-se médium e 
a guia dos mortais na escuridão do submundo. 
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Pode também transformar-se numa terapeuta, depois de ter feito um longo 
trabalho psicoterapêutico, e tornar-se uma terapeuta-guia que pode ajudar os 
outros a descerem às suas profundezas. Isso será um grande desafio, porque ela terá 
justamente que aprender a responsabilizar-se e a ser capaz de diferenciar dentro de 
si mesma a sua parte doente da sarada, para poder ser uma guia segura e cautelosa. 
Os terapeutas estão todos ligados ao arquétipo chamado do “terapeuta ferido”. Na 
terceira parte do livro irei falar longamente sobre este tema, mas, para concluir este 
parágrafo, gostaria ainda de entrar um pouco nesse assunto raramente falado: as 
feridas dos terapeutas. Todos os terapeutas foram feridos. É uma condição sine qua 
non que lhes permite sentir a dor do outro e entrar em empatia com ele. A diferença 
entre o bom e o mau terapeuta é que o bom já foi ferido, mas reconheceu a sua 
ferida e tratou dela, o que lhe permitiu ser um “canal terapêutico” limpo para os 
seus pacientes. O mau terapeuta já foi ferido, mas pode ou não ter reconhecido a sua 
ferida. Se não a tratou, é consequentemente um “canal sujo” para os seus pacientes. 
Posso parecer muito firme e directa sobre este assunto, mas acho que temos que 
nos deixar de hipocrisias. É claro que pensar que estamos totalmente sarados é uma 
ilusão absoluta. O simples facto de estarmos vivos coloca-nos constantemente em 
contacto com situações susceptíveis de nos ferirem. O que faz toda a diferença é 
termos consciência disto. Essa consciência obriga-nos a regularmente procurar 
ajuda para nos tratarmos, e assim evitar que os nossos pacientes “aturem” as nossas 
neuroses e depressões (entre outras patologias... Já nem menciono os terapeutas que 
abusam dos seus poderes e se permitem seduzir as suas pacientes). 

Então, minhas caras Perséfones que estão a pensar seguir uma carreira como 
terapeutas ou médicas, nas terapias convencionais ou paralelas, ou nas ciências 
ocultas (como por exemplo a tarologia, a astrologia, a vidência, etc.), pensem bem 
no assunto, porque praticar tais profissões coloca-nos perante pessoas que sofrem 
muito, que são vulneráveis, que se entregaram nas nossas mãos com toda a confiança. 
Essas pessoas merecem da parte do terapeuta um comportamento irrepreensível.

DESCRIÇÃO DE CASO

O caso que vou apresentar é um exemplo da problemática de uma mulher 
Perséfone cuja mãe não foi capaz de cortar o cordão na hora certa para o fazer, ou 
seja, na adolescência.

Veremos também como “a falta do pai” pode provocar feridas emocionais 
graves de uma geração para a outra e o desequilíbrio que ocasiona no feminino das 
famílias.

Na primeira consulta, a senhora A fala compulsivamente da sua vida, deixando 
transparecer uma grande necessidade de desabafo. Queixa-se muito do marido e do 
filho que não a deixam respirar um minuto: «Nunca tenho tempo para mim. Quando 
os dois estão em casa, passo a vida indo de um para o outro, como se fosse a empregada 

deles». Ela diz-me ser formada com um curso superior, mas nunca ter praticado a 
profissão porque está apavorada em ter que iniciar seja o que for. Ela aparenta ser um 
passarinho assustado, mas, ao mesmo tempo, estou admirada com a sua capacidade 
de ir ao fundo dos seus pensamentos. Demonstra ter uma grande vontade de evoluir e 
de mudar. Também me fala da sua mãe nestas palavras: «Eu sempre estive ao serviço 
dela desde pequena, porque a minha irmã era sempre do contra, então, alguém tinha 
que agradar à mãe e dar-lhe sossego. Fui eu que me sacrifiquei, até hoje. Em relação ao 
meu pai, era como se ele não existisse: ainda que morasse em casa, nunca foi capaz de 
se impor em nada, era a minha mãe que tinha o poder. Ainda bem, porque sem ela não 
sei o que nos teria acontecido.»

No decorrer das consultas, fico a saber que o filho dela é de um primeiro relacionamento 
e que o pai desapareceu. Temos aqui a nossa problemática de dois pais “invisíveis” (o 
pai dela e o pai do filho). Como no mito de Deméter e Perséfone, o masculino é fraco e 
quase inexistente. A senhora A é também muito infeliz no seu relacionamento afectivo 
com o marido. Ele é pouco presente (como o pai dela) e, quando está, fica no canto dele 
a fazer a sua vida. Pouco a pouco, ela começa a verbalizar sobre certos comportamentos 
abusivos da parte dele do ponto de vista sexual, perante os quais ela não consegue 
posicionar-se. Também reconhece que foi ele que a separou dessa relação tão fusional 
com a mãe dela, porque depois de casar foram morar longe (ou seja, ele é um verdadeiro 
Hades, separador da mãe e da filha). Em relação à mãe, ela começa também a ver 
os abusos e verbaliza uma necessidade vital de se tornar independente. Encontro-me 
perante um caso típico de uma Perséfone sem rumo e à mercê total dos outros. 

Depois de alguns meses de psicoterapia nos quais esta mulher evoluiu bastante bem, 
ela entra numa fase de depressão profunda. Isto acontece sempre, a certa altura, neste 
tipo de casos, porque a pessoa andou durante anos a sobreviver num mundo de ilusão 
para evitar as mudanças necessárias para evoluir e, muitas vezes, por falta de forças 
psicológica para sair desses padrões, do tipo:

«Ah! Mas afinal, a coitadinha da minha mãe precisa de ajuda», ou «O meu marido 
não é tão mau assim (mesmo, se me bate, é porque o coitado anda muito stressado..., 
etc.)»  

Tenta encontrar desculpas para tudo e todos, de modo a negar uma realidade por 
demais dolorosa a enfrentar. 

Nesta fase de profunda tristeza, a Senhora A cria um 
tabuleiro de areia (técnica de projecção de arte-terapia 
que é utilizada para ajudar o paciente a entrar em 
contacto com a sua parte inconsciente) no qual, enfim, 
admite, chorando, que «Chega! Não quero mais esta 
vida assim, desci no mundo do Hades e chegou a hora 
da transformação».
Na imagem, podemos ver os passos que ela deu, à 

medida das suas tomadas de consciência, no decorrer dos meses. O esqueleto simboliza 
que ela se desfez das camadas (como no mito de Inanna) de personalidades que lhe 
tapavam a realidade.
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A partir desta sessão, entrámos numa nova fase da terapia, que fizemos, em parte, 
com os cavalos. Este tipo de abordagem é muito potente quando se trata de ajudar a 
paciente a posicionar-se claramente e a impor limites. As primeiros sessões com o cavalo 
foram extremamente reveladoras da sua dinâmica existencial, porque, enquanto que na 
psicoterapia clássica a paciente pode “fingir” certos comportamentos, com os cavalos 
não se pode fazer de conta, eles são transparentes. Quero salientar aqui que os pacientes 
têm os seus mecanismos de defesa. Factores fundamentais para se protegerem, como 
omitir certas coisas, fazem parte também da relação terapêutica. Por esta razão, os 
terapeutas devem estar muito atentos à capacidade, ou não, de evolução dos pacientes, 
e aceitar que eles têm um ritmo próprio que não pode ser ultrapassado. Geralmente, 
quando sentimos que o paciente está a estagnar na sua evolução, fala-se sobre o assunto 
e tentamos juntos ultrapassar os seus medos. Mas, no caso da Senhora A era óbvio que 
tinha chegado a hora certa. Depois da segunda sessão com a égua, eu tinha-lhe dito 
que a deixaria livre para escolher as actividades, já que ficou rapidamente claro que ela 
sentia uma grande necessidade de tomar decisões. Na terceira sessão, ela chega com...1 
kg de cenouras! A égua nem queria acreditar que aquilo tudo era para ela! À medida 
que a Senhora A lhe dava as cenouras, a égua ficava cada vez mais apressada para 
comer e tinha-a empurrado para um canto do boxe para não lhe deixar opção. Eu deixei 
isso acontecer, para ver até que ponto a minha paciente ia deixar-se ser desrespeitada. 
Queria que ela descobrisse onde estavam os seus limites. E enfim, reagiu! Com meiguice e 
quase se desculpando à égua por lhe dizer NÃO, afastou-a com a mão e desatou a chorar. 
Tinha tomado consciência, nas profundezas do seu ser (e não só a nível psicológico) que 
a sua dinâmica física não sabia dizer não e que ela mesma se colocava em situações de 
agradar muito, o que provocava nas pessoas reacções de aproveitar-se ao máximo dela 
e não a respeitar mais. Viu-se exactamente como sempre tinha agido com a mãe dela, e 
como isto se repetia com o marido, o filho e as pessoas em geral. A partir desta sessão, a 
Senhora A começou a verbalizar melhor as suas necessidades e a procurar dentro dela 
quais eram os seus limites internos. Ela está a evoluir bem, e tenho a certeza de que vai 
alcançar a independência vital para se tornar a mulher de poder que ela, no fundo, é.

O nascimento de Vénus de Botticelli (1485) - Óleo sobre tela 172,5 × 278,5 cm

A DEUSA AFRODITE

A Mulher Apaixonada  

“Afrodite, deusa do amor e da beleza, a quem os romanos chamavam de Vénus, era 
a mais bela das deusas. Os poetas falavam da beleza de seu rosto e de seu corpo, do seu 
cabelo dourado e de seus olhos brilhantes, pele suave e bonitos seios. Para Homero ela 
era “uma amante do riso”, dotada de irresistível encanto....

E de acordo com Paul Friedrich, notável erudito de Afrodite, ouro/mel, ouro/discurso, 
ouro/sémen estão linguisticamente ligados, simbolizando os valores mais profundos de 
procriação e de criação verbal de Afrodite. Ela era associada com pombas, aqueles 
pássaros enamorados arrulhando, e cisnes lotados por sua beleza e acasalamento; 
com flores, especia1mente rosas, tradicionalmente as dádivas dos amantes; com doces 
fragrâncias e frutas, especialmente maçãs douradas e romãs sensuais vermelho-paixão, 
símbolo compartilhado com Perséfone”.

Jean Shinoda Bolen

O MITO

Existem duas versões do nascimento de Afrodite, uma de Hesíodo e outra de 
Homero. Elas contêm informações totalmente contraditórias. Na versão de Homero, 
Afrodite era filha de Zeus e Dione, ninfa do mar. Na versão de Hesíodo, Afrodite 
veio ao mundo na consequência de um acto violento sendo a descendente directa 
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do primeiro titã, Urano. Escolhi esta versão que me parece ser a mais adaptada ao 
arquétipo da sedução e da sexualidade que esta deusa personaliza. 

Urano, o céu das estrelas, fecundou Gaia, a Terra, fazendo-a mãe de deuses, titãs, 
ciclopes e gigantes. Urano odiava as suas próprias criaturas, que condenou a viver 
encerradas sob a Terra, sem nunca poderem ver a luz. Gaia amava os seus filhos e 
desejava libertá-los das profundas trevas. Além disso, estava cansada de se submeter 
à violência de Urano. Gaia e o seu filho Cronos (o mais jovem dos titãs, que odiava 
o pai) arquitectaram um plano para livrar-se de Urano.  

Chegada a noite, Urano desceu para cobrir a Terra. Saturno aproximou-se e, com 
um golpe único e violento, cortou os testículos do pai com uma foice que a sua mãe, 
Gaia, tinha feito especialmente para castigar o seu cruel marido. 

Cronos lançou o membro decepado ao mar. O sangue de Urano jorrou sobre a 
Terra e, novamente a fecundou. Nasceram as Eríneas, terríveis Deusas da vingança, 
que a partir desse momento não deixariam passar impune crime algum. Da espuma 
criada pelas ondas, acabou por se formar uma espuma que nasceu dos órgãos 
arrancados de Urano. Dessa espuma brota Afrodite que significa “nascida do mar”. 
Ela é a mais bela de entre as Deusas a emergir das águas, docemente amparada 
numa grande concha. Os Zéfiros vestem-na com um traje imortal e adornam-lhe 
os cabelos com lindas flores. Depois conduzem-na ao Olimpo, onde é apresentada 
à assembleia dos Deuses. Há um clamor geral de admiração. Mesmo no mundo 
divino, jamais tinha sido vista uma beleza tão perfeita. 

EXPlICAÇÃO PsICOGEnEAlóGICA E AnAlÍTICA DO MITO

A razão pela qual escolhi esta versão do mito de Afrodite é justamente porque 
ela nos dá uma explicação analítica muito interessante da “criação de um ser tão 
bonito” através de um acto tão monstruoso. Esta lenda, escrita por Hesíodo, provém 
de épocas patriarcais. Consequentemente, ela reflecte a problemática psicológica 
colectiva daquela época que não se alterou até aos dias de hoje. Temos aqui uma 
projecção do inconsciente colectivo que criou um ser feminino à altura dos desejos 
masculinos. Afrodite, a deusa da beleza perfeita, da sensualidade e da sexualidade, 
sempre activa e atraída por tudo o que é fálico não nasceu de qualquer maneira. Foi 
do pénis do seu pai, devido ao acto violento de sua mãe e de Cronos, seu tio. Gaia, 
a consciência da terra detentora dos mistérios da procriação não suporta mais que 
seu marido invejoso de sua capacidade criativa destrua as suas criações, tal como não 
aceita a capacidade co-criativa do marido, como já vimos anteriormente. Então, ela 
faz uma aliança com o filho Cronos, que também odiava o pai, e dá-lhe uma foice 
para que ele castre o seu pai, de modo a deixar bem claro que ele nunca mais irá poder 
procriar. Cronos passa então a substituir o pai e torna-se o criador da geração dos 
deuses do Olimpo. Podemos ver aqui claramente, o complexo de Édipo seguido do 
desejo de castração do pai colocado em acção com a ajuda da mãe. O acto de querer 
destruir o pai para se apoderar da mãe é o desejo inconsciente de todo o menino. 

Este desejo de posse não deve ser visto no entanto como um impulso sexual como os 
adultos vivenciam a sua sexualidade, mas simplesmente como uma vontade afectiva 
do menino de “guardar” a mãe só para ele com o desejo de que ela só cuide dele. A 
teoria Freudiana do Édipo e do desenvolvimento psico-sexual da criança deve em 
grande parte a sua má reputação junto do grande público a que as pessoas pensam 
que ele se referia a uma sexualidade de adulto vivenciada na infância. Isto não é 
verdade. Na maioria dos casos, a mãe ajuda a criança a ultrapassar esta fase fazendo 
com que o menino aceite que ela (mãe) é a mulher do pai. Devido a esta desistência 
e à vontade que o menino tem em ser amigo do pai, ele acaba por ultrapassar o 
desejo de destruir o pai, de um modo que podemos resumir nesta frase: «Já que não 
posso com o meu inimigo porque ele é mais forte do que eu, então vou aliar-me a ele 
e junto a ele serei mais forte».

No nosso caso, Gaia apodera-se dos desejos do filho e manipula-o. Conseguimos 
ver esta problemática em muitas histórias, verdadeiras e mitológicas, nas quais as 
mães são tão poderosas que utilizam os filhos. “Alexandre o Grande” era um deles, e 
tenho a certeza de que esta necessidade compulsiva de conquistar mais e mais terras 
assentava num complexo de Édipo não resolvido, onde a mãe odiava o pai e fazia 
tudo para o destruir. 

A castração de Urano representa o fantasma inconsciente concretizado de todo o 
menino que não teria desenvolvido dentro dele a capacidade de se impedir este acto, 
devido ao facto de que a própria mãe o incentiva a isso. 

Em consequência deste acto proibido no qual o pai se torna impotente, só um acto 
milagroso poderia acontecer para reparar o acontecido: a transformação dos opostos 
que provoca o nascimento de um ser extraordinário. Quando ocorre uma inversão 
tão radical, isso significa que existe uma necessidade enorme de compensação. A 
culpa insuportável gerada pelo acto (ou o fantasma de tê-lo cometido, este mito é 
a projecção do inconsciente colectivo do masculino) terá que ser de algum modo 
perdoada, para aliviar a angústia. Afrodite representa esta reparação da culpa de 
ter castrado o pai. Ela é uma reacção a um controlo mental excessivo vindo do 
masculino, mas também do desejo do feminino de querer manter o poder. 

O erotismo explosivo de Afrodite também nos mostra as dificuldades dos homens 
em não sucumbir a tanto poder. Ela é uma versão do “fruto proibido”, nela se encontra 
projectado o desejo e a fascinação pelo feminino que é inicialmente vivenciado 
através da mãe tão poderosa, que o filho não tem a capacidade de lhe resistir. O 
masculino não pode pretender controlar a natureza sexual da mulher porque ele não 
é capaz de lidar com os seus próprios desejos. O patriarcado tem conseguido criar 
tanta culpa que, para os Gregos, Afrodite passou a reger as relações extra-maritais, e 
foi a deusa Hera que simbolizou o casamento oficial para salvaguardar os valores da 
família e da descendência. 
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ARQUÉTIPOS E FERIDAS DOMINANTES DE AFRODITE 
NA MULHER DE HOJE

A mulher-Afrodite:

 AMOR – SEXUALIDADE – RELACIONAMENTOS – PAIXÃO – 
INTRIGAS – BELEZA – ARTES

O arquétipo de Afrodite governa o prazer do amor e da beleza, da sexualidade 
e da sensualidade das mulheres. Ele resgata a liberdade do princípio feminino, que 
é o princípio da natureza, é o arquétipo da atracção, o amor na sua forma física, o 
desejo e o prazer dos sentidos. Como já vimos, o patriarcado criou uma verdadeira 
culpa em relação à sua sexualidade que encontramos compensada (também) no 
culto da Virgem Maria. C.G Jung acredita que a substituição da mulher verdadeira 
por esta adoração constituiu um grande retrocesso no desenvolvimento psicológico 
dos homens, principalmente no que se refere à sua capacidade em se relacionar. 
Perceberemos em seguida como ele se expressa a tal respeito:

«A depreciação relativa da mulher de verdade é [...] compensada por impulsos 
demoníacos [do inconsciente, que ressurgem] projectados sobre o objecto. Num certo 
sentido, o homem ama menos a mulher como resultado dessa depreciação relativa – 
e assim ela lhe aparece como uma perseguidora, isto é, uma bruxa. Daí a fantasia 
medieval sobre as bruxas, essa mácula inextirpável sobre o final da Idade Média, 
surgida paralelamente à – e, na realidade, como um resultado da – intensificação da 
adoração da Virgem».

 (in Tipos Psicológicos, extraído da obra A deusa interior-J&R Woolger) 

Afrodite, a amante

A mulher que tem o arquétipo de Afrodite dominante na sua personalidade 
apaixona-se frequente e facilmente. Ela segue a sexualidade instintiva de Afrodite 
e muitas vezes fica entre o seu próprio desejo e o desejo de gerar energia erótica nos 
outros, e entre a rejeição da cultura patriarcal que a qualifica como promíscua. Por 
esta razão, ela tem muitas vezes o papel da amante e atrai homens que, na maioria 
das vezes, não são bons para ela. Pelo facto de ter nascido directamente do falo do 
seu pai, Urano, o arquétipo de Afrodite coloca-a como possuidora de uma profunda 
necessidade de ser activa sexualmente. Ela possui a ambiguidade das várias faces do 
amor: a paixão que ele provoca pode ser fonte de rivalidade e de ciúmes. Pode até ser 
uma ameaça para as relações individuais e colectivas e provocar guerras e violência, 
como no mito da guerra de Tróia. 

Afrodite motiva as mulheres a procurarem intensidade nos relacionamentos 
em vez de permanecerem neles. Motiva-as a valorizarem o processo criativo sendo 
receptivas às mudanças e transformações. O problema de não conseguir fixar-se 
numa relação estável e comprometida, coloca-a muitas vezes em situações afectivas 

chamadas “relações triangulares” nas quais ela é a amante. Ter este papel pode ser-
lhe conveniente até um certo ponto. Ser “a outra”, ou “a segunda”, é engraçado 
enquanto este tipo de mulher é jovem e despreocupada, mas chega um dia em que 
a deusa Hera do casamento, ou a deusa Deméter da maternidade lhe vem bater á 
porta. E são esses os momentos em que a mulher-Afrodite fica desesperada, porque 
vai ter que se consciencializar de que precisa de mudar de atitude no seu modo de 
se relacionar, uma vez que a nossa sociedade patriarcal não aceita esposas e mães 
com este tipo de arquétipo em evidência, salvo em casos excepcionais, quando um 
homem aceita ter uma mulher-Afrodite. Quase sempre, nestes casos, a mulher é 
forçada a mudar-se. Até Madona, cantora Afrodite extremista, foi obrigada a mudar-
se quando se casou e foi morar para Inglaterra. 

É claro que ela sempre terá a opção de não se moldar àquilo que a nossa sociedade 
deseja que as mulheres sejam, mas viver contra a sociedade pode custar muito caro 
à saúde mental e física. Como também pode sair muito caro não viver de acordo 
com a nossa essência. Para tudo, é fundamental encontrar o caminho do meio. Nem 
de mais, nem de menos. A pintora Americana Georgia O´Keefe foi uma mulher 
Afrodite-Ártemis que nunca desistiu da sua maneira de ser. Ela teve a capacidade de 
poder viver sozinha no deserto do Arizona. Era considerada pelo patriarcado como 
uma mulher rebelde, que viveu em sintonia com a sua essência e que aceitou que tudo 
tem um preço. Infelizmente, a nossa sociedade não reconhece este tipo de mulher 
que facilmente é catalogada de “rebelde” pela sua irreverência, ou de “prostituta” 
por ser independente sexualmente. Ela não encaixa nos moldes pré-estabelecidos.

A mulher-Afrodite sente-se bem com o seu corpo, ela tem uma sexualidade 
saudável e natural que expressa sem sentir vergonha, nem constrangimento. 

«A energia sexual, ou eros, é a força da vida que permeia toda a criação e faz parte 
da felicidade da criação de vida. É exactamente o oposto de tanatos, a força que leva 
à morte. Durante demasiado tempo, a nossa cultura tem insistido em tanatos, sem um 
equilíbrio de eros. Ensinou-nos a recear, denegrir e ocultar o nosso erotismo, quando 
devíamos permitir a sua expressão para viver completa e saudavelmente. 

É importante compreender que a capacidade humana para o êxtase é uma parte 
normal de quem somos, e que a experiência extática sensual também pode ser espiritual. 
Podemos sentir a energia extática que nos exalta através da arte, de sentimentos de 
amor intensos e durante o acto de criar do âmago do nosso ser. Mesmo nas experiências 
místicas, como as que sentimos na adoração religiosa ou na meditação, participamos 
numa energia extática que pode ser erótica por natureza. Só se reconhecermos que o 
êxtase e a espiritualidade fazem parte da natureza humana poderemos gerar formas de 
facultar experiências de êxtase e de ligação uns com os outros que não sejam destrutivas 
nem adictivas.

 Temos de alimentar as nossas almas, bem como os nossos corpos».  

Este parágrafo da autoria da Doutora Northrup não teria sido mais bem escrito se 
fosse a própria Afrodite que expressasse sua visão da sexualidade e do erotismo. Não 
restam dúvidas de que esta descrição do prazer feminino aliado a uma experiência 
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mística não é de um certo tipo de sociedade que se diz puritana: “uma mulher não 
pensa assim”. 

Afrodite negada

A sociedade ocidental do século XIX, falou muito das mulheres “histéricas” 
que repentinamente, no meio de um cocktail, ou de uma reunião entre familiares, 
desfaleciam, caíam ao chão, e os seus corpos (ou certas partes deles) eram tomados 
por movimentos sacudidos parecidos a convulsões acompanhados de gemidos 
(não confundir com uma crise epiléptica). Foi Freud que desvendou este tipo de 
comportamento inusitado chamado-o de neurose histérica. Essas crises surgiam 
sempre em público e o teatralismo fazia parte dos ataques que deixavam as pessoas 
presentes assustadas, como se o diabo em pessoa tivesse se apoderado do corpo 
“das coitadas”. Conseguimos entender que aquilo que parecia ser uma “possessão” 
era “simplesmente” uma descompensação inconsciente das jovens que eram 
totalmente frustradas sexualmente pela sociedade, as famílias e a religião, que não 
lhes autorizavam nenhum deslize de comportamento. 

Concluindo, as mulheres viviam sufocadas entre aquilo que tinha que ser seguido 
à regra, com a ajuda dos corpetes apertados até à asfixia (aliás, eles simbolizavam 
totalmente este tipo de educação) e a potência da sua sexualidade reprimidíssima 
que encontrava um modo de se expressar através dessas crises teatrais. 

Em conclusão, transcrevi os pontos citados pela Doutora Northrup acerca de 
“uma sexualidade repensada” que, com certeza permitirá às leitoras reflectirem 
naquilo que ainda precisam alcançar para melhorar a sua sexualidade e tecer 
relacionamentos mais saudáveis.

·  Como mulheres, temos de pensar em nos tornarmos novamente «virgens» sendo 
  fiéis ao nosso eu mais íntimo. Devemos fazer, e ser, aquilo que para nós é 
 verdadeiro – não para agradar a outra pessoa mas porque é a nossa verdade.
·  Devemos reconhecer que todas temos acesso à força da vida – a energia erótica 
 e extática do nosso ser. Faz parte de ser humano.
· Devemos imaginar como seria a nossa sexualidade se pensássemos nela 
 como santa e sagrada, um dom da mesma fonte que criou o oceano, as ondas e 
 as estrelas.
· Cada uma de nós, tem de tentar voltar a ligar-se com a sua sexualidade 
 simplesmente como expressão dessa força de vida criativa.
· Temos de aprender a sentir e a orientar a nossa energia sexual (tendo ou não 
 relações sexuais) para obtermos o máximo de prazer e bem-estar. Em segundo 
 lugar, temos de imaginar como a podemos usar para beneficiar também outras 
 pessoas que fazem parte da nossa vida.
·  Devemos pensar sobre novas atitudes para sermos sexuais. Pergunte a si própria 
 como iria melhorar a sua saúde emocional e mental, além da saúde física, se 
 mudasse os seus pensamentos e acções.

Os arquétipos da violação e da prostituição

Em certos caso, a mulher-Afrodite pode ter uma sexualidade compulsiva e utilizar 
o seu corpo em troca de carinho e atenção, ou em certos casos de dinheiro, colocando-
se então no arquétipo da prostituição. Hoje em dia, o número de mulheres que ainda 
utilizam o seu corpo para esse fim é colossal, principalmente devido à Internet, que 
facilitou o mercado sexual. 

Mas o padrão de comportamento ao qual me refiro não trata exclusivamente da 
prostituição “comum”. Gostaria de falar de um assunto que antigamente era tabu 
e que hoje ficou banalizado: a compulsão ao sexo. A imagem que os “media” nos 
revelam do feminino é a meu ver vulgar e obsessiva. Aquilo que “supostamente” é, 
ou deveria ser uma mulher, passa a enquadrar-se numa banalização do sexo. Cada 
vez mais cedo, as nossas meninas (e meninos) são bombardeadas com referências 
ao feminino e a sua sexualidade totalmente manipulada, exagerada e inverosímil. 
Hoje em dia, uma jovem precisa de ter muita força para não se deixar levar pela 
moda do sexo fácil vinculada por cantoras tipo Britney Spears ou do corpo perfeito 
das modelos (as imagens são retocadas pelos computadores). 

Quando é que uma figura pública, um político por exemplo, vai posicionar-se 
com firmeza perante a opinião pública (sem medo de ser qualificado de antiquado) 
para dizer a verdade sobre essas artistas? Parece que hoje passou a ser tabu preservar 
valores tão primordiais como o respeito pelo corpo, não se entregar antes do momento 
certo, deixar as meninas serem crianças, etc, etc. 

Sei que para os pais lutar contra os “media” e as amiguinhas na escola não é fácil, 
mas quem disse que educar era fácil? Vocês, pais, são os guardiães da integridade 
física e psicológica dos vossos filhos. São vocês que os devem educar para que eles se 
respeitem a si mesmos e aos outros. Física e emocionalmente. A educação começa 
desde que a criança nasce. As regras, as normas e o respeito são ensinados na relação 
que os pais desenvolveram com o bebé. Não é quando a criança atinge os 5 anos que 
de repente são passadas as informações para educar de um modo coerente. Vocês, 
pais, devem mostrar o exemplo aos vossos filhos o mais cedo possível. Como é que 
querem ensinar o respeito pelo corpo se, por exemplo, fumam na frente deles, como 
querem ensinar-lhes a não maltratar ninguém, se o pai de família é agressivo e vulgar 
com a esposa? 

Em relação à sexualidade, é desde pequeno que se ensina que o corpo é sagrado e 
que ninguém tem o direito de mexer no nosso corpo se nós não quisermos. Os pais 
devem respeitar o pudor e a intimidade de um filho. Os homens devem ensinar aos 
seus filhos que toda a mulher deve ser respeitada e que não é porque uma mulher usa 
uma saia mais curta que ela é “uma gaja boa”. As mulheres devem ensinar às suas 
filhas que devem ser capazes de impor limites e dizer não a pedidos que as façam 
sentir-se invadidas e desrespeitas. Educar é também avisar com todas as palavras 
que lá fora existem pessoas que não prestam e que uma mulher tem o direito de se 
defender. Eu costumo utilizar a imagem da mãe loba de que fala Clarissa Pinkola 
Estés: Vocês, mães, devem ser como lobas educando os lobitos: elas nunca deixariam 
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os seus filhotes “relacionar-se” com certos animais perigosos e o seu ensino é bastante 
claro a respeito disso. A mãe loba cria situações nas quais se coloca como predadora 
para obrigar os seus filhos a mostrar os dentes e a morder sem medo, nem culpa. É a 
mesma coisa para as mulheres. Aprendam a mostrar o vosso desagrado e, inclusive, 
a morder para o bem das vossas filhas. Vejam se esta “dica” da loba está a mexer 
com vocês, porque só podemos ensinar aquilo que sabemos fazer. Se uma mãe não 
é capaz de lidar com a agressividade alheia e impor limites claros, não será capaz de 
ensinar esses valores à sua filha. Pensem nisto.

Quando uma mulher se sente forçada a participar numa actividade que ela não 
deseja, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito correm grandes riscos. Quando ela 
não segue mais os desejos do seu coração, mas, pelo contrário, satisfaz os desejos dos 
outros, podemos afirmar que ela está sob a influência do arquétipo da prostituição 
e, também, do da violação. 

Quando, inconscientemente, participa num padrão de auto-abuso, ou é abusada 
pelos outros, ela está a ser violentada na sua essência. Passa a perder contacto com o 
seu ser mais profundo e com as suas necessidades internas.

 
Esses dois arquétipos (da violação e da prostituição) são muito próximos e as 

mulheres, muitas vezes mantêm esses padrões porque se culpabilizam, engolem a sua 
raiva, ou têm medo de expressar os seus sentimentos a esse respeito, ou, pior, negam 
aquilo que se está a passar por medo, na maioria das vezes, de serem abandonadas.

Eu ainda não me acostumei ao número de mulheres que desabafam comigo em 
sessões sobre os abusos verbais, físicos e sexuais que elas vivenciam no seu quotidiano. 
Esses abusos são, na maioria das vezes, contra elas, mas também podem acontecer 
com seus filhos. O incesto é um deles, e muitos casos não foram detectados porque 
as próprias mães não quiseram ver aquilo que estava a acontecer debaixo dos seus 
olhos, ou não quiseram acreditar nas suas filhas quando elas se queixaram que o pai 
(o padrasto, o avô, etc.) estava abusando delas. A negação é um mecanismo terrível, 
às vezes demoro muitas sessões para que uma paciente se autorize a ver a realidade. 
São momentos sempre duros e muito carregados emocionalmente, porque, na 
maioria das vezes, o terapeuta é a primeira testemunha verbal do acontecido, e as 
emoções presentes são imensas, como a vergonha, a raiva, a tristeza, mas também o 
alívio de enfim poder ter expressado o inaceitável e o impensável. Muitas mulheres 
só vêm a descobrir que os maridos têm comportamentos abusivos quando fazem 
uma terapia. Ninguém lhes disse que isto ou aquilo não se diz, ou não se faz. Como 
criancinhas ingénuas, pensam que “é normal” serem maltratadas, ou enganadas, 
todas dizem a mesma coisa: «Quando lhe digo que o que ele me faz não é “normal” e 
me magoa (como ir com outras mulheres ou bater nela), ele responde-me que todos 
os homens são assim, que um homem precisa disso para ser homem».

Ultimamente, têm também surgido nas consultas mulheres que não sabem 
posicionar-se perante os parceiros que passam horas a relacionar-se com mulheres 
na Internet. Elas ficam totalmente perdidas porque eles dizem que isso é normal e 

não faz mal a ninguém. Se não faz mal a ninguém, então porque é que elas choram, 
se sentem traídas e humilhadas como se eles estivessem a traí-las com amantes?

Uma colega especializada nos comportamentos adictivos e com quem colaboro 
regularmente desabafa muitas vezes comigo sobre as suas dificuldades com os 
dependentes sexuais, que são cada vez mais numerosos. Eles querem continuar a 
viver as suas vidas dionisíacas sem serem perturbados, nunca têm problemas, são 
sempre os outros (a mulher, os psicólogos, os outros em geral) que têm uma visão 
deturpada dos comportamentos deles. 

Aliás, eles raramente procuram ajuda terapêutica e quando o fazem é porque 
a mulher, ou alguém amigo, os obrigou a isso. O nosso tipo de sociedade latina e 
machista não ajuda na mudança desses comportamentos porque não é de “bom-
tom” dizer que gostar de sexo compulsivamente é uma patologia. Nos Estados 
Unidos estas pessoas são consideradas sex-holic e são tratadas em terapia individual 
e de grupo, mas no sul da Europa (França, inclusive) um homem assim é considerado 
um “garanhão”.  

 
A vergonha que uma mulher sente quando confrontada com estas situações 

(por exemplo através de violação física, emocional e/ou psicológica) irá afectá-la no 
seu ser mais íntimo e poderá inclusive atingi-la com doenças que afectarão os seus 
órgãos ginecológicos, ocasionando às vezes doenças muito graves. Os arquétipos da 
prostituição e da violação são muito poderosos nos seus efeitos nefastos e atingem a 
mulher nas suas profundezas existências. 

Toda a mulher atingida por eles encontra-se em contacto directo com a deusa 
Afrodite ferida na sua essência, o que pode provocar-lhes reacções extremas, 
inclusive o assassinato do parceiro quando o sofrimento dos abusos atinge um nível 
insuportável.

Amores infelizes

No caso que acabo de referir, a mulher torna-se uma Afrodite vingativa. Tal 
como os mitos o descreveram, quando ela se sentia abusada e desrespeitada, era 
capaz de planear actos terríveis. A Deusa do amor transformava-se numa deusa 
guerreira associada a Ares (deus da guerra e da morte), seu amante, irmão do seu 
marido Hefesto (encontramos aqui o lado intrigante e infiel de Afrodite). Nesse 
aspecto, ela simboliza a paixão descontrolada, capaz de matar por prazer e fúria. 
A sua sexualidade instintiva não conhecia limites e era capaz de provocar guerras 
através de intrigas mortais (como na lenda Páris e Helena de Tróia), e submeter até 
os deuses a tramas de estupro, traição, subterfúgios e violência sexual. Gera amores 
impossíveis (como na lenda de Pigmalião) e desejos homossexuais (como nos mitos 
de Hermafrodita e de Lesbos). Também promove amores sadomasoquistas (como 
na lenda de Fáon e Safo).  
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Mas tudo isto é suavizado pelo facto de outras deusas estarem presentes na 
mulher tipo Afrodite. O tipo de homens que ela escolhe são criativos, complicados, 
com feitios difíceis, como foram os amantes da deusa, Hefesto, seu marido, Ares e 
Hermes.

A mulher tipo Afrodite pode ter uma ferida afectiva profunda que a leva a 
comportar-se como “uma mulher que ama demais”

Se uma mulher-Afrodite não for amada, em retorno do seu amor, ela passará a 
ter comportamentos compulsivos e excessivos e, em vez de desistir e seguir com a 
sua vida, ela é capaz de concentrar toda sua energia em continuar uma relação que 
já terminou (e às vezes que nunca começou) impossibilitando-se de recomeçar uma 
outra relação e fazendo a vida impossível ao homem sobre o qual se tenha fixado.

As mulheres que amam demais, denominação encontrada pela especialista 
Americana Robin Norwood, são mulheres que gastam toneladas de energia e de 
tempo em relações disfuncionais nas quais lutam para controlar os parceiros que, na 
maioria dos casos, estão mais interessados na relação ou no tipo de relação que elas 
querem. São as chamadas relações de “co-dependência”. Permiti-me transcrever 
aqui as características de uma mulher que ama demais descritas pela Doutora 
Norwood na sua obra “Mulheres que amam demais”, que recomendo a todas a 
mulheres (e homens) que se reconhecem nos pontos seguintes. Gostaria ainda de 
salientar que existem também “homens que amam demais”, só que, mais uma vez, a 
nossa sociedade machista tem dificuldades em admitir que eles também podem ser 
atingidos pela “co-dependência”, principalmente porque às vezes eles são alvo de 
espancamento por parte das suas parceiras e sentem muita vergonha de o admitir. 

Geralmente, num casal, os dois são “co-dependentes”. 
Como refere a expressão inglesa: 

“It takes two to Tango” “São precisos dois para dançar o Tango”

1. Vem de um lar desajustado, em que suas necessidades emocionais não foram 
 satisfeitas. 
2. Como não recebeu um mínimo de atenção, tenta suprir essa necessidade 
 insatisfeita através de outra pessoa, tornando-se super-atenciosa, 
 principalmente com homens aparentemente carentes. 
3. Como não pode transformar seus pais nas pessoas atenciosas, amáveis e 
 afectuosas de que precisava, reage fortemente ao tipo de homem familiar, 
 porém inacessível, o qual tenta, transformar através de seu amor. 
4. Com medo de ser abandonada, faz qualquer coisa para impedir o fim do 
 relacionamento. 
5. Quase nada é problema, se for para “ajudar” o homem com quem está 
 envolvida. 
6. Habituada à falta de amor em relacionamentos pessoais, está disposta a ter 
 paciência, esperança, tentando agradar cada vez mais. 
7. Está disposta a arcar com mais de 50% da responsabilidade, da culpa e das 
 falhas em qualquer relacionamento. 

8. Sua auto-estima está criticamente baixa, e no fundo não acredita que mereça 
 ser feliz. Ao contrário, acredita que deve conquistar o direito de desfrutar a 
 vida. 
9. Como experimentou pouca segurança na infância, tem uma necessidade 
 desesperadora de controlar seus homens e seus relacionamentos. Mascara 
 seus esforços para controlar pessoas e situações, mostrando-se “prestativa”. 
10. Está muito mais em contacto com o sonho de como o relacionamento 
 poderia ser, do que com a realidade da situação. 
11. Tem tendência psicológica, e com frequência, bioquímica a tornar-se 
 dependente de drogas, álcool e/ou certos tipos de alimento, principalmente 
 doces. 
12. Ao ser atraída por pessoas com problemas que precisam de solução, ou ao 
 envolver-se em situações caóticas, incertas e dolorosas emocionalmente, 
 evita concentrar a responsabilidade em si própria. 
13. Tende a ter momentos de depressão, e tenta preveni-los através da agitação 
 criada por um relacionamento instável. 
14. Não tem atracção por homens gentis, estáveis, seguros e que estão 
 interessados nela. Acha que esses homens “agradáveis” são enfadonhos. 

A seguir encontram-se os 10 passos da recuperação que Robin Norwood criou na 
base do tratamento dos Alcoólicos Anónimos. Pois é... amar demais é uma adicção 
que pode ser tão destrutiva como o álcool ou as drogas.

l. Procure ajuda.

2. Faça da sua recuperação a primeira prioridade da sua vida.

3. Procure um grupo formado por pares que a compreendam.

4. Desenvolva o seu lado espiritual por meio da prática diária.

5. Pare de controlar e de manipular as outras pessoas.

6. Aprenda a não se envolver em “jogos”.

7. Enfrente com coragem os seus próprios problemas e defeitos.

8. Cultive o que precisa de ser desenvolvido em você.

9. Torne-se egoísta.

10. Compartilhe com outras pessoas o que tenha experimentado e aprendido.
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«Para a mulher que ama demais, a sua principal doença reside na dependência 
da dor e do envolvimento num relacionamento estéril. Na verdade, esta circunstância 
decorre de modelos comportamentais de toda uma vida, com origem na infância, mas 
esta mulher deverá, em primeira instância, lidar com o seu comportamento no presente, 
para poder iniciar o seu processo de recuperação. Independentemente do grau de doença, 
crueldade ou impotência evidenciado pelo companheiro, ela terá de compreender por si 
mesma, com a colaboração do médico ou terapeuta, que cada tentativa de mudá-lo, de 
ajudá-lo, de controlá-lo ou de culpá-lo representa uma manifestação da sua doença e 
que esses comportamentos deverão cessar para permitir que outras áreas da sua vida 
possam melhorar.

A sua única tarefa legítima é em relação a si mesma».
Robin Norwood (p.281)

A mulher - Afrodite intrigante

Nos dias de hoje, nos quais somos “metralhados” constantemente pelos “media” 
sobre a vida das figuras públicas, pensei que seria importante reflectir sobre este 
lado da mulher-Afrodite. Pela sua maneira de ser curiosa, criativa e espontânea, ela 
pode ter tendência para gostar de futilidades enveredando por uma vida superficial 
num mundo de sonhos irreais. Em muitos casos, terá uma certa compulsividade em 
querer saber da vida alheia e se perder em bisbilhotices. Devido ao facto de, cada 
vez mais, as pessoas não quererem conformar-se com a realidade das suas vidas, os 
“paparazzi” estão a tornar-se os “novos jornalistas” do século XXI. (peço desculpa 
aos verdadeiros jornalistas por ter usado o termo “jornalista” nesta situação). 

É muito fácil dizer-se que «a culpa é deles porque querem ganhar dinheiro». Se não 
houvesse compradores deste tipo de reportagem, não existiriam os “paparazzi”. 

Não preciso de relembrar aqui o fim dramático da Princesa de Gales, Diana 
Spencer.

No seu dia-a-dia, a mulher-Afrodite “fofoqueira” (como diriam os brasileiros) 
gosta de falar da vida dos outros e de coscuvilhar. Não lhe interessa se aquilo que 
lhe dizem é verdadeiro, se é útil, ou se vai magoar os outros, o que ela precisa (e em 
certos casos torna-se uma verdadeira obsessão) é de saber da vida dos outros e falar 
deles. Todo o ser humano tem um lado “voyeur”. O Big Brother veio provar que as 
pessoas adorariam poder ver o que se passa na casa do vizinho. Quanto mais não 
seja para chegar à conclusão de que afinal a sua própria vida não é tão diferente, ou 
até é bem melhor que a do vizinho. Mas, tudo tem limites. 

O grande filósofo grego Sócrates deixou-nos três grandes provas que devemos 
utilizar quando nos acenam com um mexerico. 

1 A prova da verdade – Será que isto que me estão a contar é verdadeiro?
2 A prova do interesse – Será que isto que me estão a contar me traz alguma 

 coisa de positivo para minha alma?

3) A prova da bondade – Será que isto que me estão a contar não vai magoar 
 alguém? 

Esta última prova é a mais importante. Deixa-nos a reflectir numa outra frase do 
grande sábio Gandhi. Aliás, Cristo também utilizou frases parecidas.

«Não façam aos outros aquilo que não gostariam que vos fizessem!»

A obsessão pela aparência física

A mulher Afrodite adora tudo aquilo que diz respeito à beleza, moda e cosméticos. 
Ela conhece a última moda, o último creme anti-celulite que acabou de ser lançado 
e, muitas vezes, economiza para fazer uma cirurgia plástica. Até projecta o dia que 
irá refazer os seios depois de o último filho nascer.

Infelizmente, a nossa sociedade está a levar as mulheres até à obsessão com a sua 
aparência. A mulher-Afrodite é geralmente a primeira vítima e podemos chamar-
lhe “fashion-victim”. Normalmente, esta adoração pelo físico provém da infância. 
A pequena Afrodite adora experimentar as roupas e os sapatos da mãe, a sua 
maquilhagem e as suas jóias. Não gosta muito de brincar com bonecas, a não ser 
que seja uma...“barbie”. Esta é a sua boneca mágica na qual projecta todos os seus 
sonhos de algum dia se tornar igual.

Desde pequena, é condicionada para ser a futura mulher-Afrodite que sonha 
em ter um corpo perfeito como as estrelas de Hollywood. (se o público soubesse o 
quanto as actrizes e as modelos sofrem para se manterem tão perfeitas, duvido muito 
que aceitassem passar por tantas dietas e operações plásticas).

É importante que as mulheres se perguntem de onde vêm as modas e quem é que 
está a criar o último padrão da beleza feminina, para que elas o tenham que seguir 
com tanta fé e confiança. Esses criadores devem ser pessoas brilhantes, com valores 
de vida excepcionais. Desculpem desiludir-vos, mas não o são. Trata-se de pessoas 
comuns como eu e vocês que têm por detrás uma “máquina poderosa” que se 
chama “marketing”. A equipa que trabalha no “marketing” faz estudos de mercado 
para saber as tendências psicológicas e sociais que vigoram nos países e nos seus 
vários sectores sócio-raciais. É criada uma moda que manipula o grande público, 
sendo certo que as “massas” são, regra geral, fiéis seguidoras do produto publicitado. 
Acontece a mesma coisa com as cirurgias plásticas, as aplicações de botox, a lipo-
aspiração e todos os truques inventados para encaixarmos nos parâmetros físicos da 
nossa sociedade. Considero maravilhoso o facto de hoje em dia podermos melhorar 
o nosso aspecto através da cirurgia, principalmente quando uma mulher se sente 
profundamente envergonhada depois de ter sofrido uma ablação de um seio, ou 
perante um “defeito” qualquer que impeça a mulher de levar uma vida social e 
afectiva normal. Mas tudo tem limites. 

Muitas mulheres devem pensar que são os homens que as “obrigam” a serem 
atraentes. Tenho a certeza de que ficariam admiradas em saber que a maioria dos 
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homens gosta de mulheres “rechonchudinhas” e com “defeitos”. De um modo 
geral, os que criam os parâmetros da moda são os homens homossexuais, que na 
grande maioria (não todos) procuram a idealização do feminino. Não tenho nada 
contra os homossexuais, quer sejam homens ou mulheres, acho simplesmente que 
as mulheres deveriam reflectir mais sobre aquilo que fazem porque “It´s fashion!” 
(Está na moda!) e libertarem-se de normas e parâmetros que as aprisionam dentro 
de um mundo fictício. A mulher possuída pelo arquétipo de Afrodite é um alvo fácil 
para cair na armadilha da perfeição física. Ela vive na ilusão de que, por ser desejável 
fisicamente, é poderosa. 

O verdadeiro poder feminino não tem nada a ver com isto.

A Prostituta sagrada na psicologia feminina e na psicologia masculina 

Para terminar a parte dos arquétipos de Afrodite, gostaria de falar deste assunto 
tabu na sociedade moderna e de difícil compreensão para o povo ocidental. O 
resumo que se segue foi inspirado na obra “ A Prostituta Sagrada” de Nancy Qualss-
Corbett. 

A Prostituta Sagrada era uma mulher humana que encarnava a deusa do amor. 
Representava a sexualidade da mulher sendo reverenciada. Havia vínculo entre 

a espiritualidade e a sexualidade, pois surgiu dentro do sistema religioso matriarcal. 
Portanto, a Prostituta Sagrada é paixão, espiritualidade e prazer. 

As deusas do amor e da paixão, algumas, também, da fertilidade são: Inanna 
(Suméria) Istar (Babilónia) Isis ou Hátor e Bastet (Egito) Astarte (Fenícia) Afrodite 
(Grécia) e Vénus (Roma). A deusa do amor e a prostituta sagrada são dimensões 
do princípio de Eros. A deusa e a prostituta sagrada são arquétipos e, por isso, não 
podem ser integradas totalmente; apenas aspectos parciais chegam à consciência. 

A prostituta profana, ao contrário da sagrada, tinha uma vida difícil e era 
representante do lado negativo da sexualidade feminina. 

A prostituição sagrada era um ritual do matrimónio sagrado, onde feminino e 
masculino se uniam sem qualquer preponderância. A união da espiritualidade e da 
sexualidade. Já a prostituição profana declarava a separação absoluta da sexualidade 
e da espiritualidade. 

Com a preponderância do dinamismo patriarcal sobre o matriarcal foi retirado 
o aspecto sagrado do feminino. Ele foi rechaçado e associado ao demoníaco, ao 
pecado. Assim, a deusa deixou de ser venerada. A Igreja Católica separou o corpo da 
espiritualidade e tudo o que dizia respeito ao corpóreo era passível de ser associado 
ao pecado e ao afastamento da religiosidade/espiritualidade. 

A rejeição do que representa a Prostituta Sagrada traz insatisfação e neuroses, 
tanto para as mulheres que dissociam a sacralidade do seu corpo da alma, como 
para os homens que encontrarão intensas dificuldades no relacionamento com a sua 
“anima” como com as mulheres em geral. 

A mulher que se permite reconhecer e conhecer a deusa interior (parte feminina 
do Self!) valoriza-se, cultiva-se, embeleza-se, mas não para satisfazer seu próprio ego 

ou o de outros. Fá-lo para valorizar e reverenciar o feminino em si. Isso leva-a a não 
supervalorizar a aprovação ou desaprovação dos outros. Ela sabe o que quer. O que 
é bom para si mesma. 

Praticamente, todas as deusas que representam o amor e a paixão possuíam 
um filho-amante, que devia ser sacrificado. Assim, toda a mulher deve sacrificar e 
abandonar esse aspecto do maternal. Ela não deve viver única e exclusivamente para 
satisfazer os desejos do filho, nem deve viver as realizações dele como se fossem as 
suas realizações. Mas um parceiro, um marido, pode representar esse filho-amante. 
Se a mulher não faz tal sacrifício de renunciar ao desejo de controle e poder do ego, 
nenhum dos dois poderá crescer, há um vínculo simbiótico de mútua dependência. 
Se o homem não se libertar da mãe, ou mulher possessiva, será incapaz de manter 
um relacionamento maduro. 

Esta renúncia a algo tão precioso, carregada de emoções pranteadas, é uma das 
tarefas mais árduas e de mais difícil integração das faces da deusa. Para o homem, 
também, é algo muito doloroso, pois ele terá que abandonar uma posição infantil 
confortável, para tornar-se realmente um homem. Ele deve libertar-se das garras da 
mãe e da sua anima para poder finalmente encarar o feminino e a deusa sem medo, 
para render-se ao seu poder transformativo.

As mulheres que são frias emocionalmente, que apresentam ressentimentos 
profundos em relação ao homem, ou que são promíscuas, são aquelas que vivenciam 
o “animus” negativo (aspectos do animus que denotam que ele não foi integrado, 
aparecendo como uma voz crítica) que as impede de vivenciar o amor. O animus 
positivo, aquele que foi integrado, que penetrou o feminino, proporciona à mulher 
aspectos positivos no seu quotidiano. Dá-lhe segurança, confiança, abolindo a 
submissão, os sentimentos de inferioridade da sociedade patriarcal. Cabe lembrar 
que integrar o animus não significa identificar-se com o mesmo, ou seja, a mulher não 
precisa de amar no mundo como um homem, nem possuir as suas características. 
Portanto, não se trata de masculinização.   

Como toda a mulher carrega em si a sua porção masculina – o “animus” – também 
o homem carrega sua porção feminina – “anima” – que é um elemento de propulsão 
e transformação na psique masculina. Ela, como o animus, apresenta inúmeras 
facetas: a donzela, a mãe, a bruxa, a sereia, a prostituta, etc. Se o homem não integrar 
a sua anima, acabará por se relacionar com a mulher e com o feminino de maneira 
equivocada e que lhe trará muitas dificuldades no relacionamento, pois impede-o de 
se relacionar com a mulher de verdade. 

O adultério e o divórcio são conseqüências da maneira como o homem lida com 
a sua anima não integrada. Para fugir da Anima-Mãe, ele assume a Anima-Esposa. 
Mas após a chegada dos filhos, a esposa vai-se transformando em mãe e identificando 
se mais com esse atributo, passando a ser vista pelo homem como Anima-Mãe. E ele 
vai buscar a Anima-Mulher-Fêmea novamente. Com essas dificuldades para lidar 
com o feminino, o homem acaba por se afastar do mundo dos sentimentos, que 
pertence aos domínios do feminino.  
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POssIbIlIDADEs DE EVOlUÇÃO EXIsTEnCIAl

A estratégia mais adequada para as mulheres com o arquétipo de Afrodite 
destacado é a de tomar consciência de todos os pontos citados acima e identificar 
dentro delas, aquilo que pode mudar para serem mais felizes. 

Não restam dúvidas de que ter de viver com a chaga do patriarcado é uma tarefa 
árdua.

Como já expliquei, Afrodite esteve envolvida em muitas lendas, mas talvez o 
mito de Eros (Amor) e Psique possa servir de guia para algumas mulheres.

A lenda trata da evolução e do amadurecimento dos sentimentos. 
Psique (que em grego significa alma) é uma mulher mortal que tenta unir-se a 

seu marido, Eros, o deus do amor e filho de Afrodite. Psique era uma princesa muito 
bonita e Afrodite tinha tanto ciúme dela que mandou o próprio filho, Eros, preparar-
lhe uma vingança. Só que Eros, descuidou-se com as suas flechas, acabando por ser 
ferido por uma delas (eram as flechas do amor) e apaixonou-se por ela, em vez de 
destruí-la como a mãe tinha ordenado. O casamento foi celebrado e ainda que Psique 
não tivesse o direito de olhar para o rosto do marido, ela também se apaixonara 
pela sua gentileza e ternura. Nada faltava à sua felicidade a não ser o amado que só 
vinha visitá-la na escuridão da noite, até que um dia as duas irmãs da princesa (que 
sempre tinham sido invejosas da beleza dela) sugeriram que o seu marido devia ser 
um monstro horrendo, já que não queria mostrar-se-lhe. A curiosidade apoderou-
se dela e, naquela noite, enquanto ele dormia, Psique aproximou uma vela do rosto 
do marido e, em vez de um monstro, encontrou o homem mais lindo do mundo. 
Apaixonou-se perdidamente por ele e, num momento de descuido, queimou-o com 
uma gota de cera. Eros acordou assustado e, quando se deu conta do acontecido, 
ficou tão furioso com ela que decidiu abandoná-la. Psique ficou tão desesperada que 
pensou em suicidar-se. Acabou por ser perseguida pela fúria da sogra, Afrodite, que 
lhe deu quatro tarefas “impossíveis” de cumprir, caso quisesse reaver o marido.

São essas tarefas que constituem um significado simbólico importante para toda 
a mulher-Afrodite que precisa de se desenvolver e aprender como amar. 

Primeira tarefa: a separação das sementes
Afrodite ordena a Psique que organize uma enorme pilha de sementes (milho, 

cevada, papoila, ervilha, lentilha e feijão) de modo a que, antes do anoitecer, cada 
grupo de sementes esteja separado. Psique fica desesperada e chora muito. Suas 
lágrimas atraem um batalhão de formigas que vêm ajudá-la.

Esta tarefa ensina-nos que precisamos de confiar na nossa capacidade inata 
de seleccionar, analisar e avaliar. Para isso, precisamos de nos ligar aos nossos 
sentidos, incluindo a intuição, mas também à nossa capacidade interior de escolha. 
É importante que a mulher seja capaz de parar tudo para se debruçar sobre os seus 
sentimentos conflituosos porque, quando a seta de Eros vem tocar o coração de uma 

mulher (ou homem), uma tormenta de emoções se apoderam do ser, deixando-o 
sem capacidade de raciocinar com lógica.   

A magia do amor romântico deixa-nos “cegos” e já não somos mais capazes de 
ver o outro como ele realmente é, e ainda menos em que estado nos encontramos. O 
coração bate, as mãos ficam suadas, fica-se ofegante...e perde-se a cabeça.

É fundamental então fazer uma análise completa e racional, para decidirmos se 
entramos nessa relação. Esta primeira tarefa ensina-nos a entrar com total consciência 
num relacionamento, aprendendo realmente a amar.

O que significa isto?
Que fomos capazes de ultrapassar a fase da “cegueira” e que vemos o outro com 

as suas qualidades e também os seus defeitos. 
Conseguimos “distanciar-nos” da relação fusional e passamos a diferenciar o 

outro de nós próprios.

Segunda tarefa: procurar flocos de lã dourada
Desta vez, Afrodite ordena a Psique que consiga flocos de lã dos grandes e 

agressivos carneiros dourados de sol. A hostilidade desses animais enormes assusta 
Psique que sabe que aproximar-se deles significaria ser esmagada e vencida.

Parece que a tarefa é impossível de ser cumprida.
Quando, de repente, o deus Hélio (o sol) aparece a Pique nas águas do rio e lhe 

diz: 
“À noite, quando os carneiros adormecerem, poderás colher a lã dos arbustos 

nos quais os carneiros se esfregaram durante o dia”.

O desafio desta segunda etapa ensina-nos a lidar com o poder das forças 
destrutivas, como a auto-agressão. O mito diz-nos para abandonarmos o espírito de 
competição e sabermos esperar para atingir os nossos objectivos. Ele inspira-nos a 
negociar, em vez de agredir. 

O velo de ouro simboliza o poder que a mulher precisa de adquirir sem se tornar 
competitiva, nem pisar os outros: o poder da compaixão. Hoje em dia, muitas 
mulheres tornaram-se mais competitivas que os homens no mundo do trabalho, 
mas também nas suas relações afectivas. São agressivas, vingativas, possessivas e 
mais violentas que os homens. Transformaram-se em mulheres “hiper-fálicas” e 
castradoras.

Aprender a “arte de se relacionar” passa também por uma fase de afirmação na 
qual têm de se verbalizar certas coisas, mas há maneiras certas de se dizer e de se 
fazer. Não esqueçam a frase: “Não façam ao outro aquilo que não gostariam que ele 
vos fizesse”. Por vezes, depois de se ter passado por muitos anos de maus-tratos, o 
casal acostuma-se a uma dinâmica de relacionamento do tipo sadomasoquista: «Já 
que tu me fazes aquilo, eu também te faço isto»

Na fase de afirmação, a mulher pode sentir-se no direito de se vingar e passar 
a comportar-se de forma igual, ou até pior que o parceiro. Afirmar-se e tornar-se 
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poderosa nada tem a ver com o que descrevi acima. Nunca é por acaso que atraímos 
um homem com um certo perfil para a nossa vida. Somos “co-responsáveis” pelo 
acontecido em toda a relação.

Terceira tarefa: encher uma jarra de cristal
Afrodite entrega a Psique uma jarra de cristal que ela deve encher com águas que 

alimentam os rios dos Infernos. Essas águas caem do mais alto penhasco de uma 
montanha imensa (guardada por perigosos dragões), praticamente impossível de se 
escalar. 

Mais uma vez, Psique se desespera por se considerar incapaz de realizar essa 
tarefa tão difícil. Mas Zeus acode para ajudá-la. Transformado em águia, voa até à 
jarra de cristal, enche-a no rio e entrega-a à jovem.

Após ter aprendido a discernir as suas necessidades e a cooperar com as 
necessidades alheias, agora o desafio consiste em adquirir visão para distinguir e 
alcançar o que se deseja. Ao aprender isto, adquirimos a capacidade de visualizar 
padrões e de agir de forma decisiva por nós mesmos. A águia simboliza esta 
capacidade de termos uma visão panorâmica e global de uma situação. Muitas 
vezes, perdemos tempo a focalizar-nos num mesmo ponto, quando na verdade 
existe um assunto global que merece ser observado. Chama-se a isto distanciamento 
emocional e é vital aplicar este distanciamento não só nas relações, mas na maioria 
dos assuntos existenciais.

Quarta tarefa: a descida ao mundo subterrâneo
Nesta última tarefa, Afrodite exige que Psique desça ao reino dos mortos com 

uma caixinha e peça a Perséfone que lhe dê um pote do seu unguento de beleza. 
Psique sobe ao alto de uma torre com a intenção de se suicidar, deduzindo que 

só assim pode entrar no mundo dos mortos. Mas é a própria torre que lhe dá as 
instruções para entrar nesse reino, explicando-lhe onde está a entrada para o reino 
dos mortos. A torre revela-lhe também como deve agir no mundo das trevas que é 
muito perigoso, porque facilmente se fica “lá em baixo”. Psique terá também de ficar 
muito atenta e ser capaz de recusar ajudar almas perdidas que lhe pedirão apoio. No 
final terá de retornar ao reino dos vivos, e, em hipótese alguma poderá abrir a caixa 
de unguento. 

Esta última e mais complexa tarefa sobre o amor coloca-nos mais uma vez 
perante um acto que já vimos no mito de Perséfone (e de Inanna). Quando Afrodite 
pede à sua nora para descer ao mundo dos mortos, ela sabe que está a colocá-la 
obrigatoriamente em confronto com a morte e em confronto com a transformação 
daí decorrente (como já expliquei longamente na secção sobre Perséfone). Está 
a dizer-lhe que, agora, chegou a prova final na qual Psique terá de mostrar a sua 
determinação, aceitando que tudo terminou. Não adianta iludir-se. Chegou o fim.

Este é o estágio mais doloroso de um relacionamento, quando entendemos que 
nada mais poderá ser feito. Temos que aceitar. Já passámos por todas as fases do 

luto, mas o veredicto chegou: acabou tudo. Ou, pelo menos, acabou aquela forma 
de relação. 

Tem que se aceitar a transformação para que aconteça o renascimento.

Nesta quarta tarefa está também colocada em evidência a importância para a 
mulher de ser capaz de dizer NÃO a “Persona non grata” ou a situações “non 
grata”. 

Quando dizemos sim, mas na realidade queremos dizer não, quando fazemos 
coisas que não queremos realmente fazer, ou fazemos o que cabia aos outros 
fazerem, estamos a ser co-dependentes. Uma mulher que não é capaz de determinar 
aquilo que é saudável emocionalmente para ela não tem limites internos saudáveis 
e, consequentemente, não saberá dizer não na hora certa.

No final do mito, Psique, tomada pela curiosidade, abre o pote e, como não 
encontra nada, desmaia, caindo num sono profundo. Entretanto, Eros, que já havia 
superado o seu sofrimento, toma conhecimento do acidente ocorrido com Psique, 
voa até ela e acorda-a. Psique, finalmente, entrega o pote a Afrodite que lhe perdoa e 
reconhece a sua capacidade para ultrapassar todas as tarefas. Por fim, Zeus transforma 
Psique em deusa, e o segundo casamento deles será celebrado. 

Desta maneira, Eros e Psique, o Amor e a Alma, permaneceram juntos. 
O perdão e a compaixão vencem. É o maior desafio daqueles que escolhem 

evoluir através dos seus relacionamentos.

DESCRIÇÃO DE CASO

A Senhora B veio consultar-me, aconselhada por uma amiga dela. Explicou-me pelo 
telefone que não precisava de psicoterapia porque estava muito feliz: «A minha vida é 
fantástica, tenho uma profissão maravilhosa, muitos amigos, estou apaixonada... está 
tudo perfeito!»

Mas como soube que eu trabalho com terapia floral da Austrália ficou curiosa em 
experimentar.

Acertámos a primeira consulta para a semana seguinte a este telefonema. Geralmente, 
quando uma mulher, logo no primeiro contacto, afirma que está tudo maravilhoso, 
mas que, mesmo assim, me quer consultar, é porque está com resistências profundas e 
com medo. No dia e hora combinados aparece uma mulher de 35 anos, muito bonita e 
feminina, quase saída de uma revista de moda. Ela fala muitas línguas, viajou muito 
e mostra-se muito à vontade para conversar. Trabalhou muitos anos como manequim 
e quando chegou a hora de se reformar das “passerelles”, uma empresa multinacional 
de cosméticos contratou-a como relações públicas. Além disso, ela tem uma verdadeira 
paixão pela pintura, que não pratica, mas está a formar-se em História da Arte. 
Do  ponto de vista afectivo, iniciou recentemente um relacionamento e está muito 
apaixonada.
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Tenho à minha frente Afrodite em pessoa.
Já que não existem queixas nenhumas, proponho o primeiro passo da terapia floral, 

que consiste em que a paciente olhe com atenção as fotografias das flores de Bush da 
Austrália. Nesta abordagem terapêutica, eu costumo trabalhar a identificação com 
flores como é praticado na antiga Doutrina das Assinaturas, como ficou explicado na 
primeira parte do livro. Peço-lhe que escolha seis flores, no máximo, umas que agradem 
muito, mas também outras que provoquem repulsão.

A escolha dela deixa-me profundamente admirada e muito atenta ao seguimento dos 
acontecimentos.

As flores que ela escolhe são:
- Wild potato Bush que trata as problemáticas de necessidade de se libertar de um 

corpo pesado, como os obesos ou as pessoas com paralisias, mas também as grávidas. 
Geralmente, essas pessoas sentem o corpo como um fardo.

- Sturt desert rose é uma flor rosa muito parecida com os hibiscos que tem a ver com 
sentimentos de culpa (geralmente ligada a acções do passado) e baixa auto-estima.

- Red Helmet Orquid está relacionada com problemáticas com o masculino em geral. 
O pai, em primeiro lugar, e os homens em geral.

- Fringed violet trata da limpeza energética depois de grandes choques emocionais, 
acidentes e também todos os tipos de abusos.

- Billy Goat Plum aplica-se a pacientes que são munidas de extrema vergonha. Elas 
sentem um profundo desgosto e repugnância em relação a si mesmas.

- Sturt desert pea trata de feridas emocionais antigas e profundas. Frequentemente, 
as pessoas que escolhem esta flor têm tristezas acumuladas que recalcaram no seu 
interior.

Visto estas informações entrarem em contradição com aquilo que ela me comunicou, 
decido avançar com muita cautela para não a assustar. Pergunto-lhe qual é a flor que 
mais a atraiu e a que mais repudiou. Sem hesitar, aponta para a Billy Goat Plum, que 
achou linda, e rejeita a Red Helmet. Também não se sente à vontade com a Sturt Desert 
Pea.

Explico-lhe o significado de cada flor. Ela admite que sempre sentiu que existia 
dentro dela uma estranha sensação de algum assunto antigo triste, mas que sempre o 
atribuiu ao facto de que o seu pai, de um dia para o outro, deixou de aparecer em casa: 
«As más-línguas diziam que ele tinha arranjado outra mulher, a minha mãe chorava 
muito e, a mim, ninguém nunca me explicou nada. Talvez essas flores tenham a ver com 
a vergonha da minha mãe e a tristeza gerada pelo meu pai naquela época...».

Mas esta resposta não me satisfez. Entendo perfeitamente o quanto este acontecimento 
deve ter sido traumático, mas senti que existia outro problema de que talvez ela nem se 
lembrasse.

Também me explicou que afectivamente encontrara alguns “cafajestes” na sua vida 
que se aproveitaram dela, mas que isso era passado, e que, agora, este era o homem da 
sua vida.

Decido falar das flores Wild potato bush e Sturt desert Rose. A reacção dela é 

imediata. Entra em pânico, evita olhar-me e sinto que gostaria de se enfiar num buraco. 
«De facto, o meu físico sempre foi um problema, sinto-me pesada, engordo facilmente e 
estou cheia de defeitos, isto sempre afectou a minha auto-estima. Aliás eu já fiz duas 
cirurgias plásticas e uma lipo-aspiração. Estou a pensar refazer o meu nariz outra 
vez, a primeira vez não resultou como eu queria». Pergunto-lhe se já teve episódios 
anorécticos e a sua resposta é a típica que eu já ouvi tantas vezes quando eu mesma era 
modelo. «A comida nunca me interessou muito, a minha mãe sempre ficava preocupada 
quando eu era pequena porque nunca tinha fome, eu sou assim, como uma maçã e fico 
satisfeita!»

Vejo lágrimas nos olhos dela, que tenta esconder, e finalmente decido ser franca. 
«Minha senhora, deixe de se mentir a si mesma, o preço que acabará por pagar um dia 
destes será alto demais, se não decidir finalmente olhar para as suas feridas internas. 
Deixe de perder tempo, você não precisa de se tratar comigo, mas, seja com quem for, 
não perca mais tempo.»

Ela só abana a cabeça em sinal de aprovação. Quando finalmente consegue falar de 
novo, admite estar sempre a fingir que está tudo bem, mas que lá no fundo dela existe um 
“buraco”, sempre existiu, ela não sabe o que é... mas dói muito. «Ando sempre com uma 
máscara, as pessoas acham-me linda e a mulher mais feliz do mundo, mas eu odeio-
me tanto e sinto tanta culpa, mas não sei de quê, nem porquê. Desde que me tenho por 
gente, essas emoções acompanham-me.»

Fazemos um floral com estas flores para ajudá-la a melhorar o seu estado e peço-
lhe que esteja atenta aos seus sonhos para a nossa próxima sessão, já que ela decidiu 
experimentar fazer um tratamento com florais.

Na sessão seguinte, ela sente-se melhor e conta-me um sonho que aconteceu na véspera 
e a deixou abalada: «Estava a correr com medo não sei de quê, era algo perigoso que me 
perseguia, atravessava ruas, parecia um labirinto. Até que passava por um género de 
porta; do outro lado, o ambiente era diferente, havia uma fonte na qual eu entrava e me 
banhava. Havia muita luz, eu sentia-me em paz».

Este sonho explica claramente o acontecido desde a nossa última consulta, a fuga 
dela mesma e finalmente o encontro com um espaço terapêutico no qual ela poderia parar 
e tomar conta dela. Foi muito revelador e ajudou-a a ter confiança para seguir em frente 
neste processo de transformação. À medida que o tempo foi passando, lembrou-se de um 
acontecimento que tinha totalmente recalcado. Tinha nascido prematura e tinha ficado 
muito tempo na incubadora. Quando estava quase para ser entregue de volta à mãe 
dela, a paciente desenvolveu uma doença de pele muito grave que a obrigou a ficar mais 
tempo no hospital. Até aos dois anos de idade teve de submeter-se a muitos tratamentos 
e exames clínicos violentos e invasores. Pode dizer-se que quase não teve colo da mãe 
e que os médicos (homens) que a magoavam passaram a ser o seu quotidiano afectivo. 
Este início de vida tão violento foi, tenho a certeza, a base para a sua problemática 
física tão grave. 

Ela continuou com a terapia floral durante uns meses, até que me pediu para 
começar sessões de arte-terapia porque a sua relação afectiva, mais uma vez, não 
estava a resultar. Afinal, o “príncipe encantado” era casado e vivia a enganá-la sobre 
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um possível divórcio. A Senhora B tinha enfim decidido deixar de ser uma mulher-
Afrodite magoada. Estava prestes a deixar entrar a deusa Hera do casamento na sua 
vida e queria muito ter um filho.

Depois de alguns meses de terapia que a ajudou a entender porque é que nunca tinha 
deixado entrar na sua vida homens descomprometidos (era para ela uma maneira de 
também não se comprometer mantendo-se livre da ferida do pai que abandonara o lar, 
o que tinha gerado nela uma máxima do género: é melhor não se comprometer porque no 
fim o casamento acaba), com o passar do tempo, conseguiu encontrar o homem que hoje é 
seu marido e o pai dos seus filhos. Deixou de trabalhar como relações públicas, terminou 
a sua formação em História de Arte e começou a frequentar aulas de pintura.

Tornou-se uma mulher-Afrodite que aceitou a transformação e que equilibrou dentro 
de si os vários arquétipos do feminino de que precisamos para sermos completas.

Annibale Carracci (1557 - 1602), Jupiter et Junon

A DEUSA HERA

A Esposa 

“Eu canto Hera em seu trono de ouro rainha imortal, 
eminente filha de Rea: irmã e esposa de Zeus, 

o grande e fulminante trovão.
Esplêndida Hera, reverenciada no Olimpo,

 venerada por todos os deuses,
parceira de Zeus, brandindo raios.”

Hino homérico a Hera 

O MITO

Hera, filha de Cronos e Reia, era a deusa do casamento. Foi a primeira a ser 
devolvida à luz de dentro da barriga do pai pelo seu irmão, Zeus. A seguir, Zeus e 
Hera foram recolhidos na ilha de Samos onde receberam o amor de pais adoptivos. 

Com o passar do tempo, Hera foi-se transformando numa jovem mulher 
extremamente bonita da qual Zeus se apaixonou profundamente. Ele já se tinha 
tornado o deus do Olimpo e também um temível “Casanova”. Decidido a seduzi-la, 
tentou cortejá-la com grandes promessas apaixonadas. Mas Hera recusava todas as 
suas propostas, alegando que não queria ser mais uma das suas conquistas. 

Zeus, que não era capaz de se conformar com uma recusa, preparou uma 
armadilha e transformou-se num passarinho frágil: um cuco. Comovida , Hera 
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agarra com delicadeza o passarinho quase morto de frio e aquece-o no calor dos seus 
seios. Então, Zeus retoma a sua forma divina, abandona-se aos seus instintos e viola 
a sua irmã. Humilhada, Hera pede ao irmão para reparar “o mal” que lhe havia feito. 
Zeus promete casar-se com ela e aproveita o grande acontecimento para demonstrar 
a sua grandeza e riqueza. São convidados todos os deuses para uma cerimónia 
deslumbrante na qual os noivos recebem grandes presentes, como a famosa árvore 
de maçãs de ouro oferecida por Gaia, a avó dos noivos, já que são irmãos.

A noite de núpcias dura trezentos anos... depois da qual Zeus retoma as suas 
actividades de “Dom Juan”, deixando Hera num estado permanente de ciúme e de 
frustração. E o Olimpo passou a ouvir as constantes disputas do casal seguidas de 
tentativas de vingança da Deusa. Hera também não suportava as atitudes arrogantes 
do marido, e decidiu reunir outros Olímpicos e armar uma conspiração. A única 
que se recusou participar foi Héstia, a mística e reclusa deusa da fogueira. Ela estava 
muito grata ao irmão já que este a tinha salvo da escuridão da barriga do pai, Crono 
(ver a Deusa Héstia).

Hera toma o controlo do Olimpo. Os deuses amarram Zeus e riem-se da sua 
impotência. Mas a deusa do mar, Tétis, pressente o desastre e chama o gigante de 
cem braços, Briareu para libertá-lo. Enfurecido, Zeus pendura Hera no céu pelos 
tornozelos com correntes de ouro e aproveita a sua vitória para a fazer jurar fidelidade 
a todos. Hefesto, o filho deles, consegue convencer o seu pai a libertar a mãe. Zeus 
aceita, mas Hera ficará sob vigilância. A rainha fica com o gosto amargo desta derrota. 
Doravante, passa a recorrer às intrigas e à astúcia para alcançar os seus objectivos. 
Zeus prossegue com as suas traições e Hera jura nunca mais deixar em paz as suas 
amantes, quando, na maioria das vezes, elas tinham sido seduzidas, estupradas, ou 
enganadas, como a própria Hera. Cheia de inveja pela posição de poder do marido, 
torna-se uma deusa amargurada, vingativa e profundamente ferida.

Este resumo do mito é retirado da versão de Homero na Ilíada na qual ele lhe 
chama “Rainha dos Céus”, ou “Hera do trono de Ouro”. Mas o nome habitual que 
lhe era atribuído era “a Deusa dos braços brancos”, ou “Olhos de vaca”.

Hera era também uma deusa muito antiga, talvez a maior de todas, como 
podemos verificar através da escrita da autora Anne Baring na sua obra “The Myth 
of The Goddess; Evolution of an Image”.

“Hera: um nome; diversas interpretações.
Para muitos, Hera é a ciumenta e vingativa irmã esposa de Zeus, o todo-poderoso 

deus do Olimpo. Essa imagem estereotipada, contudo, oculta uma outra visão; na 
verdade, Hera é uma das mais grandiosas divindades femininas: muito, muito antiga, 
as origens de seus cultos se perdem na noite dos tempos, recuando ao menos até 10.000 
a.C. Suas raízes remontam à Deusa Mãe do Neolítico, associada à vida, à morte e à 
regeneração, temas que fazem dela mais uma representação perfeita da Grande Deusa 
em sua típica triplicidade. Originária provavelmente de Creta, Hera possui muitos 
elementos em comum com Cibele, a conhecida e adorada deusa da Anatólia cujo culto 
atravessou muitos séculos”.

Os seus atributos eram a vaca e a via láctea por referência aos seus grandes e 
belos olhos, mas também por ser provedora de alimento. Hera é muitas vezes 
representada em companhia de leões, serpentes e aves aquáticas que simbolizam os 
seus poderes.

Mas também o lírio e as penas da cauda do pavão relembram olhos observando-
nos. 

Como a Dra. Shinoda Bolen enfatiza, «Em seus rituais, Hera tinha três epítetos 
e três santuários correspondentes, onde era venerada durante o ano. Na primavera, 
ela era Hera partenos (a jovem Hera, ou a virgem Hera). Era celebrada como Hera 
Teleia no Verão e no Outono (Hera, a perfeita ou Hera, a realizadora) e tornava-se 
Hera Chera (Hera, a viúva) no Inverno.» (p.202 “As deusas e a mulher”)

Podemos ver nessas diferentes fases da deusa a representação simbólica das 
várias idades da mulher, o que também fazia de Hera uma deusa tríplice.

EXPlICAÇÃO PsICOGEnEAlóGICA E AnAlÍTICA DO MITO

Como já verificámos, Hera tinha dois aspectos contrastantes. Por um lado, era 
reverenciada e venerada como uma divindade numinosa e, por outro lado, como 
a esposa paranóica ciumenta e manipuladora. Esta segunda visão é proveniente de 
Homero e ajuda-nos a perceber a sociedade patriarcal que precisava de denegrir as 
mulheres e os seus poderes. Era necessário, mais uma vez, que os machos imaturos 
satirizassem o feminino através de uma deusa ciumenta e vingativa. Assim, eles 
sentiam-se mais à vontade com a sua necessidade de dominar.

Podemos ler a seguir parte do texto de Homero que relata mais uma disputa entre 
o casal, e que, se não soubéssemos que se trata do casal real, poderia aplicar-se a 
qualquer casal cujo marido fosse infiel.

«Zeus foi sentar-se no trono. Hera, porém, não se enganava quando imaginou tê-
lo visto em conciliábulo com a filha do Velho do Mar, a deusa de argênteos pés. E 
remoqueou Zeus com palavras acres: “Quem, ó insidioso máximo, poderá entender-se 
contigo? Andas sempre afastado de mim em maquinações secretas e não me dizes nunca 
o que pensas.” 

  E o pai dos deuses e dos homens lhe respondeu: “Hera, não te é dado conhecer todos 
os meus pensamentos; embora sejas minha esposa, não serias capaz de compreender 
algumas de minhas ideias. Do que te convém saber, nada direi a ninguém, seja deus, 
seja homem, primeiro que a ti; daquilo, porém, que eu premedito e congemino longe dos 
deuses, nada deves inquirir nem perguntar.” 

E a venerável Hera, abrindo muito os o1hos grandes, pestanudos, húmidos, como de 
vaca, lhe deu o troco: “[Terrível Filho de] Cronos! Que estás a dizer? Quando quiseres, 
fala; quando não quiseres, está calado. Importa-me lá bem com o que pensas ou deixas 
de pensar! 0 que me faz estremecer toda é a vergonha de te deixares seduzir pela filha 
do Velho do Mar, Tétis, a ‘Calcanhares de Prata’. Desde a manhãzinha, embiocada 
nuns trapos de bruma, ela aí estava sentada a teus pés a abraçar-te os joelhos. E tu lhe 
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prometeste com uma vénia, sei-o eu, muitas honras para Aquiles e que havias de fazer 
morrer muitos Aqueus junto de seus navios.” 

Zeus, amontoador de nuvens, respondeu: “Insensata, em tudo desconfias de mim, 
e não me posso ver livre de ti! Por tua maldade ficarás cada vez mais longe do meu 
coração. Tanto pior para ti. Se tuas suspeitas forem fundadas, é porque os teus desgostos 
são os meus contentamentos. Cala-te e obedece às minhas ordens, não suceda que os 
deuses do Olimpo, todos juntos, sejam impotentes para te defender,

 se te deito as benditas mãos.”
Ouvindo tais palavras, teve medo a venerável Hera; baixou os olhos  pestanudos, 

como pode dominou o ânimo altivo, reprimiu o nobre coração e sentou-se silenciosa. A 
deusa se ficou, pesarosa... Mas estavam excitadíssimos os ânimos e já em casa de Zeus 
faziam os imortais temeroso rumor». Homero, Ilíada, Livro 1   

Para entendermos melhor este mito devemos voltar à genealogia do casal. Como 
sabemos, eram irmãos e na psicogenealogia interessa-nos muito estudar este tipo 
de relação. Pois não é igual sermos o primeiro, ou o do meio, ou o último da fratria. 
Neste caso, Hera é a terceira das meninas a nascer, depois de Héstia e Deméter. Zeus 
é o terceiro dos meninos a nascer, depois de Hades e Poseidon. Ambos têm um 
posicionamento similar em relação ao sexo, Hera seria a mais nova das raparigas, e 
Zeus o mais novo dos rapazes. Já são considerados um casal, de um ponto de vista 
matemático.

O facto de serem os mais novos tem também um grande significado, 
principalmente para Zeus. Nos contos de fadas, encontramos muitas histórias nas 
quais o “menorzinho” é aquele que consegue encontrar as soluções. Ele é o mais 
esperto e acaba por salvar os outros. O conto do Polegarzinho é o mais conhecido 
em relação a este tema: é ele que acaba por salvar a família toda da miséria e da 
desgraça.

Zeus foi poupado de ser engolido pelo pai e foi ele, o benjamim, que foi “o 
escolhido” para salvar os descendentes deste pai monstruoso. Hera será a primeira 
das irmãs a ser salva, o que a converte também na mulher”escolhida” para fazer par 
com o seu irmão e para reinar à frente desta nova sociedade Olímpica. Convertem-se 
então no casal real representante da estabilidade e do compromisso, mas também, a 
um outro nível,  passam a simbolizar o Matrimónio Sagrado que todos procuramos 
conscientemente e, na maioria das vezes, de um modo totalmente inconsciente.

Jennifer e Roger Wolger, especialistas do trabalho terapêutico com as deusas, 
expressam-se a este respeito de um modo muito interessante, como podemos ler a 
seguir:

«Apesar de todas as cenas de alteração na fada de Homero, podemos vislumbrar um 
pouco desses cultos antigos durante um momento transcendente no casamento de Zeus e 
Hera, quando os dois sobem ao topo do monte Ida para celebrar o mistério de sua união. 
Até mesmo a perfeição da consciência matriarcal de Afrodite chega a ser aludida, pois 
Hera havia tomado emprestada a cinta mágica da deusa do amor, que torna qualquer 
mulher arrebatadoramente irresistível: 

“[Zeus] o filho de Cronos tomou sua Esposa nos braços; e a graciosa terra lançou 
relva nova debaixo de seus pés, lírios d’agua e açafrão húmidos de orvalho, e um leito 
macio repleto de jacintos, para erguê-los do chão. E  ali se deitaram, cobertos por 
belíssima nuvem áurea, da qual caía uma chuva de gotículas reluzentes.”

 Ilíada-Livro 14

Não restam dúvidas de que esta cena remete às cerimónias mais sagradas do 
Matrimónio Sagrado, o “ hieros gamos”, celebradas em algumas culturas antigas, onde 
a Deusa Terra e o Deus Celeste regeneram o cosmos com o seu ato de amor. Diz-se que 
na antiga Suméria, nos dias santos, o sumo-sacerdote e a suma-sacerdotisa copulavam 
ritualisticamente no andar superior do zigurate, personificando o casal divino. Na 
antiga Grécia, sabemos de um culto na ilha de Samos celebrando o acto nupcial de Zeus 
e Hera (que duraria três séculos)... »

A transformação de Zeus para conseguir conquistar a sua amada fornece-
nos muitos índices sobre a relação futura deles. O cuco no qual ele se transforma 
simboliza a fraude, a infidelidade e o adultério devido ao facto de que este lindo 
passarinho tem por hábito pôr os seus ovos no ninho dos outros pássaros. 

Na França, desde o século XIV, a palavra “cuco” significa tanto o pássaro quanto 
o marido enganado. Zeus sabe que para conquistar a sua poderosa irmã (ela também 
é uma deusa) terá que ser astuto, por esta razão ele utiliza o pássaro favorito dela. 
Toda esta simbologia está presente para marcar o quanto a sociedade grega era 
promíscua. Assinala uma necessidade de afirmação do poder fálico e patriarcal, os 
comportamentos de Casanova de Zeus macho fálico supremo retratam a expressão 
do inconsciente colectivo de uma sociedade que precisava de se impor ao feminino. 
Por esta razão, era preciso criar uma deusa que colocasse “ordem” nesta algazarra 
social e nada melhor que uma deusa “Grande Mãe” que iria ser transformada no 
simbolismo da esposa legítima, protectora dos compromissos, dos amores legítimos 
e das esposas, da fidelidade e do casamento sólido e duradouro.

Aliás, todas as jovens que se iam casar lhe rendiam homenagem e lhe pediam a 
sua bênção para o futuro matrimónio, para proteger a união e a garantia da fidelidade 
e da solidez. 

O poder da Grande Mãe tinha que perdurar, de uma maneira ou outra.

ARQUÉTIPOS E FERIDAS DOMINANTES DE HERA 
NA MULHER DE HOJE

 A mulher-Hera: 

MATRIMÓNIO-PARCEIRO-COMPROMISSO-ESPOSA-PODER

O arquétipo de Hera é geralmente muito marcado na maioria das mulheres, já 
que fomos condicionadas desde pequenas para o facto de que “algum dia viria um 
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príncipe encantado salvar-nos e com o qual iríamos casar-nos e viver felizes para 
sempre”. Eu sempre me pergunto de que viria ele salvar-nos? Será que ser uma mulher 
solteira é tão terrível assim? Ainda bem que hoje em dia as novas gerações preferem 
primeiro formar-se em alguma profissão para depois se tornarem independentes 
financeiramente. Mas não restam dúvidas de que uma mulher que não é autónoma 
e emancipada precisa de um “príncipe encantado” para lhe permitir sustentar-se. 

Viver a dois é um desafio difícil, mas também é a fonte de momentos de intensa 
felicidade. De um modo ou outro, o casamento ensina-nos muito sobre nós e o outro 
e, principalmente, sobre a nossa capacidade de fazermos concessões. Coloca-nos 
constantemente em contacto com os nossos limites internos através de perguntas 
como: «Até onde posso e me devo dar ao outro, quais são meus limites?»

Os relacionamentos com os homens 

A típica mulher-Hera é poderosa e gosta de se relacionar com homens de poder. 
Geralmente, ela “aposta” num homem para se casar que “tem futuro” numa empresa, 
ou na sociedade. Ela adora ser “A Senhora tal... esposa do Senhor Doutor”. Será a 
maior ajudante do marido, seu braço direito, e a realização dele será também a dela. 
O problema é que essas mulheres se projectam nos maridos e em vez de serem elas 
a se tornarem vitoriosas e poderosas passam a querer controlar e manipular todos os 
comportamentos dos esposos, quase como se eles fossem umas marionetas. 

Às vezes, o marido não está ao nível que ela esperava e não “rende” como deveria, 
e isso torna-se uma grande desilusão para estas mulheres. Elas projectam uma 
imagem idealizada do homem que não existe e, quando se deparam com a realidade, 
são críticas e zangam-se com facilidade. Não podemos esquecer que a primeira 
imagem do homem que Hera teve foi a de um pai destrutor e depois não teve mais 
contacto com ele. A mulher-Hera pode ter tendência para criar na sua imaginação 
um “homem-pai” extraordinário, mas totalmente irreal, o que lhe permite sonhar 
com o conto de fadas. O seu trabalho interior deve passar por procurar qual é o 
verdadeiro significado do matrimónio.

O verdadeiro significado do matrimónio 

Podemos comparar o primeiro encontro entre um homem e uma mulher com 
o momento preciso da concepção quando um óvulo e um espermatozóide se 
encontram para criar uma célula que irá dividir-se sucessivamente até criar um novo 
ser.

O poder de atracção entre um homem e uma mulher vai permitir que, através da 
fusão dos dois, cada um projecte no outro as expectativas e as fantasias que precisam 
de preencher dentro de si mesmos. Não é por acaso que existe a expressão “o amor 
é cego”. De facto, quando nos apaixonamos, a energia gerada entre os dois é tão 
poderosa que deixamos de ver realmente o ser que se encontra à nossa frente com 
os seus defeitos, só enxergamos as qualidades e, principalmente, aquilo que ele virá 
preencher dentro de nós.

Antigamente (e ainda em certas culturas do nosso planeta) o casamento tinha 
duas funções essenciais: 

1º) A procriação que permitia a sobrevivência da espécie. 
2º) A subsistência e o património das famílias.

Hoje em dia, as coisas mudaram bastante. Não que estas funções tenham deixado 
de existir, mas antes de tudo as mulheres casam-se por amor, querendo criar um 
projecto de vida a dois no qual eventualmente serão inseridos filhos.

Esta mudança que coloca o amor no centro da relação faz com que os 
relacionamentos afectivos se tenham tornado muito mais criativos, porque, quando 
antigamente se tinha a certeza do porquê do casamento (tinha-se a certeza de que as 
duas funções citadas acima eram primordiais para a evolução de ser humano) hoje, 
esses valores tradicionais não fazem tanto sentido. É quando a fase de “cegueira” 
ligada à paixão máxima acaba. Os pombinhos começam a deparar-se com as 
verdades um do outro e aquilo que parecia ser “o príncipe encantado” ou “a linda 
princesa do conto de fadas” pode-se converter num verdadeiro “barba azul” ou 
numa “bruxa maléfica”.

Deixamos enfim de viver no mundo das ilusões. Chegamos então ao momento 
primordial de qualquer relação: identificar quem é realmente o outro, e porque é 
que fomos atrair esta personagem para a nossa vida. Chegou a altura de aprender o 
verdadeiro significado do casamento que é:

Compreender, através do parceiro(a), qual é a sombra do nosso inconsciente 
que projectamos nele (ou nela), assim como o conteúdo do nosso Animus, para 
as mulheres, e o conteúdo da nossa Anima, para os homens.

O conceito de Animus/Anima, dentro da teoria dos arquétipos de Jung representa 
o pólo oposto da mulher e do homem que projectamos no sexo contrário.

O casamento passa a ter o significado de um motivador de evolução e de 
crescimento existencial, por esta razão ele se torna tão rico em mensagens.

O ser humano tem a tendência de projectar e de ir buscar no outro (isto é também 
válido nas amizades e relações profissionais) aquilo que não tem desenvolvido dentro 
de si, ou que recalcou durante a infância. O outro passa então a ter o papel da “parte 
que faltava” à nossa personalidade. Só que estas carências inconscientes dentro de 
nós podem ser perigosas, já que em certos casos somos tão desequilibrados e a parte 
que falta é tão inconsciente que podemos atrair pessoas profundamente “doentes” e 
com problemáticas existenciais extremamente delicadas. 

Por estas razões, devemos “aproveitar” ao máximo a riqueza da relação que nos 
permitirá antes de tudo “enxergar “ quem somos, em vez de perdermos tempo a 
tentar mudar o outro, ou no pior dos casos, a abandonar a relação quando ainda não 
fomos capazes de compreender porque é que esta pessoa apareceu na nossa vida, 
o que finalmente nos possibilitará resolver a problemática inconsciente que existia 
dentro de nós.
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O casamento torna-se então uma verdadeira entidade viva, construtiva e evolutiva 
que podemos comparar ao Hieros Gamos, o casamento sagrado. Essas duas palavras 
provêm do grego hieros = santo e gamos = casamento, acoplamento.

Este termo faz referência a uma união consagrada, um acoplamento (às vezes 
casamento) entre duas divindades ou entre um Deus e um homem ou uma mulher, 
geralmente num quadro simbólico, frequentemente ritual. O psicanalista Carl Gustav 
Jung trata-o, entre outros símbolos fundamentais universais da Humanidade, na sua 
obra “Metamorfoses da alma e os seus símbolos”.

Podemos dizer que existem dois tipos de Hieros Gamos: a versão pagã e a versão 
mística.

Nas várias tradições pagãs, onde uma analogia é estabelecida entre a fertilidade 
da terra e a fecundidade da mulher, o Hieros Gamos, geralmente realizado na noite 
de 1 Maio (celebração de Beltane no folclore céltico, noite de Walpurgis no folclore 
germânico). É um ritual de fertilidade que supostamente simboliza a plantação da 
semente na Terra e que favorece as chuvas.

Noutros contextos, o Hieros Gamos trata de um ritual iniciático que permitiria 
aos participantes adquirir uma experiência religiosa profunda através de relações 
sexuais.

Existe uma referência à teoria neoplatónica segundo a qual uma alma é 
originalmente andrógina e divide-se em dois durante a encarnação sobre terra.  
A sua parte feminina  (num corpo de mulher) e a sua parte masculina (num corpo de 
homem). Nesta óptica, a plenitude espiritual seria reencontrada apenas na reunião 
dos princípios complementares que oferece o Hieros Gamos.

Na teoria junguiana, fala-se da fusão simbólica da mulher e de seu Animus 
(princípio masculino latente de cada mulher), ou da do homem e sua Anima 
(princípio feminino latente de cada homem).

A analista Junguiana Liz Greene comenta a este respeito, os dois princípios 
inerentes à psique humana, na sua obra “Relacionamentos”:

«[As projecções] são catalizadores necessários à relação, da mesma maneira que 
a relação é um catalizador necessário à consciência de si mesmo; a busca do parceiro 
interior é responsável pela nossa participação na vida. A Anima e o Animus tornam-se 
então guias, no sentido mais profundo da palavra porque permitem uma ponte entre o 
indivíduo e a grande herança de imagens e experiências colectivas integradas na sua 
personalidade; constituem verdadeiras ferramentas do destino que nos implicam em 
circunstâncias que teríamos evitado, fugindo deste modo de toda a luta e de toda a 
consciencialização. Embora procuremos esses parceiros internos no exterior, eles vivem 
dentro de nós e propulsam-nos precisamente para experiências que são contrárias aos 
nossos desejos conscientes. A Anima seduz constantemente o homem para o mundo 
sombrio dos sentimentos e do compromisso afectivo, o que é tão inconfortável para a sua 
psicologia natural como um banho para um gato; e a mulher é continuadamente levada 

pelo seu Animus para o isolamento, a independência e a realização de si mesma, o que 
é o oposto à sua tendência instintiva em viver através das suas relações e a se identificar 
ao nível inconsciente com os outros».

O inconsciente é constituído por esta dupla polaridade oposta e complementar. 
O Animus, que constitui a parte masculina inconsciente da mulher, foi-se criando 
em geral através da convivência com o pai (ou outros homens como o avô ou o 
padrasto) tanto no seu lado luminoso como no seu lado escuro. Também a relação 
com a mãe e as mulheres, influenciarão este Animus, já que o feminino da família 
está relacionado com um Animus que poderíamos chamar de colectivo devido à 
história dos antepassados.

No caso dos homens, ele será influenciado pela sua Anima que se constituiu com 
a mãe, mas também a avó, a ama, etc. No caso em que duas mulheres criam um filho 
(a ama e a mãe por exemplo), o menino será influenciado pelas duas mulheres. 

É importante salientar que tanto o Animus como a Anima são formados também 
pelo inconsciente colectivo. Podemos dizer então que quando a criança nasce, ela 
já é influenciada por estes arquétipos. Na idade adulta, a força desses arquétipos 
dentro da psique da mulher (e do homem) irá condicioná-la no sentido de a fazer 
conhecer um certo tipo de homens (e de mulheres).

Quando um homem e uma mulher se conhecem podem dizer que são...quatro:
o feminino da mulher, que carrega no inconsciente o seu Animus (que projecta no 
homem) e o masculino do homem, que carrega no inconsciente a sua Anima (que 
projecta na mulher). Por esta razão, quando a fase de grande paixão acaba começa 
a aparecer aquilo a que chamamos a Sombra. É o conteúdo sombrio que está 
interligado, tanto à Anima do homem como ao Animus da mulher. Cada um pode 
sentir-se enganado pelo outro, porque no fim de contas aquilo que se tinha sonhado 
não era real, era uma projecção dos conteúdos dos inconscientes de cada um.

Na parte intitulada “O outro como espelho” explicarei um pouco as tipologias 
com as quais os homens e as mulheres frequentemente se identificam.

Na primeira parte do livro falo a respeito do texto alquímico o Rosarium 
Philosophorum que trata exactamente das projecções e transformações que tanto 
homens como mulheres devem fazer através das suas relações afectivas. O objectivo 
deste livro não é entrar em pormenores sobre cada imagem que explica o processo 
interno do encontro entre o Rei e a Rainha, mas aconselho a quem quiser pesquisar 
que leia a obra Psicologia da Transferência, de Jung, onde se explica a profundeza do 
encontro entre homem e mulher.

O casamento, ou a vida a dois, é sem dúvida alguma, um grande acontecimento 
que nos permite (se o quisermos) evoluir profundamente e ir ao encontro de quem 
verdadeiramente somos. A nossa totalidade.
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Comprometer-se

A mulher-Hera possui uma grande capacidade para se comprometer e ser leal 
e fiel. Para ela, o importante é o estabelecimento do casamento. Por esta razão, a 
mulher-Hera não gosta da expressão “viver juntos”. Casar-se não é a meta, mas o 
início de tudo na vida dela e esta mulher permanecerá de pedra e cal “para o melhor 
e para o pior”. Por isso, às vezes ela fica “presa”dentro do arquétipo, porque com o 
passar do tempo as pessoas evoluem e aquilo que fazia sentido há 20 anos, já não faz 
hoje. Ela pode ficar tão obcecada em manter o seu casamento (ou aquilo que sobra 
dele) que nega os sinais de que tudo se desmoronou pelo facto de que não evoluiu. 
Achou que era para sempre, mas não foi capaz de acompanhar as transformações 
do parceiro, da sociedade e, pior, ela ficou “encarcerada” na estrutura da relação que 
ela mesma criou.

Por outro lado, este arquétipo é muito importante para certas mulheres do 
tipo Ártemis ou Afrodite que têm grandes dificuldades em se comprometer num 
relacionamento duradouro. A necessidade de compromisso de Hera poderá ajudá-
las a criar uma família quando assim o desejarem.

A impotência 

É talvez a ferida mais profunda na mulher-Hera: o sentimento de impotência. E 
isto porque ela vive pelo e através do marido. Deixa de viver a sua vida, passando a 
ser uma mulher enciumada, e invejosa da liberdade de acção e do poder dele. Torna-
se “chata”, controladora e amargurada, provocando o afastamento do marido que 
em muitos casos  “arranja” uma amante, ou pede o divórcio. Não estou com isto a 
dizer que todo o homem que procura uma amante o faz devido ao facto de que a 
sua mulher se transformou numa déspota. Acho até que ter uma amante é a solução 
mais cobarde que existe. Se o casamento acabou... então, para quê ficar?

Hera gostaria de ser uma mulher poderosa, e de facto é. Com efeito, ela era uma 
rainha e a Deusa mais poderosa do Olimpo. À imagem dela, todas as mulheres-Hera 
que eu vi até hoje são autênticas rainhas, com comportamentos e gostos de rainhas, 
mas elas não utilizam essas qualidades numa actividade que as torne independentes. 
Toda essa ambição, todo esse desejo de glória e sucesso ficam projectados no marido, 
já que também a maternidade não é o objectivo dela como o é para a mulher-
Deméter.

Diz-se que a imagem de Hera era tão incompatível com a de Deméter, que, 
quando os gregos abriram o templo dedicado a Hera em Atenas, o tempo de Deméter 
foi fechado.

A escritora Colette Dowling criou uma teoria a que chamou “O complexo 
de Cinderela” que relata e explica toda esta problemática de mulheres que não 
conseguem assumir responsabilidades e cuidar de si-mesmas.

«...a liberdade assusta. Ela apresenta-nos possibilidades para as quais não nos 
sentimos preparadas: promoções, responsabilidades, oportunidades de viajarmos 
sozinhas sem homens a conduzirem-nos, oportunidades de fazermos amigos por nossa 
conta. Todo o tipo de perspectivas rapidamente se abriu às mulheres; juntamente com 
isso, porém, vieram novas exigências: que cresçamos e paremos de nos esconder sob o 
manto paternalista daquele que escolhemos para representar o ente “mais forte”; que 
comecemos a basear as nossas decisões em nossos pr6prios valores, e não nos de nossos 
maridos, pais ou professores. A liberdade requer que nos tornemos autênticas e fiéis 
para connosco. Aqui é que surge a dificuldade. E ela surge repentinamente, quando não 
basta apenas sermos “uma boa esposa”, ou “uma boa filha”, ou “uma boa aluna”. 
Pois ao iniciarmos o processo de separar de n6s as figuras de autoridade a fim de nos 
tornarmos autónomas, descobrimos que os valores que julgávamos serem nossos não o 
são. Pertencem a outrem – a pessoas de um passado vivo e por demais abrangente. Por 
fim, a hora da verdade emerge: 

“Realmente, não tenho quaisquer convicções pr6prias. 
Realmente, não sei no que acredito». 

Este texto coloca-nos plenamente dentro da chaga das mulheres-Hera. Esta 
compulsão de se sentir atraída por homens poderosos e independentes é a projecção 
de uma chaga profunda na constituição psicológica delas que obviamente provém 
da infância. 

Tornar-se independente e assumir as suas responsabilidades pode-se revelar em 
certos casos uma meta de toda uma vida, para certas mulheres que não se conseguem 
desvincular desses padrões. Geralmente, é quando alcançam os quarenta anos que 
a própria vida se encarrega de as colocar perante mudanças obrigatórias, como um 
divórcio, ou a descoberta de que o marido as enganou. Chegou para elas o momento 
de acordar da fantasia de ser a “esposa de...” para se converterem na “Senhora tal” 
ou na “Senhora Doutora”, denominações que virão acompanhadas do seu nome de 
solteiras.

Muitas mulheres com esta falta de autonomia podem também apresentar 
problemas nos ovários pelo facto de que eles representam a nossa capacidade 
criativa. De um ponto de vista da medicina energética, os ovários são o equivalente 
feminino dos testículos masculinos. A expressão “ele tem tomates” pode ser 
aplicada exactamente da mesma maneira para a mulher, com uma diferença: temos 
que aprender como utilizarmos nossos “tomates-ovários” como mulheres. A nossa 
dinâmica existencial é totalmente diferente da dos homens, devemos aprender a 
desenvolver a nossa criatividade de acordo com o nosso ritmo interno. Tornar-se 
poderosa para a mulher-Hera não equivale a converter-se numa mulher masculina, 
ela tem que procurar dentro dela, no fundo do seu ser quem ela é, e só depois de 
ter-se encontrado poderá utilizar e canalizar o seu poder.

A Doutora Christiane Northrup comenta o cancro do ovário através daquilo a 
que ela chama a síndrome das Algemas de ouro:
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«O cancro do ovário está epidemiologicamente ligado a um estatuto socio-
económico elevado. As mulheres com um estatuto sócio-económico mais elevado sofrem 
frequentemente da síndroma das «algemas de ouro» - ou seja, uma situação em que 
a mulher se sente infeliz no casamento ou no trabalho, ou até despreza o marido ou 
o trabalho, e, no entanto, esse mesmo marido ou trabalho proporciona-lhe os meios 
financeiros para férias caras, viver numa linda casa e pertencer a um clube sofisticado. 
Receando perder todos esses «benefícios» se sair da situação, a mulher deixa-se ficar 
–empurrando as emoções para dentro do corpo e sentindo-se infelicíssima e apanhada 
numa ratoeira».

A triangulação amorosa – “o ser traída”

Não poderia deixar de falar deste aspecto tão importante do arquétipo de 
Hera. Viver dentro do “casulo” do casamento e defender os seus valores com uma 
convicção quase extremista coloca a mulher-Hera em situação de ser enganada pelo 
marido. Viver uma relação a dois na qual, de um dia para outro, aparece uma terceira 
pessoa, pode provocar um autêntico terramoto que deixará, com certeza marcas 
profundas ao nível emocional na mulher-Hera. Desconfiança, raiva, ódio, fúria, 
tristeza, humilhação e vontade de vingança são os sentimentos que acompanham 
esta vivência. Mas afinal, o que significa a triangulação amorosa de um ponto de 
vista psicanalítico?  

«Os triângulos relacionais são uma dimensão arquetípica da vida humana. Não 
podemos escapar-lhes de uma forma ou doutra, e temos também tendência a geri-los 
mal quando entram nas nossas vidas, o que é compreensível dado que os triângulos 
normalmente invocam emoções muito dolorosas, independentemente da posição que 
nele ocupamos... As emoções envolvidas nas relações triangulares são muitas vezes 
angustiantes e destrutivas para a auto-estima. E dado que os triângulos nos obrigam a 
enfrentar emoções muito difíceis, descobrimo-nos habitualmente a tentar culpar alguém 
pela existência de um triângulo nas nossas vidas, seja que nos culpemos a nós próprios 
ou a uma das outras duas pessoas envolvidas. Mas os triângulos são efectivamente 
arquétipos – e, se temos dúvidas sobre a sua universalidade, basta-nos ler a literatura 
dos últimos três mil anos. Todo e qualquer arquétipo nos oferece um mundo de padrões 
determinados e de inteligente desenvolvimento interior e existe algo na experiência do 
triângulo que a torna, por mais desagradável e dolorosa que seja, um dos mais poderosos 
meios de transformação e crescimento de que dispomos.

A traição, sejamos nós traidores ou traídos, oferece-nos algo que é potencialmente de 
enorme valor...» 

Este texto da analista Liz Greene explica-nos de uma maneira simples que a 
triangulação é um arquétipo que encontramos em muitos mitos e lendas.

De facto, estamos em contacto com a triangulação desde a nossa mais tenra 
infância, principalmente na famosa fase de Édipo quando a criança se encontra 

“esquartejada” entre pai e mãe. Essa fase é chamada de triângulo familiar. Neste 
“romance familiar” no qual nos ligamos com muita “paixão” ao progenitor do sexo 
oposto, entramos numa situação de rivalidade e competição com o progenitor do 
nosso sexo. Nos melhores casos, esta situação é ultrapassada com sucesso, graças 
ao comportamento adequado dos progenitores que sabem ajudar a criança a aceitar 
desistir desta paixão e a amar seus pais de um modo equilibrado. Em muitos casos, 
esta fase não é ultrapassada e a criança ficará sempre a querer o amor exclusivo do 
progenitor do sexo oposto e isto criará situações onde não se aceita esta “primeira 
decepção amorosa”.

O problema é que esta situação não acaba na infância, tendo repercussões ao 
longo da vida. Se um triângulo familiar não for “curado” continuaremos a recriá-lo, 
uma ou muitas vezes, esperando, a um nível muito profundo e inacessível de nós 
próprios, encontrar um modo de curá-lo, ou resolvê-lo. Por consequência, a relação 
com as pessoas do próprio sexo e do sexo oposto será perturbada.

«Freud pensava que a solução mais saudável para o conflito edipiano é uma espécie 
de derrota branda, onde recebemos amor suficiente do progenitor amado, mas somos 
contudo forçados a reconhecer que a relação entre os nossos pais é, em última análise, 
inviolável. Podemos então aprender a respeitar as relações entre as outras pessoas e 
criar uma autoconfiança através das relações que estabelecemos fora do círculo mágico 
parental. Estamos aqui no reino do que Winnicott chamou “suficientemente bom” – um 
casamento parental suficientemente bom, uma relação suficientemente boa com ambos os 
pais, amor e carinho suficientes para que a derrota edipiana seja acompanhada por uma 
razoável sensação de segurança dentro da família e pela certeza de que continuaremos 
a ser amados.» - Liz Greene.

Proponho agora abordar a situação de cada elemento dentro da triangulação 
adulta, no caso de um adultério. Consideramos nesta triangulação que existe um 
traidor, um traído e o “suposto” provocador da traição: a terceira pessoa.

 
O traidor é supostamente aquele que escolhe entrar numa relação extra-marital. 

Neste caso, não sabemos qual é a dinâmica que existe dentro do relacionamento 
oficial. É uma pessoa com uma problemática de divisão, a sua alma está partida 
em dois e por alguma razão o facto deriva da sua história infantil. Ele vê-se 
“esquartejado”entre a mulher e a amante. E isto acontecerá o número de vezes 
necessárias até que ele consiga resolver a sua ferida afectiva antiga e inconsciente. Por 
isso, os traidores são quase sempre compulsivos, eles não conseguem (e na maioria 
dos casos nem querem) tomar consciência daquilo que se esconde detrás desta 
necessidade constante de trair a parceira (ou o parceiro, no caso de uma mulher).

Do lado  seguinte do triângulo encontramos o traído, que é aparentemente, a vítima 
involuntária desta dinâmica. Sei que a palavra “aparentemente” colocada nesta frase 
é susceptível de provocar reacções bastante friccionadas em certas leitoras que já se 
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encontraram neste papel. São as mulheres-Hera. Fiz de propósito porque a razão pela 
qual me estou a alongar sobre este assunto é para ajudar as leitoras que se encontram 
nesta situação a reflectir melhor sobre aquilo que lhes está a acontecer, em vez de 
“perderem tempo” a odiar a amante e o marido e, inclusive, a arquitectar planos 
de vingança. De facto, quem é traído passa por muita dor, ciúme e sentimentos de 
humilhação... mas pense com toda honestidade porque será que estão numa situação 
destas, principalmente se o seu parceiro é compulsivo neste comportamento. O que 
é que a mantém nesta relação onde é humilhada e desrespeitada? De onde vem esta 
compulsão em querer estar com um homem assim que não a respeita?

Algumas mulheres devem estar a dizer «Fico pelos meus filhos, eles não têm 
culpa de terem um pai tão “ordinário”» 

Esta é a pior desculpa que se pode dar. Os filhos nada têm a fazer por uma mãe 
vítima que se sacrifica por eles. Este é o pior fardo que se pode dar a um filho: «Fiquei 
e sofri por vocês». 

A imagem da mulher que os filhos recebem em crianças é a da mãe que 
condicionará, para a menina, o tipo de mulher que ela virá a ser e, para o menino, o 
tipo de mulher que irá atrair quando tiver idade para namorar. A imagem do feminino 
que ambos terão é a da mulher vítima que se sacrifica para o bem de todos... e que 
não tem nenhuma auto-estima. 

Sair de uma triangulação destas não é fácil, terá que se armar com muita coragem 
e força de vontade, pedir ajuda à família, aos amigos e até aos serviços sociais do 
vosso bairro. Sei que a humilhação paralisa o corpo inteiro, mas lembre-se que, no 
futuro, será motivo de grande orgulho (para si e seus filhos) dizer que conseguiu sair 
desta e que é melhor lutar do que ficar parada à espera que o marido mude, porque 
enquanto ninguém sair da triangulação ele dificilmente irá mudar. 

No terceiro lado do triângulo, está o “suposto” provocador da traição. É a má da 
fita, que já foi recriada em tantos filmes – lembra-se de Glen Close em “Atracção 
fatal” que fazia o papel da amante desesperada e que virava psicopata?

A amante é a que “supostamente” entra numa relação já existente entre duas 
pessoas e ameaça destruí-la, ou mudá-la. É geralmente considerada uma “predadora” 
e são-lhe dadas todas as denominações ordinárias que conhecemos. São, na maioria 
dos casos, mulheres-Afrodite que na realidade se sentem também elas vítimas. 
Muitas vezes, elas encararam o traído como o predador. Têm problemáticas afectivas 
não resolvidas desde a infância (na fase do Édipo) e precisam de tomar consciência 
do porquê. Porque é que mais uma vez estão dentro de uma relação na qual têm 
de “compartilhar” um homem com outra mulher. Muitas dizem que é assim que 
gostam da vida. Talvez por uns tempos, enquanto a juventude está presente. Mas 
raramente aceitam esta situação por muitos anos. Um dia, a realidade bate à porta e 
elas têm de fazer “o ponto da situação”. É nesse momento que surgem as perguntas 
que podem mudar o decorrer da existência para, enfim, serem capazes de procurar 
um relacionamento “verdadeiro” no qual terão de se comprometer de verdade, 
como uma mulher-Hera.

A síndrome de Medeia

Muitas mulheres-Hera, quando traídas, ficam tão magoadas e humilhadas que 
podem tornar-se umas verdadeiras Medeias. Na mitologia grega, Medeia era filha 
do rei da Cólquida (actualmente, a Geórgia), sobrinha de Circe (aparecendo, ainda, 
como filha de Circe e Hermes, ou como irmã de Circe e filha de Hécate). Ela foi, por 
algum tempo, esposa de Jasão que prometeu que se casaria com ela se ela o ajudasse 
a conseguir o velo de ouro. Por lealdade e paixão, ela aceita o compromisso “até que 
a morte os separe”. Rouba o velo, traindo o seu pai e o seu país, e causa a morte do 
seu irmão. No decorrer da história Jasão trai-a de um modo tão humilhante que ela 
jura vingar-se. Levada pela loucura, Medeia assassina os filhos para ferir Jasão no 
mais profundo do seu ser.

Com este crime horrendo ela torna-se monstruosa, e passa a ser uma das 
personagens mais terrivelmente fascinantes da mitologia grega, porque envolve 
sentimentos contraditórios e profundamente cruéis, que aliás inspiraram muitos 
artistas ao longo da história, na escultura, pintura, teatro, cinema e ópera.

Não há dúvida de que Medeia representa o arquétipo de Hera no seu lado 
mais extremo e destrutivo. As mulheres “possuídas” por este lado profundamente 
patológico são capazes de hostilidades terríveis contra as amantes e os maridos que 
as abandonam, sendo até capazes de prejudicar os próprios filhos. 

Volto a sugerir: caso sintam esta vontade de tão grande destruição, por favor 
procurem ajuda.

A obsessão pela perfeição

Um aspecto da personalidade de Hera é a necessidade de ser perfeita e que tudo 
à sua volta também o seja. Isto acontece principalmente quando a mulher-Hera não 
consegue realizar as suas ambições e se sente frustrada porque o marido faz a sua 
vida e não lhe dá a atenção que ela gostaria. Ela passa então a ser uma obcecada 
pela limpeza e pela arrumação, mete-se na vida de todos e quer controlar tudo. Nos 
piores casos, podem até sofrer transtornos obsessivo-compulsivos (T.O.C) Trata-
se de uma patologia mental que é considerada uma desordem de ansiedade na 
qual a pessoa compulsivamente repete comportamentos obsessivos para executar 
uma tarefa particular (denominada geralmente ritual). Para se sentir aliviada dessas 
obsessões, a pessoa irá repetir muitas vezes as mesmas tarefas, acreditando que, se 
não as executar, algo ruim poderá vir a acontecer. Existe uma variedade muito grande 
de T.O.C., mas podemos dar como exemplos algumas tarefas: ao estacionar, verificar 
repetidas vezes se o carro está fechado antes de sair; acender e apagar a luz uma série 
de vezes antes de sair do quarto; lavar as mãos diversas vezes em intervalos regulares 
de tempo durante o dia, limpar várias vezes a casa numa ordem particular.

As portadoras desses comportamentos sofrem muito porque não conseguem 
parar, são como “possuídas” pela necessidade de perfeccionismo. Elas também 
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precisam de procurar ajuda, muitas demoram nesse processo porque sentem 
vergonha de serem assim e muitas vezes nem sabem que se trata de uma patologia 
mental e que tem cura. 

 
Para a mulher-Hera esta compulsão e obsessão para a perfeição é bastante 

comum, mas não na proporção dos T.O.C. Elas “simplesmente” tornam-se pessoas 
com quem é muito difícil viver, porque se stressam com as tarefas todas que devem 
ser feitas e deixam de viver e gozar a vida. Vivem a queixar-se de «que só elas é que 
sabem fazer as coisas e que só elas são responsáveis» sem se darem conta de que 
foram elas mesmas que criaram esta prisão existencial e que inclusive impediram os 
outros de se tornarem responsáveis.

POssIbIlIDADEs DE EVOlUÇÃO EXIsTEnCIAl
 
O outro como espelho

Como já vimos em várias ocasiões, o outro é uma extraordinária fonte de 
informações sobre o nosso mundo interno inconsciente. A mulher-Hera deve 
“aproveitar-se” da sua relação, para aprender quem ela é, porque o seu marido, 
com certeza, possui “partes”dela que ela inconscientemente projectou nele. É muito 
difícil estabelecer um guia dos arquétipos que encontramos no masculino externo e 
no feminino externo para os homens. Mesmo assim, achei interessante transcrever 
uma classificação tipológica que foi criada pela analista (e amante de Jung) Toni 
Wolff. Trata-se de uma visão arquetípica, por esta razão devemos utilizá-la de um 
modo global. 

Podemos então dizer que as mulheres em geral têm tendência a se identificar 
e encarnar inconscientemente num dos quatro aspectos descritos a seguir e que, 
consequentemente, a Anima de um homem será constituída por um desses 
arquétipos:

A Mãe
Ela é protectora e cheia de qualidades maternas como o amor, o carinho, a 

compaixão, mas também pode ser devoradora, asfixiante e manipuladora. O homem 
que está influenciado por este arquétipo projectará nas mulheres esta necessidade 
de ser tratado como um “bebé”. Lutará contra a dependência, a impotência e a 
“paralisia” que este tipo de relação pode provocar. (Liz Greene)

A Hetaira
Ela está ligada à personalidade das cortesãs. São mulheres intelectualmente 

evoluídas, com muita cultura, geralmente bonitas e de um ponto de vista afectivo 
instáveis, frívolas e confusas. Os homens que se sentem atraídos por elas encantam-

se por este lado belo, sensual e leve, mas estas mulheres também lhes provocam um 
sentimento de total insegurança e desconfiança.

A Amazona
Com personalidades fortes, práticas e materialistas são capazes de criar existências 

seguras e estáveis. Ao mesmo tempo, o lado escuro delas é de mulheres dominadoras, 
dogmáticas e em certos caso até castradoras. Os homens que se apaixonam por elas 
procuram inconscientemente mulheres que dirijam as suas vidas e acabam por 
deixar de ser “donos das suas vidas”. 

A Médium
Ela é visionária, comunica com outros mundos, é sábia, intuitiva e até profetisa. O 

seu lado escuro é o da histeria, da loucura e até dos poderes demoníacos. O homem 
que se envolve com esta mulher procura, de um modo geral, um caminho para a sua 
existência que não é o habitual. Ele espera que ela lhe diga quem ele é. Isto poderá 
levá-lo a ser totalmente enganado pelos delírios de uma falsa profetisa, inclusive ficar 
na miséria material e psicológica.

Esses aspectos são modelos possíveis da psique feminina (Anima) do homem, às 
vezes ele pode estar influenciado por mais de um arquétipo.

No caso da parte masculina (Animus) das mulheres projectada num homem 
temos também quatro tipos parecidos com os anteriores:

O Pai
Ele é nutridor, protector, ensina a tradição, as normas, a lei, possui valores como 

o da família. Oferece à mulher o sentimento de segurança, mas o seu lado escudo 
é castrador, e impede-o de evoluir e de ter opiniões próprias. É um déspota que se 
pode tornar um carcereiro como o era Barba Azul. As mulheres “meninas” sentem-
se atraídas por estes homens.

O Puer
Por oposto ao pai (ele é a parte masculina da Hetaira), ele é frívolo, superficial, 

leve, brilhante, eterno adolescente. Incapaz de criar relações constantes e leais, ele 
é muito imprevisível e totalmente inseguro. Para uma mulher que se sinta atraída 
por este tipo de homem, o início da relação é geralmente encantador, mas um dia 
tornam-se indiferentes, frios e podem até desaparecer subitamente. As mulheres 
maternais gostam do Puer.

O Herói
Ele é um guerreiro, sempre pronto para alguma batalha. Muito homens de 

negócios, e políticos, têm a ver com este arquétipo. São brilhantes, seguros, luminosos, 
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corajosos, com uma visão clara das coisas. São poderosos, mas podem-se revelar 
impiedosos, insensíveis, dominadores e destrutivos. A mulher-Hera, como já devem 
ter imaginado, sente-se atraída por este tipo de homem que não deixará espaço para 
a sua criatividade, a não ser que ela se torne também uma Heroína. 

O sábio
Como a Médium, ele é vidente e intuitivo. É um iluminado, um profeta mas na sua 

vertente escura pode ser um fanático e um louco. A mulher que se sente atraída por 
um homem com estas características procura um guia espiritual (um guru) que lhe 
revele qual é o seu caminho. O perigo é que ela se deixe influenciar totalmente, perca 
a sua própria capacidade de discernimento e não evolua no sentido de compreender 
que ela também é uma mulher sábia.

De um modo geral, procuramos no outro aquilo que falta em nós. Por esta 
razão, através do outro aprendemos e absorvemos aquilo de que precisamos para a 
nossa evolução. Claro que isto tem os seus limites, devemos também ser capazes de 
encontrar o equilíbrio. O objectivo é tornarmo-nos ”nós mesmos” e não uma cópia 
do “outro”.

Quando tentamos entender quem se esconde dentro de nós e procuramos este 
“eu” no outro, devemos estar sempre atentas às nossas reacções perante certos 
comportamentos do outro que nos incomodam além do que é considerado normal. 
Quando hiper-reagimos a algum comportamento do outro é porque, com certeza, 
parte da nossa sombra ficou “reflectida” através do outro e aquilo que vimos fora 
tem a ver com algo do nosso inconsciente que não está resolvido. Boa pesquisa. 

 
Apoderar-se do seu poder e criar uma vida atraente fora do casamento

É, sem dúvida alguma a parte mais importante da evolução da mulher-Hera. 
Reconhecer  dentro de si o verdadeiro poder, que não tem nada a ver com mandar 
nos outros. O poder da mulher é uma sensação muito profunda que se situa dentro 
da nossa barriga, nos dá a sensação de que podemos (quase) tudo (digo “quase” 
para que certos leitores formados na área de psicologia não pensem que se trata de 
surto maníaco-depressivo quando o paciente acredita que pode tudo). 

O poder dá-nos força, liberdade, alegria, e permite-nos aceder a uma imensidão 
que sobe pelo diafragma e chega ao nosso coração dando-nos uma certeza existencial 
extraordinária e maravilhosa de se sentir. O verdadeiro poder não precisa de nada 
externo a nós para ser aquilo que é. Ele permite-nos conseguir metas incríveis e o seu 
objectivo final não é construir grandes obras. Simplesmente nos permite viver em 
paz e em total plenitude, quer estejamos sozinhas ou acompanhadas.

Escolhi um texto de Louise Hay que se chama A Responsabilidade Contra a Culpa. 
Ele fala-nos do poder, se bem que este seja mais dirigido à nossa capacidade de nos 
posicionarmos perante a doença. Ele pode ser aplicado a todo o tipo de procura de 
poder.

 «Também creio que contribuímos com os nossos pensamentos, padrões de sentimentos, 
para a criação de toda e qualquer situação na nossa vida, boa ou má. Os pensamentos 
criam os sentimentos e vivemos as nossas vidas de acordo com esses sentimentos e 
convicções. Isto não quer dizer que tenhamos de nos culpar por tudo o que correu mal 
nas nossas vidas. Há uma grande diferença entre ser responsável e culpabilizar-nos (ou 
aos outros). 

Quando me refiro à responsabilidade, na verdade estou a falar sobre poder. A culpa é 
um processo de desistência do poder. A responsabilidade atribui-nos o poder de introduzir 
mudança nas nossas vidas. Se fizermos o papel da vítima, estamos a utilizar o nosso 
poder pessoal para nos tornarmos indefesos. Se decidirmos aceitar a responsabilidade 
não perdemos tempo a culpar alguém ou uma coisa qualquer. Algumas pessoas 
sentem-se culpadas pela doença, a pobreza ou os problemas que surgem. Interpretam 
a responsabilidade como culpa. Estas pessoas sentem-se culpadas por julgarem que 
falharam em alguma coisa. No entanto, de uma maneira ou outra, aceitam tudo como 
uma onda de culpa, parque essa é apenas mais uma maneira de se enganarem. Mas 
não é disso que estou a falar. Se aproveitarmos os nossos problemas e doenças como 
oportunidades para pensar sobre como mudar as nossas vidas, então temos poder. Muitas 
pessoas que atravessaram períodos catastr6ficos de doença afirmam que as implicações 
desse acontecimento foram maravilhosas, ao proporcionar-lhes a hip6tese de olhar para 
a vida de uma maneira diferente. Por outro lado, muita gente vai por aí chorando: 

“Sou uma vitima, coitado de mim. Por favor, doutor, cure-me.” 
Penso que vai ser muito difícil estas pessoas curarem-se ou resolverem os seus 

problemas. 
Responsabilidade é a nossa capacidade de reagir a uma situação. Temos sempre 

escolha. Isto não quer dizer que neguemos quem somos e o que temos nas nossas vidas. 
Significa tão somente que podemos reconhecer que contribuímos para estar onde estamos. 
Assumindo a responsabilidade, temos o poder de mudar. Podemos dizer: “0 que é que eu 
posso fazer para alterar esta situação?” Precisamos de compreender que todos dispomos 
sempre do poder pessoal. Depende do modo como o usamos.»

Este texto explica muito bem o que significa ter poder pessoal. O facto passa 
sem dúvida alguma por nos tornarmos responsáveis pelos nossos actos deixando 
de projectar as culpas nos outros. Isto é converter-nos em mulheres maduras com 
consciência e com a noção absoluta de que está nas nossas mãos mudar a nossa 
existência. 

Existe um casal muito poderoso sobre o qual se tem falado ultimamente através 
do livro polémico “ O código da Vinci”. O autor soube como reactualizar um tema 
falado há tanto tempo, mas que tinha virado “tabu”, principalmente pela igreja 
patriarcal que recusa ainda hoje o poder às mulheres. Este casal é o de Jesus e Miriam 
de Magdala mais conhecida como Maria Madalena. Eles são o hieros gamos sobre o 
qual escrevi anteriormente e podem ser um exemplo para a mulher-Hera que não 
sabe como se transformar. 
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«Gostaria que todas nós imaginássemos Cristo e Madalena como dois companheiros 
e amantes e que rejubilássemos com a sua “sagrada união” que nos ajuda a todas à 
integração das nossas energias masculinas e femininas e seus aspectos em uma nova e 
feliz expressão , totalidade e sacralidade! Na terra como nos céus!»

Margareth Starbird 

Maria Madalena representa o arquétipo do feminino sagrado. Nos “Evangelhos 
Gnósticos” era considerada uma mulher poderosa, activa, amorosa, com habilidades 
de conhecer e falar, era considerada “o Todo”, o que talvez seja uma referência à 
mais alta Sabedoria, uma certa compreensão que o coração recebe e contém. Maria 
Madalena possuía a habilidade de saber das coisas inexplicáveis, como a sua visão 
de Cristo. Ela não questionava este seu lado, como os outros, e confiava na sua fonte 
mais íntima. Conseguia ver os emissários divinos e transmitir as suas mensagens aos 
humanos. Como prostituta sagrada, era mediadora entre o mundo divino e o mundo 
dos humanos.

Maria Madalena é uma referência do feminino, um apelo para que todas nós 
mulheres nos possamos relacionar sem trairmos a nossa essência. Como uma 
prostituta sagrada, é capaz de encerrar todos os aspectos dinâmicos e transformadores 
do feminino: paixão, espiritualidade e prazer. A imagem feminina de Maria 
Madalena, pode ser portadora de muitos outros significados, quando a sua natureza 
plena for restaurada dentro da nossa psique. Também, como companheira de Jesus, 
nos ensina como ser mulher de poder e aceitar que o outro também seja poderoso 
e divino. Deste modo, ela pode ser uma grande fonte de inspiração para a mulher-
Hera.

ser criativa

Um hábito muito importante que a mulher ligada ao arquétipo Hera pode 
desenvolver é o de trabalhar o seu potencial criativo. Quer seja através da pintura, da 
escrita, da dança, da decoração floral, ou outros meios, torna-se fundamental num 
certo momento do seu desenvolvimento, que se autorize a criar “sem cumprir com 
as normas do bonito e do correcto”. Esta parte é muito importante.

Estou a ouvir as leitoras... «Como? Pintar, esculpir... nem pense, não tenho jeito 
nenhum para essas coisas». Então, saiba uma coisa: Eu nunca vi nenhuma mulher 
que “não tenha jeito para essas coisas”, mas sim mulheres que foram tão castradas 
no infantário e através da sua educação que hoje acreditam firmemente que não 
possuem qualquer tipo de criatividade. Isto é muito triste, elas procuram antes de 
tudo o correcto, em vez de se divertirem. E para conseguirem dar o primeiro passo 
vão ter de se desfazer desta obsessão da perfeição que carregam como um fardo. 
Para isto vão ter que mandar calar aquela voz bem “chatinha” dentro delas que não 
perde uma oportunidade para lhes dizer o quanto são nulas. Mandem calar essa voz. 
Ela é bastante persistente. Não hesitem em visualizar-se a vocês esmagando esta 

voz. Aliás, existe um exercício engraçado de se fazer: procurem “quem se esconde 
atrás desta voz”. Às vezes é uma pessoa conhecida, como um professor, um dos 
pais, ou um personagem como uma velha resmungona, um monstro com grandes 
dentes, um gafanhoto saltitante... seja o que for, não tenham medo de mandá-lo 
calar. Depois, procurem comprar tintas, papel, argila, todo o material, para as vossas 
criações. Deixem tudo em cima de uma mesa, bem à vista, para tomarem contacto 
com essa realidade. Não guardem o material dentro de uma gaveta, se não, nunca 
mais tomarão a iniciativa de começar.

Outra sugestão é esta: quando começarem a criar, saibam a quem mostrar as 
vossas obras, não esqueçam que vivemos num mundo muito crítico e as pessoas 
em geral procuram aquilo que encaixa no que pensam: o adequado e bonito. Se 
ainda não se sentem seguras o suficiente, guardem tudo para vocês até ao dia em que 
se sentirem prontas. Geralmente, os nossos filhos pequenos são maravilhosos para 
compartilhar nossos trabalhos criativos. Eles acham tudo lindo e faz muito bem à 
nossa auto-estima receber esses elogios carinhosos e tão generosos. 

DESCRIÇÃO DE CASO

Achei interessante para o caso da mulher-Hera falar de uma mulher que todas 
conhecem, já que Hera era uma rainha e uma mulher poderosa. Não que eu não 
tenha mulheres-Hera nas minhas pacientes, mas precisava de uma mulher através 
da qual as leitoras pudessem entender o quanto um mito pode ser poderoso na vida 
de uma pessoa. Esta mulher-Hera é Hillary Clinton.

Hillary e Bill Clinton: um casal Hera-Zeus na presidência dos Estados-Unidos
 

A 26 de Outubro de 1947, nascia Hillary Diane Rodham no Edgewater Hospital 
em Hugh Ellsworth Rodham, filha de imigrantes ingleses, o pai era um executivo 
da industria têxtil em Scranton, Pennsylvania, e sua mãe, Dorothy Emma Howell 
Rodham, era dona de casa. Ela tem dois irmãos, Hugh e Tony Rodham.

Quando criança, Hillary participava em várias actividades na igreja e numa 
escola pública de Park Ridge. Rodham. Gostava de desportos, como, balé, natação, 
patinagem artística, volei e softball. Ela ganhou diversos prémios como escuteira. 
Antes de se formar na Maine South High School, estudou na Maine East High 
School, onde foi presidente de turma em Chicago, Illinois. Foi criada numa família 
metodista em Park Ridge, Illinois e numa família republicana conservadora. Em 
1964 (aos 16 anos) fez campanha para o candidato republicano à presidência, 
Barry Goldwater. Os pais encorajavam-na a seguir a carreira que desejasse.
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Medicare. Com o Procurador Geral da Justiça, Janet Reno, Clinton ajudou na 
criação do Office on Violence Against Women. Ela foi uma das poucas figuras 
internacionais a opor-se ao tratamento dado a mulheres afegãs pelo Talibã.

Foi primeira-dama dos Estados Unidos da América entre 1993 a 2001, na 
condição de esposa do presidente Bill Clinton. 

Desde 3 de Janeiro de 2001, é Senadora dos Estados Unidos da América para 
o partido democrata.

Em 20 de Janeiro de 2007, ela anunciou no seu site oficial que criará um comité 
para analisar a possibilidade de concorrer à presidência dos EUA na eleição de 
2008. Caso concorra, ela será a primeira candidata feminina à presidência na 
história dos EUA. Fonte Wikipedia

De facto, a carreira de Hillary Clinton descrita pelos livros de história é fantástica. 
Mostra-nos uma mulher brilhante querendo deixar-nos acreditar que a vida dela 
é “um lindo conto de fadas”. A realidade do seu quotidiano foi, com certeza, bem 
diferente. 

Como já vimos, o casamento Hera-Zeus era tempestuoso, cheio de discussões, 
com cenas de ciúmes e tentativas constantes de se vingarem um do outro. O casal 
Hillary-Bill não fugiu à regra. Bill Clinton, seu poderoso marido, tinha um grande 
defeito. À imagem de Zeus, ele adorava as mulheres e coleccionava casos extra-
conjugais. Era um Don Juan.

Hillary Clinton, além de ser uma mulher-Hera, é também (pela sua condição de 
advogada) uma mulher-Atena, estratega e defensora dos seus direitos. Ela aguentou 
a situação de enganos repetidos até ao caso Mónica Lewinsky que veio a público 
em 1998. Aí, mostrou-se a todos como uma mulher-Hera profundamente ferida e 
zangada, mas, ao contrário daquilo que se esperaria, afastou-se do marido para mais 
à frente se candidatar e conseguir ser eleita senadora. 

Esta capacidade de se tornar poderosa é fundamental para a mulher-Hera. Ela 
poderia ter ficado no canto dela a chorar e a fazer crises terríveis ao marido. E com 
certeza que o fez, mas conseguiu aproveitar-se da situação para projectar a sua 
própria carreira politica e, enfim, alcançar o poder.

Numa entrevista ao Nouvel Observateur de Outubro de 2003 (jornal Francês de 
política) a Senhora Bernadette Chirac, primeira dama francesa dizia a respeito de 
Hillary:

«De facto, ela não disse nada, mas eu penso que ela está a apontar para a Casa 
Branca. E eu desejo que consiga, porque o dia em que ela for eleita Presidente dos 
Estados-Unidos, ela se converterá numa “bandeira” para todas as mulheres do mundo. 
E nós mulheres precisamos de uma bandeira. Conheço muitas mulheres que renunciam a 
apresentar-se a modestas eleições locais...»

Em 1969, Rodham ingressou na Universidade de Yale para estudar direito, 
onde trabalhou no conselho de editores da Yale Review of Law and Social Action 
e com crianças desprivilegiadas no Yale-New Haven Hospital. Durante o Verão 
de 1970, foi concedido a Hillary um trabalho no Children’s Defense Fund em 
Cambridge, Massachusetts. Ela também assumiu casos de abuso infantil no Yale-
New Haven Hospital e trabalhou provendo gratuitamente ajuda legal para pobres. 
Recebeu o seu diploma em 1973, tendo escrito uma tese sobre direitos das crianças, 
e iniciou uma pós-graduação estudando crianças e a medicina na Yale Child Study 
Center.

Primeira-dama do Arkansas

Durante a primavera de 1971, ela iniciou o seu namoro com Bill Clinton, 
também estudante de direito de Yale.

Em 11 de Outubro de 1975, Hillary Rodham e Bill Clinton casaram-se em 
Fayetteville, Arkansas. Em 1978, com a eleição de seu marido para Governador 
do Arkansas, Rodham tornou-se a Primeira-dama do Arkanas, seu título por um 
total de 12 anos.

Em 27 de Fevereiro de 1980, nasce a filha de Hillary, Chelsea Clinton, sua 
única filha.

Primeira-dama dos Estados Unidos

Em Janeiro de 1993, quando Bill Clinton assumiu o cargo de Presidente dos 
Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton tornou-se a Primeira-dama. Ela foi a 
primeira Primeira-dama a ter uma pós-graduação e a primeira a ter uma carreira 
profissional de sucesso. É considerada a mais poderosa esposa de um presidente na 
história americana, desde Eleanor Roosevelt.

Em 1993, o presidente Bill Clinton indicou sua esposa para encabeçar o 
projecto de reforma do sistema de saúde americano. Enquanto primeira-dama, 
Clinton ganhou muitos admiradores devido ao seu apoio aos direitos da mulher 
e bem-estar de crianças em todo o mundo. Em 1997, ela introduziu o Children’s 
Health Insurance Program, um programa federal de suporte a crianças cujos pais 
não podiam prover um seguro de saúde. Também procurou obter, com êxito, mais 
verba para a pesquisa para doenças como cancro da próstata e asma. Hillary 
Clinton também trabalhou para solucionar o mistério sobre a doença que afectava 
veteranos na Guerra do Golfo. Ela iniciou e dirigiu o Adoption and Safe Families 
Act, em 1997, o qual ela estima ser sua maior conquista como primeira-dama.

Na Casa Branca, Clinton participou de inúmeras conferências relacionadas 
com saúde infantil, inclusive sobre o desenvolvimento prematuro de crianças e 
violência nas escolas. Ela lutou pela vacinação em todo o país contra doenças 
infantis e apoiou mulheres a fazerem anualmente a mamografia para a prevenção 
de  cancro da mama, com os custos do exame pagos pelo sistema público de saúde 
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Não me admirarei quando Hillary alcançar o seu objectivo. Sempre que a 
mulher-Hera acorda e toma a sua vida nas suas mãos para se tornar uma líder, 
consegue ultrapassar o inesperado. Há alguns meses, assisti a uma reportagem nos 
Estados-Unidos onde se entrevistavam todo o tipo de mulheres nas ruas. Fiquei 
profundamente admirada com o facto de as americanas se identificarem com Hillary. 
Todas repetiam a mesma frase: «Ela sabe o que nós vivemos, porque já passou pelo 
mesmo».

Não gostaria que as leitoras pensem que estou a fazer política. Estou simplesmente 
a divulgar o quanto é importante que as mulheres retomem os seus poderes e se 
tornem cidadãs activas e brilhantes, que defendam valores diferentes. A visão que 
a mulher tem do mundo é sem dúvida totalmente diferente da defendida pelo 
homem. Se Hillary Clinton algum dia alcançar essa posição de destaque, espero que 
tenha a possibilidade de lutar por esses nossos valores do feminino que fazem toda 
a diferença. 

Mas a mulher-Hera “comum” não precisa de se tornar presidente para ser 
reconhecida. Precisa primeiro de se reconhecer a si mesma, respeitar-se e ousar 
converter-se na mulher poderosa que sempre foi desde que chegou ao mundo, mas 
que ela mesma se impedia de ser. O poder e as responsabilidades que decorrem dele 
assustam-nos, principalmente quando não temos modelos nas mulheres da família 
em quem nos espelhar. Mas as coisas estão a mudar e, cada dia mais, gerações de 
mulheres estão a tornar-se poderosas dando o exemplo para as suas filhas e netas. A 
apresentação do caso Hillary Clinton era justamente para servir de inspiração para 
as mulheres que não têm este tipo de modelo no feminino familiar. 

 

A DEUSA ATENA

A Filha Do Pai E Do Patriarcado

“Canto agora Palas Atena, a deusa gloriosa, de olhos cinzentos, expedita, de 
implacável coração. Esta tímida donzela é uma poderosa defensora das cidades, a 

Tritogeneia, do próprio Zeus a conselheira nascida de sua augusta cabeça, armadura 
guerreira, e o espanto apossou-se de todos os espectadores imortais.” 

- Hino Homérico a Atena  

O MITO

O nascimento da Deusa Atena constitui, com certeza, uma das histórias mais 
fantásticas da mitologia Grega.

Como já vimos, Zeus era um grande conquistador e, mais uma vez, apaixonou-
se por uma linda deusa chamada Métis, que era uma Titã, Deusa da sabedoria e da 
prudência. Métis ficou grávida depois da aventura, mas Urano e Gaia avisaram-na 
de que ela teria uma filha e, depois, um filho que iria destronar Zeus, como este havia 
feito com o seu pai. 

Determinado a impedir que tal acontecesse, Zeus inventa um subterfúgio e 
engole Métis, grávida, alegando que, doravante, seria da sua barriga que iria receber 
os conselhos de sabedoria.

Relevo de Atena - Museu Nacional de Atenas
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Um dia, Zeus passeava nas margens do lago Tritónio, quando, de repente, 
teve uma dor de cabeça tão forte que saiu a urrar pela terra. Então, Hermes trouxe 
Hefestos para salvar o pai. À beira do lago, o artesão abriu a cabeça de Zeus com um 
golpe de machado e de lá saiu Atenas, já vestida de armadura, elmo, armas e escudo, 
e dando um grito de guerra tão alto que abalou o céu e a terra. 

Pouco tempo depois do nascimento, ela é entregue ao deus do mar, Tritão, que a 
educa junto com a sua filha, Palas. As duas meninas tornam-se amigas e companheiras 
de jogo e praticam a arte da guerra. Durante uma discussão, Palas ataca Atena e Zeus 
intervém, usando o seu escudo para proteger a filha. Atena aproveita a surpresa da 
amiga, dando-lhe um golpe fatal. Palas acaba por morrer. Atena, profundamente 
afectada, decide juntar o nome da amiga ao seu e passa a chamar-se Palas Atena.

Atena herdou do pai o poder, e como havia saído das suas meninges, esse poder 
era mental. Da mãe adquiriu a prudência e a sabedoria. A deusa era como a luz 
que atravessa as nuvens, iluminando a escuridão. Na Ilíada, é referido que seu pai 
costumava chamar-lhe “querida de olhos de coruja”, ave que lhe é consagrada.

Um dos seus atributos é o escudo que leva como brasão a imagem da Górgona, 
Medusa, um demónio feminino com cobras em vez de cabelos.

Os especialistas em mitologia associam Atena à temível “dama das cobras”. 
Robert Graves pensa que ela era uma encarnação grega de Neith, deusa líbia das 
cobras. Há quem acredite que as suas origens são antiquíssimas e que ela era a 
Senhora das Cobras do palácio cretense de Cnossos. 

Marija Gimbutas afirma que a Atena original era uma das principais deusas da 
cultura neolítica (-6000 a -3500 a.C.), uma Senhora das Águas incorporada numa 
cobra. Ela seria então uma deusa da fertilidade, doadora de água (que trazia a chuva) 
mas não nos podemos esquecer de que ela também representava uma criatura ctónica 
ligada ao sub mundo, possuidora de um lado escuro apavorante e destruidor.

Foram os Gregos que criaram esta Atena patriarcal que encontramos nas obras 
dos grandes escritores, como Homero e Hesíodo.

«Zeus engravidara Métis, a Titã. Temendo um oráculo que decretara ser um menino 
que iria depô-lo, Zeus engodou Métis e engoliu-a. Mas a criança continuou a crescer 
dentro de Zeus até que, por fim, ele veio a sofrer de dores de cabeça tão atrozes que 
convocou Hefaístos, o ferreiro, para rachar-lhe o crânio com um machado. Com um 
grito de batalha selvagem, Atena saltou para fora, inteiramente armada.» 

- Hesíodo, Teogonia

Atena considerava-se filha somente de Zeus e não reconhecia Métis como sua 
mãe. Transformou-se no braço direito do seu pai. Ares, seu meio-irmão que não 
gozava da simpatia do pai, morria de ciúmes dela.

Ela era a única a quem Zeus confiava o cuidado dos seus raios, símbolos do seu 
poder. Atena é considerada o arquétipo da “filha do pai”, que defende os valores 
patriarcais que enfatizam a tradição e a legitimidade do poder masculino. Deusa da 
razão, do equilíbrio, do espírito criativo.

Atenas ganhou o direito à virgindade eterna para poder cumprir a sua função de 
guerreira. Era também uma grande diplomata, sempre solicitada como mediadora 
para resolver questões entre os deuses e os homens. 

O seu carácter racional tinha mais afinidade com a filosofia do que com a poesia 
ou com a música. Como deusa da actividade inteligente ensinou às mulheres a 
fiação, a tecelagem, o bordado e a costura. Protegia também a actividade da olaria e 
dizem que foi ela quem deu aos homens as rédeas para conter os cavalos. A oliveira 
foi o seu presente para a cidade de Atenas, que lhe permitiu desenvolver a produção 
de azeitonas.

Como foi dito anteriormente, a coruja era o seu animal predilecto, tal como as 
cobras que apareciam na sua capa, como vestígios das suas origens.

Sendo de um perfeccionismo extremo, não admitia falhas e exigia dos seus 
devotos a mesma perfeição, cumprindo desta maneira a severidade do patriarcado. 

EXPlICAÇÃO PsICOGEnEAlóGICA E AnAlÍTICA DO MITO

Anteriormente, na parte sobre “o complexo de inferioridade” que afectava o 
masculino na sociedade grega, expliquei sucintamente a importância deste mito 
para o patriarcado.

De facto, as circunstâncias do nascimento desta deusa e a sua posição na ordem 
dos filhos de Zeus indicam-nos muitas coisas que, mais uma vez, a psicogenealogia 
nos ajudará a clarificar.

A mãe de Atena era Métis (em grego antigo Μῆτις /Mễtis, literalmente o conselho, 
a astúcia), a deusa grega da prudência, filha de Tétis e Oceanus.

Torna-se a primeira esposa de Zeus, após ter tentado opor-se várias vezes a este 
casamento, metamorfoseando-se constantemente para escapar-lhe. Foi ela que 
forneceu a bebida que fez Cronos regurgitar todos os filhos que havia engolido. 

Estas informações sobre a mãe de Atena dão-nos respostas fundamentais sobre 
as suas origens. Métis era prima de Zeus, mas estava ligada pela sua descendência 
a uma origem diferente da dele. Provinha das Oceânides (do grego Ωκεανιδες) que 
são as ninfas, guardiãs do mundo das águas. Quando Zeus precisa de ajuda para 
destronar o pai e salvar os irmãos, será Métis quem lhe dará o vomitivo, líquido 
que permite regurgitar aquilo que foi engolido. O mundo das águas está interligado 
psicologicamente com o mundo das emoções em geral, e, sabemos quanto os oceanos 
representam mundos profundos, desconhecidos, infinitos, descontrolados e cheios 
de monstros que podem emergir do nosso inconsciente. Só uma deusa ligada a este 
mundo poderoso das emoções poderia ter acesso a um líquido que permitiria fazer 
renascer uma nova geração. E é claro que ela teria de ser a primeira esposa de Zeus, 
porque ele precisava dessas qualidades do feminino para poder tornar-se rei. 

Reencontramos aqui o mundo das águas ligado à imagem de Atena antiga como a 
Senhora das Águas, possuidora de um lado escuro através da Medusa. Métis e Atena 
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tinham acesso à sabedoria infinita que o masculino abomina porque não consegue 
entender. É o mundo do feminino profundo, instintivo, poderoso e que pode 
destruir tudo. Por esta razão, Atena é transformada por Zeus dentro dele mesmo. 
Ele engole Métis para se apoderar dos seus atributos, e faz nascer Atena das suas 
meninges. Torna-se pai e mãe de uma só vez e, principalmente, destrói as origens 
deste feminino antigo e perigoso (para o patriarcado) para criar uma menina cerebral 
que controla as suas emoções, possuidora do intelecto e da maneira de pensar lógica 
do masculino.

O nascimento de Atenas promove uma relação singular entre pai e filha, o que 
implica o desconhecimento e a inconsciência de Atena em relação à sua própria 
mãe. É uma deusa que já nasceu adulta, possui uma consciência mais objectiva e 
focada, é extremamente racional e é a única deusa que se apresenta usando couraça 
e capacete, além de uma lança e escudo. A característica de “encouraçamento” e 
rigidez trazida por este arquétipo (fruto da racionalidade, da identificação paterna e 
da inconsciência da importância da mãe na sua vida) leva as mulheres ligadas a ele a 
terem um certo desprezo por mulheres que poderão ser vistas como inferiores. Entre 
elas, muitas vezes a sua mãe é a primeira da lista. Inclusive, a sua atitude de falta de 
intimidade emocional leva muitas pessoas criativas ou espontâneas a afastarem-se 
do seu contacto, o que empobrece ainda mais o seu universo emocional. 

O mito de Atena marca o nascimento da mulher patriarcal que reconhecemos 
através dum estereótipo muito marcante. Ou seja, uma mulher fortemente armada, 
escondendo as suas emoções, que não liga nada ou quase nada a relacionamentos 
afectivos, que usa um fato cinzento e mala de executiva. É uma mulher de negócios, 
perigosa, que adora dirigir (principalmente, homens), podendo alcançar uma elevada 
posição de poder, como Margaret Thatcher ou a rainha Elisabeth de Inglaterra.

Encontramos nessas mulheres as qualidades de guerreira e de estratega nas 
batalhas que a deusa representa. Atenas era conhecida pela sua habilidade em 
encontrar soluções práticas, manifestando a qualidade da criação psíquica. Sendo 
a deusa da sabedoria, possuía uma inteligência socializada e uma capacidade de 
síntese a partir da reflexão. O emocional não entrava nas suas características. É a razão 
pela qual era uma deusa “virgem”, qualidade que lhe foi concedida pelo pai, Zeus. 
Atena era muito orgulhosa das suas qualidades masculinas e ignorava totalmente as 
qualidades sedutoras de Afrodite e do feminino em geral. Ela era a protectora dos 
valores masculinos e lutava contra as mulheres que considerava “chatas” e de pouca 
confiança.

A deusa Atena foi, e ainda é, a padroeira da cidade de Atenas, o que a coloca 
como a protectora das cidades e da cultura, além das forças militares. O texto a 
seguir é um resumo da obra de Carl Kerenyi que faz um comentário sobre o brilho 
da deusa.

«[Atena] é aquela que liberta de toda a  ameaça e perigo, conselheira em qualquer 
dificuldade, e a mais sublime sabedoria. Os dirigentes e líderes do povo, e também a 
população inteira, são por ela aconselhados; é ela quem preside a todos os encontros 
locais, tribais e nacionais, e quem preserva a vida e a saúde. Ela é a ama meiga e 
graciosa que assume para si os filhos da Humanidade, que torna as mães férteis e faz as 
crianças crescerem e se desenvolverem, que multiplica a raça com uma juventude forte. 
É ela quem conserva a ordem divina na natureza, quem impede que brotos, sementes e 
frutos sofram danos, quem semeia e cultiva as nobres e alimentícias oliveiras. Ela ensina 
os homens a manufacturar e a arar, a cangar os bois, a revolver o solo endurecido com 
um ancinho. Dela a Humanidade recebe os materiais para todas as artes que embelezam 
a vida, e também as habilidades e o talento. Ela ofertou a rédea à Humanidade a fim 
de que esta dominasse o cavalo para seu pr6prio uso. Construtores de barcos trabalham 
sob sua inspiração. Seu trono permanece protegido no promontório, e de lá Atena 
provoca e amaina tormentas. A ela o marinheiro oferece graças ao pisar na terra firme 
do seu destino. Sobre o mar ou sobre a terra, é ela quem orienta e oferece segurança ao 
forasteiro e ao andarilho errante, e é ela quem acompanha os heróis em suas aventuras, 
insuflando-lhes coragem e salvando-os do perigo. Mas ela é também Providência estrita 
e justiceira: sentada ao lado de Zeus, é a única a saber onde jazem ocultos os raios das 
tempestades, a deter pleno direito e poder para usá-los e a utilizar a égide, o terrível 
escudo de seu pai, Zeus, com quem tem inúmeros traços e epítetos em comum e com quem 
é muitas vezes adorada em conjunto, nos locais mais antigos de seu culto.»

Este texto confirma-nos a grandiosidade da deusa Atena para os Gregos, e 
constitui uma referência àquilo que representava para a Humanidade: o início da 
criação das grandes cidades, testemunhas das grandes civilizações. 

Sem dúvida alguma, Atena é o arquétipo representativo da sociedade 
“moderna” que por definição é «um conjunto de pessoas que compartilham 
propósitos, preocupações e costumes, e que interagem entre si, constituindo uma 
comunidade.» 

As origens da nossa civilização têm as suas raízes na civilização suméria que 
se criou, de acordo com os historiadores e os antropólogos, porque um cereal que 
prosperava naturalmente, há milénios, perto das ribeiras dos rios Tigre e Eufrates, 
permitiu, há 9000 anos, que os homens dessa época se tornassem sedentários. Isto 
levou a que eles conseguissem suprir a necessidade de se alimentarem diariamente 
pela possibilidade de armazenarem cereais durante um ano, induzindo assim 
uma organização urbana e uma irrigação fenomenal sobre milhares de hectares. 
O seu desenvolvimento é também caracterizado pela invenção da arquitectura. O 
aparecimento desta civilização urbana é fascinante pela sua instantaneidade. Esta 
primeira civilização é o resultado da lenta evolução provocada pelo sedentarismo das 
comunidades humanas que ocupavam este “paraíso perdido”, desde há uma dezena 
de milénios. Outro facto importante que o sedentarismo permitiu foi a invenção da 
escrita, que lhes possibilitou “assentar” a sua língua que, até então, não sabiam como 
transcrever.
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Esta civilização constitui a primeira civilização verdadeiramente urbana e 
marca o fim da pré-história no Médio Oriente. A civilização grega foi fortemente 
influenciada pelos Sumérios. Era preciso uma deusa muito poderosa para proteger 
esta transformação das sociedades arcaicas da pré-história e que unisse o povo 
através de cultos anuais que festejassem essa grandiosidade.

A grande festa das Panateneias era uma dessas celebrações anuais. Celebrava-
se em Atenas, em honra de Atena, deusa tutelar da cidade. A festa compreendia 
diferentes exercícios, como corridas a pé e a cavalo, combates gímnicos, e concursos 
de música e poesia. As lutas gímnicas desenrolavam-se nas margens do Ilisso. A 
festa terminava com uma grande procissão até ao Pártenon (em grego – Παρθενων 
- foi um templo construído em honra da deusa grega Atena, no século V a.C. na 
acrópole de Atenas)

A festa tinha também um objectivo religioso: cobrir a deusa com um novo véu, 
substituindo o que fora gasto pelo tempo. Obviamente, existia um objectivo político 
por detrás disto: mostrar que Atena era ateniense de coração, e que ninguém podia 
invocar-lhe a protecção, se não fosse amigo da cidade.

Os prémios concedidos aos vencedores dos jogos realizados em honra de Atena 
consistiam ordinariamente em ânforas cheias de azeite. Era um modo de lembrar 
que a deusa plantara a oliveira que constituía a grande riqueza da Ática. O museu do 
Louvre possui vários desses vasos, chamados panatenaicos. Têm todos interessantes 
decorações nas quais se vê Atena de pé, brandindo a lança e segurando o escudo. A 
figura está concebida ao estilo arcaico tradicional dessas representações antigas. 

Podemos entender facilmente o porquê de Atena se ter transformado numa deusa 
patriarcal. A evolução da sociedade precisava de um ser excepcional “pré-fabricado” 
pelo masculino para marcar a diferença em relação às civilizações matriarcais da 
Grande Deusa. 

Mesmo assim, Atena guardou de certa forma a ligação com o feminino, através de 
tarefas artísticas como a tecelagem, a costura e a olaria, mas devemos reparar que se 
trata de actividades artísticas, nas quais a metodologia, o planeamento metódico da 
obra é fundamental. Mais uma vez, o arquétipo de Atena está enfatizado através da 
previsão, do domínio da habilidade e da paciência, atributos geralmente atribuídos 
ao masculino.

ARQUÉTIPOS E FERIDAS DOMINANTES DE ATENA 
NA MULHER DE HOJE

 A mulher Atena: 

JUSTIÇA – REALIZAÇÃO PROFISSIONAL – INTELECTO – POLÍTICA 
– ESTRATÉGIA – LÓGICA – O PAI

A filha do pai

Segundo Ésquilo, poeta trágico grego, Atena teria dito «Estou incisivamente do 
lado do pai». É impossível não nos depararmos com a quase obsessão de Atena pelo 
pai e também pelos heróis. Podemos entender a sua paixão por estas duas facetas do 
masculino sob um ponto de vista simbólico que nos indica que a sua ligação ao pai 
constituiu o ideal da sua busca – ele é o modelo no qual ela se projecta. Os heróis 
representam a forma de alcançar esta meta através de batalhas desafiadoras que lhes 
permitem aperfeiçoar-se para alcançar o princípio paterno.

Não há dúvida de que a filha do pai será uma defensora dos direitos e valores 
patriarcais, procedimento que poderá conduzi-la para profissões ligadas à justiça. 
Não podemos esquecer que Atena também representava a justiça dos homens, o 
que coloca a mulher Atena como uma justiceira implacável que, em certos casos, 
terá mesmo tendência a julgar demais os outros. A mulher Atena pode também ser 
uma mulher politicamente activa. Neste caso, ela tomará o lado dos conservadores 
e terá pouca paciência com os malsucedidos, os oprimidos e, particularmente, com 
os rebeldes.

De um modo geral, os pais das mulheres Atena são homens poderosos e com 
convicções muito rectas. Este tipo de pai pode até ser “brilhante” como herói. Neste 
caso, ele assemelhar-se-á (para a menina) a um ser “divino” que será profundamente 
admirado e que dificilmente alguém conseguirá igualar. Foi Jung que detectou este 
tipo de dinâmica relacional na qual o pai ou a mãe constituem aquilo a que chamou 
uma personalidade “Maná”.

Esta palavra deriva da antropologia e é atribuída ao extraordinário e irresistível 
poder sobrenatural que emana de certos indivíduos. O seu equivalente moderno 
é “carisma”. Maná sugere a presença de uma força avassaladora, uma fonte de 
crescimento ou cura mágica que equivale a um conceito primitivo de energia 
psíquica. A personalidade que “possui” Maná pode atrair ou repelir, destruir ou 
curar. É um poder “quase divino” relacionado com o mágico, mediador, padre, 
médico, enganador, santo ou alienado sagrado e com qualquer um que participa do 
mundo do espírito o suficiente para conduzir, ou irradiar a sua energia. 
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“A personalidade Maná é dominante no inconsciente colectivo, é o arquétipo do 
homem poderoso em forma de herói, mago, santo, curandeiro, dono de homens e espíritos, 
amigo de Deus”. - C. G Jung

Sabemos que, para qualquer criança, os pais se assemelham a deuses, esta visão é 
fundamental para que eles possam crescer em segurança. À medida que a criança se 
torna um ser “inteiro”, cada vez mais autónoma e consciente da sua personalidade 
separada dos pais, ela deixa de olhar para eles como seres divinos capazes de actos 
quase sobrenaturais. 

No caso da mulher Atena, ela não foi capaz de se separar desta visão, principalmente 
porque o pai da criança Atena possui geralmente uma personalidade tão carismática 
que, para a filha, torna-se quase impossível separar-se desse ser tão incrível. Para 
além disto, a menina, durante a fase de Édipo, vai sentir-se muito atraída pelo pai, 
e, se este pai não for capaz de “estrategicamente” afastar a filha, será muito difícil 
para ela, em adulta, separar-se dessa imagem divinizada. Então, a mulher Atena irá 
encontrar-se totalmente presa a esse arquétipo, o que a impedirá de ser ela própria. 
Viverá obcecada por se igualar ao pai, e até sonhando ultrapassá-lo, o que a colocará 
em constantes lutas e desafios perante a vida, como se fosse uma heroína. Em certos 
casos, a mulher Atena teve um pai fraco, ou pouco presente, que não preencheu 
a necessidade do “animus” dela (admiração e idealização do masculino). Nestas 
circunstâncias, logo que ela tenha a possibilidade de ter acesso a modelos populares 
através da televisão e da leitura, o seu anseio por um pai “herói” será projectado 
em personalidades excepcionais como Gandhi, Kennedy, Jesus e outros que irão 
preencher as suas necessidades de se identificar com um masculino excepcional.

A qualidade de estratega

As mulheres que possuem o arquétipo de Atena activado são notavelmente 
realistas e pragmáticas nas suas acções e costumam manter relacionamentos sem 
desenvolver intimidade emocional. Podem ser excelentes companheiras, confidentes, 
ou mesmo estimuladoras de homens de poder ou de sucesso, principalmente se o 
arquétipo Hera estiver também presente na sua personalidade.

Este conceito, que coloca as qualidades de lógica e tenacidade como uma 
propriedade do masculino (que reencontramos no conceito do “animus” de Jung), 
tem sido muito discutido por algumas feministas e podemos encontrar na obra da 
escritora junguiana Jean Shinoda Bolen um parágrafo que diz respeito ao assunto. É 
meu desejo que as leitoras desenvolvam opiniões pessoais no tocante a este tema. 
Ainda assim, entendo ser muito importante que certas mulheres sejam capazes de 
desenvolver essas qualidades que, de um modo geral, fazem bastante falta a todas 
nós.

«Atena é um arquétipo feminino: ela demonstra que pensar bem, manter a cabeça 
no auge de uma situação emocional e elaborar boas tácticas para lidar com o conflito 
são traços naturais de algumas mulheres. Uma mulher que aja assim está a proceder 

como Atena, não “como um homem”. Não é o seu aspecto masculino, ou animus, que 
está a pensar por ela; ela está a pensar com clareza, e bem, por si mesma. O conceito 
de Atena como um arquétipo do pensamento lógico desafia a premissa junguiana de 
que o pensamento nas mulheres é realizado pelo seu animus masculino, que se presume 
distinto do seu ego feminino. Quando a mulher reconhece a perspicácia e a agudeza da 
sua mente como uma qualidade feminina ligada a Atena, está apta a desenvolver uma 
imagem positiva de si mesma, em vez de temer que está a masculinizar-se (isto é, a ser 
inadequada). 

Quanto Atena representa apenas um de entre vários arquétipos activos numa mulher 
– não o único padrão dominante – então esse arquétipo poderá ser um aliado das 
outras deusas. Por exemplo, se uma mulher for motivada por Hera a necessitar de um 
companheiro para se sentir completa, Atena poderá ajudá-la a avaliar a situação e 
desenvolver uma estratégia para conseguir o seu homem. Ou, se Ártemis for a inspiração 
norteadora para uma organização feminina, ou um centro de estudos femininos, o 
sucesso do projecto poderá depender da sagacidade política de Atena. Ou ainda, no 
meio de uma crise emocional, se a mulher puder recorrer a Atena como um arquétipo de 
si mesma, a racionalidade ajudá-la-á a orientar-se.»

 - As Deusas em Cada Mulher p.120-121

Esta capacidade de manter a objectividade e a frieza pode, em certos casos, 
constituir um obstáculo ao desenvolvimento afectivo da mulher Atena porque (como 
veremos) pode estar ligada à negação (dentro dela) do seu lado emotivo e vulnerável 
que a ligaria ao materno.

A negação da mãe e do feminino

Como vimos no mito do nascimento de Atena, ela fica sem mãe. Esta falta da 
imagem materna satisfatória acontece também com as mulheres de tipo Atena. A 
mãe delas pode estar morta, e será o pai que terá que criá-las, ou a mãe pode estar 
presente, mas não tem a capacidade de agir como uma mãe “normal”. Pode ainda 
estar doente física e/ou mentalmente, ou simplesmente não ter “instinto” materno, 
isto é, não ter os gestos e comportamentos adequados à criação de um bebé. O grande 
pediatra e psicanalista britânico Donald Winnicott (1896-1971) especializou-se na 
relação materna. Ele afirma que a capacidade das mães para dedicarem aos filhos 
toda a atenção de que eles precisam (atendendo às suas necessidades de alimentação, 
higiene, acalento, ou no simples contacto sem actividades) cria condições para a 
manifestação do sentimento de unidade entre duas pessoas. Da relação saudável que 
ocorre entre a mãe e o bebé, emergem os fundamentos da constituição da pessoa e 
do desenvolvimento emocional e afectivo da criança, que afectarão de um modo 
saudável as suas relações afectivas em adultos. 

Winnicott defende também que a mãe, ao tocar o bebé, aconchegá-lo e falar com 
ele, acaba por promover um arranjo entre soma e psique e, principalmente, ao olhá-
lo, ela oferece-se como espelho no qual o bebé se pode ver.
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Este pediatra refere que, já nos primórdios da existência, é fundamental para a 
constituição do “self”, o modo como a mãe coloca o bebé no colo e o transporta: dá-
se assim a continuidade entre o inato – a realidade psíquica – e um esquema corporal 
pessoal.

O “holding”, como Winnicott o designa, é necessário, desde a dependência 
absoluta até à autonomia do bebé, ou seja, quando os espaços psíquicos entre este e 
a sua mãe já estão perfeitamente distintos. 

No caso da menina, a relação com a mãe (como já vimos com Deméter e 
Perséfone) é fundamental, porque será através da sua mãe que encontrará o primeiro 
modelo do feminino, mas também a necessidade de se distinguir dela. No caso da 
mulher Atena, a mãe foi tão pouco presente que o modelo deixará de existir, ou será 
corrompido. A menina crescerá numa negação do feminino e procurará maneiras 
de se construir através dos valores paternos, sendo que, muitas vezes, o pai faz o 
possível para substituir a mãe e preencher as suas falhas, mas, mesmo assim, nunca 
substituirá uma mãe verdadeira.

Em muitos casos, as meninas Atena passam a vida a criticar as mães. Tentam tomar 
o seu lugar e, na fase adolescente e adulta, colocam-se numa posição de superioridade 
em relação a elas. A relação entre mãe e filha é “quase” sempre conflituosa. A mulher 
Atena passa a rejeitar os atributos do feminino, como a ternura ou o carinho, e tem 
pavor de ser abandonada. Confunde independência com distância emocional, 
vulnerabilidade com intimidade e fraqueza com dependência. Pelo facto de ter sido 
obrigada desde criança a assumir responsabilidades e ser autónoma, em adulta, fará 
calar as suas necessidades e encontrará prazer através da acção. 

Consequentemente, a mulher do tipo Atena terá dificuldades nas suas relações 
com as mulheres em geral. As suas amizades serão mais profundas com os homens, 
com os quais se sente em pé de igualdade. Em relação às amigas, não podemos 
deixar de lado a história de Atena e Palas: Atena acabou por matar Palas, dado que 
a sua necessidade de vencer era maior que a empatia e o carinho pela amiga, meia-
irmã. De um modo geral, será difícil para a mulher Atena criar amizades profundas 
com mulheres, justamente porque a intimidade com o feminino a assusta muito, e 
ela sente-se facilmente invadida. A “irmandade” é um conceito estranho para ela e 
dificilmente se colocará do lado da mulher que se queixa do homem. Existe um mito 
que conta a história de Aracne que foi transformada em aranha por Atena porque 
tinha tornado públicas as seduções e violações de Zeus. O mesmo pode acontecer 
na realidade. Certas mulheres Atena ficam do lado do homem que é denunciado e 
criticado pelas mulheres como as feministas de um modo geral.

 
O mito da Medusa como símbolo da mãe terrível

Atena usava como símbolo do seu poder um escudo situado no peitoral com a 
imagem da Górgona, a cabeça da Medusa. Este bicho monstruoso, que tinha cobras 
em vez de cabelos e que transformava em pedra qualquer pessoa que olhasse para 

ela, é uma das imagens da mãe terrível que encontramos nos mitos e lendas do 
mundo. Tem a ver com o arquétipo da mãe destrutora, que tem o poder de dar a 
morte. Esta relação com Atena confirma-nos que a sua consciência “impregnada” 
pelo patriarcado recalcou nas profundezas do seu inconsciente a relação com a 
psique matriarcal, representada por Deméter, mas também por Métis, sua mãe. Jung 
costumava dizer que muitas vezes nos tornamos naquilo que mais combatemos. O 
facto de combater com tanta violência o feminino criou em Atena uma personalidade 
externa – a “persona”, em terminologia junguiana – que representa o feminino 
agressivo e destrutor. 

A mulher Atena costuma ser tão ferida emocionalmente que cria uma “couraça” 
externa que assusta e intimida os outros. Em certos casos, o olhar das mulheres 
Atena equivale ao olhar da Górgona, que petrificava a todos, ao mesmo tempo que 
afasta e controla um mundo que poderia tornar-se perigoso e contra o qual nunca se 
pode ficar desarmada. 

A este tipo de defesa chama-se “paranóia”. A pessoa paranóica está constantemente 
na defensiva porque acha sempre que vai ser enganada. Para se proteger, cria uma 
defesa (a chamada defesa paranóica) que ataca antes mesmo de ser atacada, acabando 
por afastar toda a gente.  

No mito de Perseu, Atena ajudou o herói a matar a Górgona. Para que ele consiga 
enfrentar o monstro sem se transformar numa pedra, Atena oferece-lhe um escudo 
cujo interior é lustrado como um espelho, evitando desta forma um olhar directo 
sobre a horrível Górgona. Esta parte do mito tem tudo a ver com a problemática 
ateniense. O escudo protector evita olhar a realidade baseada num feminino tão 
assustador que é melhor destruí-lo para que se evite a paralisia. Quando tentamos 
evitar enfrentar uma problemática, com o passar do tempo (no nosso caso, gerações 
recusaram o poder da Grande Deusa Mãe) ela torna-se tão monstruosa que nos 
sentimos totalmente impotentes para tratá-la. No seguimento do mito, Perseu, 
consegue, enfim, cortar a cabeça da Medusa, e do sangue que escorre do seu 
pescoço nasce Pegasus (ou Pégaso), o cavalo branco alado sobre o qual Perseu foge 
das outras medusas. Esta transformação do sangue de Górgona, libertado do seu 
interior, e a sua transformação neste ser leve e livre, indica-nos quanto o ser capaz de 
enfrentar a nossa sombra interna (simbolizada pela Medusa) tem sempre uma acção 
compensadora, a libertação.

Esta vertente da personalidade da mulher Atena confere-lhe também uma mente 
muito analítica cujas perguntas ou reacções ao seu meio envolvente serão muitas 
vezes mal recebidas pelos outros.

A sua maneira de dizer “as coisas na cara”e de “não dar o braço a torcer” confere-
lhe uma reputação de “chata”, de “mal-humorada”, de “mau feitio”, de “quem 
opina sobre tudo e todos” e de “quem se mete onde não é chamada”. Ela pensa 
que está a agir para o bem dos outros, mas não se dá conta de que, muitas vezes, a 
sua maneira de comunicar (muito ríspida) pode fazer com que as pessoas se sintam 
“transformadas em pedra”.
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Torna-se portanto fundamental que a mulher Atena seja capaz de se desfazer do 
seu escudo protector e que deixe de julgar os outros para passar a confiar neles.

A ferida intensa da mulher Atena

Devido às razões apontadas nos parágrafos anteriores, a mulher Atena ficou 
com uma chaga nas profundezas do seu ser que se encontra relacionada com uma 
problemática ligada ao seu corpo. A falta de mãe (ou a sua falta de um ponto de 
vista simbólico) pode ter repercussões graves sobre o modo como a menina viverá 
o desenvolvimento do seu corpo a partir da adolescência e, claro, enquanto mulher 
adulta.  

C.G Jung debruçou-se bastante sobre as dificuldades de a mulher se desenvolver 
(fisicamente) de um modo saudável quando esta situação ocorre. O texto a seguir 
resume as diversas manifestações que a falta do instintivo e do corporal (relacionado 
com os arquétipos materno e da sexualidade) provocam na mulher que os 
despreza. 

«O lema desse tipo é “qualquer coisa, desde que não seja como mãe”. (...) Essa 
espécie de filha sabe o que não quer, mas em geral está completamente desnorteada 
quanto ao destino que escolheria para si. Todos os seus instintos estão concentrados 
na mãe sob a forma negativa da “resistência” e, portanto, não têm utilidade alguma 
para construir a sua vida. (...) Todo o processo instintivo se depara com dificuldades 
inesperadas: ou a sexualidade não está a contento, ou os filhos não são desejados, ou as 
obrigações maternas são insuportáveis, ou as exigências da vida de casada são recebidas 
com impaciência e irritação. (...) Resistência à mãe enquanto útero é algo que tende a 
manifestar-se em distúrbios menstruais, incapacidade de conceber, aversão à gravidez, 
hemorragias e vómitos excessivos durante a gestação, abortos espontâneos, e assim 
por diante. A mãe, enquanto matéria, talvez esteja por detrás da impaciência dessas 
mulheres com os objectos, da maneira canhestra de elas lidarem com instrumentos e 
utensílios de cozinha, e do seu mau gosto para se vestir.» 

- Aspectos Psicológicos do Arquétipo Materno, pp. 24-25 

Muitas patologias físicas podem surgir por causa deste “complexo materno 
negativo” e as doenças de foro ginecológico são, mais uma vez, muito eloquentes 
acerca das consequências que uma mulher pode ter que sofrer. Uma dessas doenças 
é a endometriose que a Dra. Northrup explica de uma forma tão incrível que descreve 
uma mulher Atena em plena acção. 

«A endometriose é uma patologia misteriosa, mas cada vez mais disseminada. 
O tecido que forma o revestimento do útero, o revestimento do endométrio, cresce 
normalmente dentro da cavidade uterina (e é responsável pelos ciclos menstruais 
mensais). Na endometriose, por qualquer razão, este tecido cresce noutras áreas da 
pelve e, por vezes, mesmo totalmente para fora da pelve (existem casos documentados 

de endometriose no revestimento dos pulmões e até do cérebro). O local mais comum 
da endometriose é nos órgãos pélvicos, nas paredes laterais pélvicas (que circundam os 
órgãos internos na cavidade pélvica) e por vezes nos intestinos. (…)

A endometriose é a doença da competição. Desenvolve-se quando as necessidades 
emocionais de uma mulher entram em competição com o seu modo de funcionar no 
mundo exterior. Quando uma mulher sente que as suas necessidades emocionais mais 
íntimas entram em conflito directo com o que o mundo lhe exige, a endometriose é um dos 
caminhos que o corpo tenta utilizar para chamar a atenção para o problema. (...)

As mulheres fazem actualmente parte do tradicionalmente considerado mundo 
masculino da competição e dos negócios. E muitas vezes não têm apoio emocional 
nos seus lares ou vidas pessoais. Outras puseram de lado a própria noção de que têm 
exigências emocionais. A grande maioria das mulheres que recorrera às minhas consultas 
e que apresentava endometriose move-se implacavelmente no mundo exterior, raramente 
parando, raramente prestando a mínima atenção às suas mais básicas e íntimas 
necessidades. Faz todo o sentido que tantas mulheres apresentem uma tal doença neste 
momento da nossa história. Um analista seguidor de Jung referiu-se à endometriose 
como «um sacrifício de sangue aos deuses». São os nossos corpos a tentando fazer com 
que não nos esqueçamos da nossa natureza feminina, a nossa necessidade de auto-
educação e a nossa ligação com outras mulheres.»

 - Corpo de Mulher, Sabedoria de Mulher p.166-167

Outra problemática que atinge cada vez mais mulheres é a infertilidade. A razão 
maior prende-se com o facto de esperarem muito tempo para engravidarem e o seu 
corpo já não estar no auge da sua capacidade fértil. As filhas e as netas da geração das 
feministas aprenderam bem a lição. O primeiro objectivo é a formação académica, 
o segundo, ter uma carreira profissional de sucesso e depois... veremos. E o tempo 
vai passando até que um dia (depois de demorar muito tempo até ter encontrado o 
parceiro ideal) quer-se ser mãe e o inesperado acontece: o corpo não responde. 

Começa então a procura, dentro do corpo e da mente, do “porquê?”. E a mulher 
Atena terá que fazer obrigatoriamente a caminhada em direcção ao seu feminino 
interior para desenvolver este arquétipo dentro de si. Somente quando for capaz 
de compreender e de reconstruir dentro de si a capacidade de aceitar aquilo que 
realmente representa ser mãe, ela conseguirá, enfim, engravidar, ou será capaz de 
aceitar tornar-se mãe através da adopção.

«A nível pessoal, muitas mulheres não engravidam porque no seu íntimo, na 
realidade, não o desejam – têm medo das exigências que um filho representa. Num 
estudo efectuado, constatou-se que as mulheres em quem não resultaram os tratamentos 
para a fertilidade tinham mais êxito no mundo exterior do que aquelas que concebiam. 
Os autores do estudo interpretaram este resultado como «uma atitude positiva exagerada 
como tentativa de reprimir receios íntimos, dúvidas e ambivalência» quanto a ter um 
filho. Caroline Myss explica que as mulheres têm apenas uma determinada quantidade 
de energia do segunda chacra. Se a mulher utilizar a ambição pelo sucesso na carreira, 
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e já estiver muito ocupada nessa área, pode simplesmente não ter circuitos suficientes 
disponíveis no seu organismo para conceber um filho, a menos que reduza os seus outros 
compromissos. Muitas mulheres estéreis trabalham sessenta a oitenta horas por semana 
e estão exaustas; então, procuram ter um filho como se estivessem a escrever uma tese de 
doutoramento...

Conceber uma criança é um acto receptivo, não uma maratona que possa ser 
programada na sua agenda.» 

 - Corpo de Mulher, Sabedoria de Mulher p.357-358

POssIbIlIDADEs DE EVOlUÇÃO EXIsTEnCIAl

separar-se do pai e do patriarcado

A maioria das mulheres Atena tem grandes dificuldades na sua vida afectiva 
porque esta hiperidentificação com o seu pai acaba por não deixar espaço para 
parceiros capazes de preencher as suas expectativas altíssimas daquilo que um 
homem deve ser. Afinal de contas, não existem assim tantos heróis no mundo e, no 
caso dela, a expectativa é tão elevada que tem muitas dificuldades em aceitar que o 
herói também tenha as suas fraquezas e comportamentos idênticos ao mais comum 
dos mortais. 

Separar-se do pai, ou pelo menos tomar consciência daquilo que ele representa, 
constitui uma condição para criar relações afectivas felizes. 

Para certas mulheres Atena, a dor é muito grande ao ter que colocar este pai no seu 
devido lugar, ou seja, dentro de si mesmas. Em certos casos é preciso também opor-
se ao pai verdadeiro que dificilmente suportará o facto de deixar de ser o “herói” da 
sua menina querida como Zeus foi para Atena. 

Esta mudança existencial é semelhante à separação que Perséfone deve fazer da 
mãe Deméter. Atena também precisa de se separar do pai para aprender quem ela 
é, afinal.

A mulher Atena terá, algum dia na sua vida, que resolver este assunto. Ou “mata 
o pai” (simbolicamente, é claro) “ou se submete a ele”. Esta questão fundamental 
ser-lhe-á colocada, como aliás para todos os homens em relação ao seu pai, porque, 
um dia, eles têm de se livrar desse modelo tão avassalador.

Profissionalmente, encontramos muitas mulheres Atena em profissões médicas 
que seguiram os passos do pai, que também era médico. Em certos casos, eles 
tinham até por hábito fazer delas suas ajudantes. Essas meninas foram educadas 
para fazer igual ao pai, mas raramente mais do que ele e, menos ainda, diferente do 
que ele sempre fez. Por esta razão, elas optam por disciplinas como a enfermagem 
e, se enveredam por alguma especialização, será numa área na qual serão inferiores 
aos seus pais. Da mesma maneira que vi mulheres Perséfone que só conseguiram 
libertar-se das mães quando elas morriam, certas mulheres Atena só conseguem 
tornar-se mulheres brilhantes profissionalmente quando o pai morre, ou entra na 
reforma.

Podemos também encontrar a mulher Atena numa dinâmica totalmente oposta 
que será a da “revolucionária”. Encontramo-la em organizações de campanhas 
políticas extremistas, liderando greves à frente de um sindicato, ou lutando por 
causas que incomodam e podem até chocar a sociedade. Este comportamento tão 
oposto da filhinha fiel ao patriarcado acontece muito quando há mais irmãos, o que 
implica que o pai divida a sua atenção entre ela e os outros. Pode até acontecer que 
o pai prefira um irmão do sexo masculino, o que equivale para ela a uma grande 
traição que poderá desencadear comportamentos excessivos, “só para ser do contra” 
e demonstrar que está inconformada de um modo compulsivo, e até obsessivo. A 
finalidade inconsciente deste comportamento consiste em chamar a atenção deste 
pai, mesmo que seja necessário fazer tudo aquilo que ele desaprova. Esta atitude 
”infantil” assemelha-se à das crianças que querem muito chamar a atenção de mães 
que nunca têm tempo para elas e que, mesmo quando estão ao lado dos filhos, não 
estão totalmente presentes. Para chamar a atenção da mãe, a criança opta por fazer 
asneiras, umas atrás das outras, até receber uma palmada porque, mesmo tendo 
sido castigada, ela conseguiu tirar a mãe de uma postura na qual a criança não estava 
incluída. Finalmente, a mãe olha para a criança. 

A mulher Atena atingida por este tipo de ferida ”narcísica” que a faz sentir-se 
rejeitada acabará com a sua auto estima tão fraca, que fará o impossível para chamar 
a atenção do pai e da sua representação. Isto é a sociedade.

Afectivamente, as mulheres Atena costumam atrair homens fracos e bonzinhos 
que elas conseguem dominar com muita facilidade. Passarão então a vida a queixar-
se que são uns “totós”, que nunca resolvem nada. Mas, quando elas estão na presença 
de homens mais determinados, fogem deles como do lobo mau, ou atacam-nos 
com ferocidade. É claro que, para elas, conviver com um homem que tenha uma 
forte personalidade equivale, mais uma vez, a estar na presença de um modelo 
paternal que lhes faz lembrar a “prisão” do patriarcado. Elas já são a encarnação 
desse arquétipo, e a presença deste tipo de homem constitui um espelho violento 
demais para que possam conviver. Mas não restam dúvidas de que, se a mulher 
Atena conseguir manter uma relação dessas e aceitar o desafio da transformação 
(tornando-se naquilo que ela realmente é, equilibrando o seu feminino e o seu 
masculino através do espelho que o parceiro representa), ela conseguirá libertar-se 
do pai para sempre e passará a ter uma vida pacífica na qual poderá concentrar-se 
nos seus objectivos sem agressividade, nem raiva do mundo. 

reencontrar a mãe e o feminino

Pelo facto de ser “órfã de mãe”, a mulher Atena terá de fazer o possível para ir ao 
encontro do feminino de modo a curar a ferida chamada em linguagem psicanalítica 
de “narcísica”. A ferida narcísica é um prejuízo à integridade do “ego”. Poderia ser 
chamada de “ferida de amor-próprio”. Ela precisa de descobrir o mundo materno e 
valorizá-lo. Costumo dizer a estas pacientes que precisam de aprender a mimar-se, 
justamente porque não foram mimadas. Muitas vezes, é através da relação que, na 
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terapia, se instala entre elas e a terapeuta que estas mulheres aprendem a acarinhar-se.
É muito importante também que aceitem conhecer “mães de substituição” que 

farão o papel que suas mães não conseguiram fazer, para que, uma vez “ensinadas”, 
sejam capazes de aplicar essas atitudes consigo próprias.

«Mas o que dizer da mulher que realmente passou por uma experiência com uma 
mãe destrutiva na própria infância? É claro que esse período não pode ser apagado, mas 
pode ser atenuado. Ele pode não ser suavizado, mas pode agora ser reconstruído com 
firmeza e de forma correcta. Não é a reconstrução da mãe interna que é tão assustadora 
para tantas mulheres, mas, sim, o medo de que algo de essencial tenha morrido naquele 
período, algo que nunca mais possa ser ressuscitado, algo que não recebeu alimento e 
protecção, pois em termos psíquicos é a nossa própria mãe que morreu. A vocês, eu digo, 
tranquilizem-se, vocês não estão mortas, vocês não sofreram danos letais.... 

Uma vez eu estava a transplantar uma cerca-viva de lilases. Um enorme arbusto 
havia morrido de causa desconhecida, mas os restantes estavam cobertos de roxo na 
primavera. O pé morto rachou e esfarelou-se como pé-de-moleque, quando o desenterrei. 
Descobri que as suas raízes estavam ligadas a todos os outros lilases vivos na cerca. O 
que me espantou ainda mais foi o facto de a planta morta ser a “mãe”. Eram dela as 
raízes mais grossas e mais velhas. Todos os seus filhotes estavam muito bem embora ela 
própria estivesse botas arriba, como que de canelas esticadas. Os lilases reproduzem-
se por meio do que se chama de sistema de rebentões, de modo que cada pé provém 
de um rebento da raiz da planta mãe. Com esse sistema, mesmo que a mãe fraqueje, 
o rebento pode sobreviver. É esse o modelo psíquico e a esperança para aquelas que 
tiveram pouco ou nenhum cuidado materno, bem como para as que sofreram cuidados 
torturantes. Muito embora a mãe de certo modo esteja acabada, muito embora ela não 
tenha mais nada a oferecer, os rebentos irão desenvolver-se e crescer independentes, e 
ainda vicejar...

O remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna. Isso 
obtém-se com mulheres reais no mundo objectivo que sejam mais velhas, mais sábias e 
que, de preferência, tenham sido temperadas com aço. Elas tornaram-se calejadas por 
terem passado por tudo o que passaram. Independentemente do custo, mesmo agora, os 
seus olhos vêem, os seus ouvidos ouvem, a sua língua fala, e elas são gentis.»

 - Clarissa Pinkola Estés p.228-229

Este texto maravilhoso explica-nos lindamente “a magia” que acontece quando a 
mulher, ferida no seu feminino, tem a coragem de entrar em contacto com mães de 
substituição para ser preenchida naquilo que lhe falta.

Em certos casos, esta falta de mãe poderá levar algumas mulheres Atena para 
a homossexualidade. Será uma maneira para elas de entrarem em contacto com 
o feminino afectuoso e materno. Não gostaria que as leitoras pensassem que com 
esta declaração quero dizer que «então, toda a mulher lésbica teve falta de mãe». 
Não é tão simples assim. Não concordo com a tendência da nossa sociedade e de 
certos analistas para rotular as pessoas e os seus comportamentos de um modo 

simplório e superficial. A homossexualidade, seja ela feminina ou masculina, é um 
tema complicado que não podemos explicar de um modo furtivo colocando as 
razões deste comportamento numa série de sintomas (como se fosse uma doença, e 
não o é) que se aplicariam obrigatoriamente a todos. Existem mulheres lésbicas de 
todos os tipos de deusas que refiro nesta obra e que se tornaram homossexuais por 
razões que dizem respeito à história pessoal de cada uma delas. Optaram por amar 
e se relacionar com mulheres. Neste caso da mulher Atena, essa poderá ser uma 
das razões que a levarão a optar por se relacionar com outra mulher de um modo 
íntimo.

Também não digo que todas as mulheres Atena sejam, ou venham a ser, algum dia, 
homossexuais. Não podemos banalizar, nem simplificar um assunto tão relevante.

Outra opção, muito útil para que a mulher Atena aprenda sobre os valores do 
feminino, prende-se com o estudo das origens do patriarcado e do matriarcado, 
como faz este livro. A sua curiosidade ser-lhe-á de uma grande ajuda para pesquisar 
textos, nas áreas da mitologia, da antropologia e da psicologia, voltados para o resgate 
do feminino.

Ir ao encontro da deusa Héstia e desenvolver o “trabalho” interior

A quase “hiperactividade” da mulher Atena em relação à sua vida em geral, e 
principalmente à sua carreira, leva-a a estar sempre a pensar, a raciocinar, a organizar, a 
trabalhar. Passa então a deixar de ter tempo para gozar a vida, raramente encontrando 
momentos para deixar de pensar sobre os objectivos a alcançar e as tarefas que ela 
ainda não conseguiu acabar. Este círculo vicioso pode levar a mulher Atena a sofrer 
de stress, patologia do “homem moderno” que se torna obcecado pelo seu trabalho. 
Esta patologia pode ser definida como a soma de respostas físicas e mentais a uma 
incapacidade para distinguir entre o real e as experiências e expectativas pessoais. 

O stressado apresenta uma sintomatologia de ansiedade na qual observamos 
habitualmente, pelo menos, seis dos 18 sintomas seguintes:

 
01 - tremores ou sensação de fraqueza
02 - tensão ou dor muscular
03 - inquietação
04 - fadiga fácil 
05 - falta de ar ou sensação de fôlego curto
06 - palpitações
07 - suores, mãos frias e húmidas
08 - boca seca
09 - vertigens e tonturas
10 - náuseas e diarreias
11 - rubor ou calafrios
12 - vontade de urinar frequentemente
13 - bolo na garganta
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14 - impaciência
15 - resposta exagerada à surpresa
16 - pouca concentração, ou memória prejudicada
17 - dificuldade em conciliar e manter o sono
18 - irritabilidade

Uma das manifestações psico-emocionais do stress pode ser a Doença ou 
Síndrome do Pânico, que é um quadro de ansiedade patológica caracterizado por 
crises ou ataques recorrentes de pânico e que normalmente indicam a existência de 
motivos intrapsíquicos importantes, geradores de grande ansiedade. Os ataques de 
pânico caracterizam-se por crises de medo agudo e intenso, extremo desconforto, 
sintomas vegetativos associados e grande preocupação sobre a possibilidade de 
morte iminente e/ou de passar mal, e/ou de perder o controle. 

Segundo as principais classificações psiquiátricas, a característica essencial de um 
ataque de pânico é um período de intenso medo ou desconforto acompanhado de, 
pelo menos, 4 dos 13 sintomas somáticos ou cognitivos expostos na lista abaixo:

1- Palpitações, ou ritmo cardíaco acelerado
2- suores
3- tremores ou abalos
4 - sensações de falta de ar ou sufocamento
5- sensações de asfixia
6- dor ou desconforto torácico
7- náusea ou desconforto abdominal
8- sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio
9- “des-realização”, ou despersonalização (sentir-se outro)
10- medo de perder o controle ou enlouquecer
11- medo de morrer
12- parestesias (formigamentos) ou anestesia
13- calafrios ou ondas de calor

Essas duas patologias são bastante comuns nas mulheres do tipo Atena e não 
se devem encarar de ânimo leve. É muito importante que essas mulheres parem e 
olhem dentro de si tentando perceber porque é que estão a correr para tudo. Estão a 
fugir de quê? De si mesmas, com certeza. Quando isto acontece, chegou o momento 
de a mulher Atena procurar o mundo da deusa Héstia, que iremos estudar mais à 
frente. Para este tipo de mulher activa, voltar a entrar em contacto com a sua natureza 
feminina implica uma atitude de “deixar de fazer” que lhe faz sentir erradamente que 
está a regredir. Mas é o contrário que acontece: centrar-se no seu interior equivale a 
retornar ao presente e a contactar com a sua luz interna. O poder feminino reside na 
sua força interna, aquela que não é evidenciada lá fora (ao contrário do masculino), 
mas que lhe permite ser mais poderosa que os homens, em certas circunstâncias da 
vida.

Para reencontrar o caminho que a leva à casa da alma, a mulher Atena precisa de 
retornar à sua natureza instintiva (de Ártemis) e de praticar a solidão intencional (de 
Héstia).

Torna-se imprescindível que ela comece a praticar actividades como o yoga, o tai-
chi e, principalmente, a meditação. Ela deve aprender a aquietar a sua mente, o que 
irá ajudá-la a tratar os sintomas acima referidos, mas também a prevenir doenças 
físicas, como as patologias cardiovasculares que cada dia mais atingem as mulheres. 
Deve ainda praticar desportos que a coloquem em contacto com a natureza, como 
as caminhadas na floresta, a equitação, a natação, a vela e o mergulho, bem como 
outras actividades físicas.

Algumas mulheres Atena podem aproveitar o facto de gostarem de actividades 
artísticas como criar tapeçarias, roupas, ou até a olaria, que as relaxarão e lhes 
permitirão deixar de pensar compulsivamente. 

Olhar e reflectir sobre o seu mundo interno será difícil para elas, devido ao modelo 
masculino que se sente realizado no exterior, mas acolher dentro de si o feminino 
passa por descobrir o mundo infinito que jaz no seu ser mais profundo. A mulher 
Atena deve deixar de pensar que para SER, ela deve ESTAR e FAZER. Quando 
somos construídas interiormente e sabemos quem realmente somos, passamos 
então a SER para ESTAR e para FAZER.

Voltar a ser uma menina

À semelhança de Atena, que nasceu já adulta, a mulher marcada por este arquétipo 
foi muitas vezes adulta antes do tempo. Em criança opta por ser responsável e muito 
bem comportada (quando na realidade qualquer criança precisa de fazer asneiras), 
isso porque ela sente que a situação em casa se encontra instável. De um modo geral, 
os pais ou um deles é muito novo ainda, ou muito imaturo, obrigando a criança a 
tomar conta dele. Isto é uma lei da natureza. Dentro de um sistema, tem que haver 
um líder, isto vale tanto para os animais como para os humanos. Se os adultos não são 
capazes de liderar e de mostrar à criança que se pode confiar neles, então a criança 
tomará a iniciativa de ser a adulta. Este tipo de atitude deixa feridas psicológicas 
profundas, porque o papel de uma criança não é o de ser o pai, ou a mãe dos pais.

Uma situação parecida pode acontecer quando a menina Atena é a primogénita. 
Ela será então forçada a ser a “bem comportada” e a mais madura, mostrando o 
exemplo aos irmãos. Muitas vezes, os pais fazem pedidos de maturidade à primeira 
filha quando ela ainda não tem a capacidade psicológica de assumir tamanha 
responsabilidade. Isso poderá desencadear, mais tarde, comportamentos de revolta 
acompanhados de episódios depressivos. 

A mulher Atena precisa de resgatar a sua criança interior com toda a espontaneidade 
e criatividade que ela abandonou na infância. Brincar, rir, despreocupar-se, deixar 
de querer ser a “certinha” e mostrar-se vulnerável são comportamentos novos que 
ela deve aprender.



NATHALIE DUREL LIMA

210

O FEMININO REENCONTRADO

211

DESCRIÇÃO DE CASO

Alguns anos atrás, apareceu uma mulher jovem (a quem chamarei Senhorita C) 
no meu consultório, enviada por uma colega minha. Ela tinha 29 anos, tinha feito 
longos estudos no estrangeiro como tradutora e, depois de ter trabalhado num ministério 
qualquer num cargo de alta responsabilidade, encontrava-se a trabalhar na empresa 
familiar, que operava no sector industrial. Durante a consulta, o seu posicionamento 
muito claro e frontal, associado à história da sua família que me ia contando, levou-
me rapidamente à conclusão de que era uma mulher Atena que tinha alcançado um 
momento de crise existencial no qual, como expliquei anteriormente, “ou se mata o 
pai, ou nos submetemos a ele”. Como era ainda cedo para falarmos disto, deixei-a 
durante muitas consultas à vontade para aprender a confiar em mim, mulher terapeuta 
que poderia constituir um certo perigo, já que a mulher marcada pelo arquétipo de 
Atena não confia nas mulheres em geral. Também queria que fosse ela a chegar às suas 
conclusões existenciais.

Fizemos alguns trabalhos de arte-terapia que lhe permitiram entender melhor a sua 
situação familiar e as suas escolhas. Rapidamente, o nosso trabalho fixou-se em volta 
da problemática da mãe, que era psicótica e que, por conseguinte, não tenha tido a 
possibilidade de cuidar devidamente da Senhorita C. Além disso, ela era primogénita de 
muitos irmãos, o que a colocou como a mãe de substituição para ajudar o pai na difícil 
tarefa de criar filhos sem uma mãe saudável. 

Depois de algumas sessões difíceis, nas quais ela teve que aprender a confiar e, também, 
a aceitar ser apoiada pelo feminino representado pela minha capacidade em acolhê-la e 
cuidar dela, criou um tabuleiro de areia muito representativo da sua vontade de iniciar 
um novo caminho existencial e profissional, longe dos condicionantes familiares. 

A estrela no meio do tabuleiro que se encontra dentro de um círculo representa 
uma mandala conhecida como “a mandala da leveza e do alvo”. Indica que existe 
muita ansiedade para se alcançar um certo objectivo e, ao mesmo tempo, que o 
paciente pode estar prestes a encontrar a sua “verdadeira família”. 

 
De facto, encontramos do lado 

esquerdo uma reprodução de um 
ideal familiar e, à direita, à beira 
de uma floresta, o Capuchinho 
Vermelho (não aparece na 
imagem) olhando para o cenário. 
Ele representa a criança interior da 
paciente que está olhando todo este 
mundo que constitui parte da sua 
existência e que está a preparar-se 
para ir passear na floresta, com 

todos os perigos que aí existem e, o maior de todos: o lobo mau. A Senhorita C 
explicou-me que tinha medo de enfrentar o pai e de lhe dizer que o caminho dela 
não passava por “lutar” pela empresa familiar. Como o Capuchinho Vermelho (que 
no conto não foi directamente para casa da avó e ficou a brincar no bosque) ela 
não queria mais obedecer à tradição de muitas gerações, que consistia em carregar 
o negócio da família, de pais para filhos. Mas ainda não se sentia pronta para 
enfrentar a floresta e o lobo mau (o pai). Por essa razão, ainda estava de fora, 
a pensar qual o caminho que iria escolher... «Quem sou eu, afinal?» A liberdade 
obriga a escolher o caminho certo.

Passados dois meses, nos quais ela teve a coragem de verbalizar ao pai a sua decisão 
de sair da empresa, ela trouxe-me um sonho, bem diferente do habitual. Desde o início 
do nosso trabalho, ela tinha pesadelos, nos quais era encarcerada e maltratada (junto 
com outras mulheres) por homens, e nunca tinha a capacidade de se defender. De facto, 
a mulher Atena é totalmente presa ao patriarcado e é-lhe muito difícil libertar-se dele, a 
não ser que tenha acesso ao seu próprio feminino, que aprenderá a descobrir no contacto 
com “mães de substituição”. 

Jung costumava dizer que «aquilo que um pai ou uma mãe destruiu, terá que ser 
reconstruído através de um pai, ou de uma mãe de transferência» 

Uma terapeuta pode tornar-se uma “mãe substituta” durante o tempo da terapia 
– foi o meu caso, em relação à Senhorita C. 

O sonho que ela me trouxe, nesse dia, contava que um grande animal a atacava 
mas que, pela primeira vez (dentro de um sonho), ela tinha sido capaz de se virar para 
ele (em vez de fugir) e de lhe dar uma grande pancada na cabeça. Enfim, a Senhorita 
C libertava-se, e era capaz de se livrar das suas angústias destrutivas que lhe geravam 
culpa. Enfrentar a fera significava que estava a sair do medo do patriarcado e que se 
sentia segura dentro de si. Naquele dia, pintou (com o dedo) uma obra profundamente 
simbólica daquilo que estava a atravessar. 

À esquerda, a confusão dos 
últimos meses; no centro o coração, 
que representa a sua capacidade de 
se amar; à direita, um cisne envolto 
em mais corações, que representa “o 
patinho feio” do conto que, enfim, se 
tinha transformado em cisne.

«Eu sempre me achei um patinho 
feio que não encaixava na sua 
família, mas afinal sou um cisne e 
preciso de encontrar a minha família 
de substituição.»
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À medida que o tempo foi passando, ela iniciou uma formação profissional numa 
área totalmente oposta à sua formação prévia e à actividade familiar. Transformou-
se numa Ártemis assumida que gosta de liberdade, do instintivo, da natureza e dos 
animais (como a floresta do seu tabuleiro de areia).

Hoje, ela é... veterinária, luta pela ecologia e pelo respeito do planeta: os atributos 
de Deméter, a deusa da terra-mãe. Que bela transformação! 

A DEUSA ÁRTEMIS

A Mulher selvagem E A Irmã

“Canto a Ártemis radiante das flechas douradas;
Deusa da caça selvagem, que mata tantos e tantos veados;

eis a minha bênção, Virgem Sagrada, irmã de Apolo da espada de ouro.
Nas sombras dos morros, pelos cumes ventosos

dos montes, eu a oiço caçar;
retesa o potente arco dourado e

lança suas setas fatais.
Os picos das altas montanhas estremecem,

ecoa em sombrias florestas o bramir de todas as feras
fugindo em terror. Treme a Terra inteira;

o mar e a sua abundância.
Dardejando ao ir e ao vir, indómito o seu coração,

-matar, matar, matar –
animais de toda a espécie e estatura.
Satisfeito então o seu grande apetite,
e aplacada a sua paixão pela caça,

deita de lado, sem fio, o arco poderoso.
Busca agora na relva das colinas de Delfos,
seu irmão, esplêndido átrio de caro Apolo

onde invoca Graças e Musas:
Seu arco, sem fio, suas setas deixadas de lado,

“Diana of Versailles” - Museu do Louvre
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ela veste em si trajes de encanto, e comanda uma dança sagrada
com canções para a Leto dos belos tornozelos -

Leto, que filhos e filhas gerou
tais que jamais se verá no mundo!

Suprema no agir, suprema no saber,
Eminência dos Deuses.

Adeus, filhos dilectos de Zeus e de Leto,
de você de lindos cabelos,

de você eu cantarei outra vez.
“Para Ártemis” – Hinos Homéricos 

O MITO 

Ártemis – em Grego Άρτεμις – era uma deusa ligada inicialmente à vida selvagem 
e à caça. Era a filha de Zeus e de Leto e irmã gémea de Apolo.

Zeus, mais uma vez, apaixonou-se pela beleza de uma deusa chamada Leto, da 
família dos titãs, a geração anterior aos deuses do Olimpo. Ela era a filha de Febe, 
chamada de “a mais bela entre as titânides”, considerada a primeira deusa da Lua 
que os gregos conheceram. Seu pai, titã Ceos, nascera de Gaia e Urano. Era o titã 
da inteligência, casado com a titã Febe e com a qual teve Astéria (a deusa estrelar) 
e Leto a deusa do anoitecer. Ceos era, assim como os demais titãs masculinos, uma 
divindade sideral, representando uma extensão da natureza de Urano, seu pai. 

“Febe entrou no leito amoroso de Ceos
E fecundou a Deusa o Deus com amor

Nasceu Leto de negro véu
Sempre boa aos humanos e aos Deuses imortais

doce desde o início
a mais suave do Olimpo
Nasceu também Astéria

Que Perses levou ao seu palácio
e  desposou, e desta união
nasceu a poderosa Hekate

Que Zeus agraciou com esplêndidos Dons...”
Teogonia de Hesiodo

De modo a evitar os ciúmes de Hera, Zeus inventou mais um subterfúgio para 
seduzir Leto e transformou-se a ele e à deusa em codornizes. Mas o estratagema não 
funcionou. Hera tomou conhecimento disto e Leto ficou grávida. Cheia de ciúme 
e implacável como era seu hábito, Hera ordenou à serpente Píton que perseguisse 
a amante de seu marido para que ela não conseguisse ter os filhos gémeos. Além 
disso, proibiu toda a terra na qual o sol brilhasse de acolhê-la. A pobre Titânia 

percorreu toda a Grécia, sem conseguir achar abrigo, pois todos temiam a fúria da 
deusa-rainha. Chegou exausta à pequena ilha de Delos (Δήλος, Dilos) que o deus do 
mar, Poseidon tinha protegido dos raios solares com grandes nuvens. Alcançando a 
praia e contorcida pelas dores, Leto deitou-se na areia esperando o nascimento dos 
gémeos. A deusa dos partos, Ilítia, estava presa no Olímpo, por ordem de Hera. 
Então, enviaram Íris com um presente magnífico para a rainha do Olimpo. Um 
colar de fios de ouro entrelaçados e de âmbar. Esta, sensibilizada com o presente, 
consentiu que Ilítia realizasse o trabalho de parto. 

Artemis nasceu primeiro e ajudou a mãe no nascimento de Apolo. Infelizmente 
Apolo não conseguia nascer e Artemis acompanhou as dores e sofrimento da mãe 
durante dias seguidos. A jovem deusa transformou-se em parteira para acudir à mãe 
e, consequentemente, jurou que jamais teria filhos ou se casaria.  

Aos três anos, Artemis foi apresentada aos seus parentes olímpicos. Sentou-
se no colo do pai e Zeus perguntou-lhe que presentes queria receber. Ela pediu 
arco e flechas iguais aos de seu irmão Apolo, uma túnica curta cor de açafrão, que 
não a atrapalhasse na caça de animais selvagens, sessenta ninfas para serem suas 
companheiras de caça, uma quadrilha de cães de caça, todas as montanhas do 
mundo e uma cidade. Também pediu a missão de transportar a luz como seu irmão 
Apolo.

Na Grécia, aos nove anos, começava para todas as meninas, o estágio chamado 
parthenia. Ártemis proclamou que esta fase lhe seria ideal, e pediu também a Zeus, 
a parthenia eterna. Isso significava não só a virgindade, como o modo de vida 
desfrutado pelas meninas no período dos nove anos até à época de usar o “cinto 
de noiva”. Desta maneira, ela não precisaria de crescer e tornar-se adulta, muito 
menos casar e ter filhos, permanecendo como uma espécie de donzela jovem, eterna 
adolescente. 

O poeta Calímaco, em seu hino a Ártemis descreve-a sentada no colo do pai Zeus 
« que se curvava e a afagava, dizendo: “Quando as deusas me trazem filhas como esta, 
a raiva de Hera me incomoda muito pouco. Filhinha, você terá tudo o que desejar». 
(Fonte: “As deusas e a mulher” J.Shinoda Bolen)

Zeus ficou tão cativado que lhe deu ainda mais presentes: 30 cidades ao invés de 
uma e parte de muitas outras tanto no continente como no arquipélago; a principal 
delas foi Esparta. Também decidiu que Apolo, deus do Sol, clareava o dia e que sua 
irmã Ártemis, deusa da lua iluminaria a noite.  

A deusa agradeceu ao pai e foi até ao mar onde escolheu 60 ninfas, todas elas de 
nove ilhas de Oceano. Os ciclopes fizeram-lhe o arco de prata e as flechas certeiras, 
e Pã lhe deu de presente alguns dos seus melhores cães. Assim, ela podia fornecer 
caça à família olímpica. 

Ártemis era representada usando vestes curtas e pregueadas, com os joelhos 
descobertos, à moda espartana. Carregava o arco e a aljava cheia de setas certeiras. 



NATHALIE DUREL LIMA

216

O FEMININO REENCONTRADO

217

Ártemis a arqueira, jamais errava o alvo, fosse este próximo ou distante. Com seu 
séquito de ninfas alvoraçado, ela corria pelas florestas, montanhas e prados. Elas 
não eram restritas à vida doméstica nem a modas ou conceitos do que as mulheres 
deveriam ser ou fazer. Estavam além das preferências e controles masculinos. 
Ártemis era uma espécie de irmã mais velha com quem elas podiam sempre contar 
para protegê-las.

Esta deusa severa e implacável, exigia castidade de suas ninfas, e aquelas que 
desobedeciam eram punidas com a morte. Muitos templos foram erguidos para ela 
e o culto servia para aplacar a sua fúria. O mais famoso, localizado em Éfeso, era 
chamado de “templo de Ártemis”, e foi considerado uma das sete maravilhas do 
mundo antigo. Foi o maior templo do mundo antigo, e durante muito tempo, o mais 
significativo da civilização grega e do helenismo.

A natureza selvagem da deusa era simbolizada por animais selvagens a ela 
consagrados: o veado, a corça, a lebre e a codorniz; o javali, que simbolizava o seu 
aspecto destruidor, o urso, o cavalo selvagem e o cão.  

EXPlICAÇÃO PsICOGEnEAlóGICA E AnAlÍTICA DO MITO

Mais uma vez, as condições nas quais esta deusa poderosa chegou ao mundo dão-
nos uma explicação interessante sobre a sua personalidade. Ambos os pais são da 
geração dos titãs que foram, através da interpretação de Hesíodo, os primeiros deuses 
criadores da Humanidade, pais dos Olímpicos. Isto confere a Ártemis  muito poder, 
dando-lhe uma ligação directa com as origens do mundo. Sua avó Febe é a deusa da 
lua, relacionada com as noites de lua cheia. Seu nome quer dizer “brilhante”, nome 
que foi emprestado ao seu neto Apolo, chamado Febo. Febe era uma antiga deusa 
da profecia que dividia o Oráculo de Delfos com Gaia (sua mãe) e com Témis (sua 
irmã). Mais tarde as deusas passaram o oráculo para as mãos de Apolo. Por tudo 
isso, Febe, apesar de brilhante, era considerada uma deusa de mistérios e segredos.

Leto, a segunda filha de Febe e a mãe de Ártemis possui um nome que é 
provavelmente derivado do verbo λανθάνω /lanthánô (“escapar ao conhecimento”, 
a mesma raiz dá lateo em latim). Quereria por conseguinte dizer “a que está 
escondida”. Ela era a deusa da noite “brilhante” e sua irmã Astéria era a Deusa 
estrelar.

Não é por acaso que Ártemis  é considerada uma deusa lunar com três caras e três 
funções, descendente directa da Grande Mãe da antiguidade.

Guardiã das tradições, era uma deusa tríplice que dominava o céu, a terra e os 
infernos.

No reino do céu era chamada Selene, deusa da lua que ilumina a noite. No reino da 
terra era Ártemis, deusa dos animais selvagens e da natureza e no reino dos infernos 
era Hécate, deusa do submundo que rege os mistérios, a morte e a transformação 
também associada a Perséfone. Era curandeira, maga e parteira.  

Os gregos adoptaram Ártemis como deusa dos poderes animais, mas ela já era 
falada  desde um período muito primitivo, o chamado paleolítico (-30.000 anos), 
pelos antigos povos nómadas da terra. Esses povos animistas mantinham uma 
relação muito próxima, quase mística, com os animais selvagens que caçavam. 
Ártemis expressava essa identificação sagrada com os poderes animais; por esta 
razão era representada cercada por feras selvagens. Não podemos esquecer que o 
seu culto e rituais eram também considerados dos mais sanguinários na história das 
religiões da antiguidade pela sua crueldade e porque eram comuns os sacrifícios de 
sangue. Ártemis foi uma das deusas mais temidas na época da Grécia clássica.

«Ártemis era a deusa mais popular da Grécia. Mas a Ártemis da crença popular era 
uma pessoa bem diferente da virgem altiva da mitologia, irmã de Apolo. Ártemis é a 
deusa da natureza selvagem; ela ronda as florestas, os bosques e as campinas verdejantes, 
onde a “célere Ártemis” caça e dança com as ninfas que a acompanham. Ela protege e 
acalenta os rebentos dos animais e as crianças humanas. 

Em seu culto, estão presentes danças orgiásticas e o ramo sagrado.[...] Um tema 
favorito da arte arcaica é a figura outrora denominada “Ártemis persa” e hoje “Senhora 
dos Animais”, uma mulher segurando em suas mãos animais de quatro patas ou pássaros 
de diversos tipos.» Martin Nilsson “A History of Greek Religion” p. 28 

Outro aspecto interessante da concepção da deusa, é o facto de que Zeus se 
transformou a ele e a Leto em codornizes para se poderem entregar um ao outro sem 
levantar suspeitas a Hera. Esses passarinhos são conhecidos simbolicamente por 
serem calorosos nomeadamente no que diz respeito ao ardor amoroso. Em França 
diz-se “quente como uma codorniz”. A sua simbologia liga-a também ao cíclico 
pelo facto de ser um pássaro migrador. Estas vertentes estão ligadas com o arquétipo 
representado por Ártemis, através do seu lado lunar cíclico que a liga à natureza, mas 
também a relaciona com a sua energia passional, criativa e instintiva. O arquétipo da 
mulher Selvagem.

Este parágrafo extraído de “Mulheres que correm com os lobos” da Clarissa 
Pinkola salienta com muita ênfase o quanto é importante para a mulher criativa viver 
este arquétipo.

«O arquétipo da Mulher Selvagem, bem como tudo o que está por trás dele, é o 
benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, 
de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar, e 
essa é a principal ocupação da Mulher Selvagem. Como toda a arte, ela é visceral, não 
cerebral. Ela sabe rastear e correr, convocar e repelir. Ela sabe sentir, disfarçar e amar 
profundamente. Ela é intuitiva, típica e normativa. Ela é totalmente essencial à saúde 
mental e espiritual da mulher.» 

O arquétipo da “mulher selvagem” deve ser entendido como parte integral da 
mulher e não só de algumas mulheres “artistas”. O facto de se ser mulher implica 
“ser criativa”. Nós mulheres viemos ao mundo com todo o potencial para criar, quer 
seja para criar filhos, novos projectos, obras artísticas ou criarmo-nos a nós mesmas. 
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O que, ao fim e ao cabo, é o objectivo deste livro: ajudar as mulheres a tomarem 
consciência de que elas podem ser as “autoras delas mesmas” através da trilha do 
seu interior.  

“É preciso considerar que a essência ou princípio feminino não pode ser entendida 
através de estudo intelectual ou académico. A essência íntima do princípio feminino 
não se permite tal ataque, o sentido real da feminilidade sempre escapa ao interrogador 
directo. Essa é a razão pela qual as mulheres são misteriosas para os homens – isto é, 
para o homem que persiste em tentar compreender intelectualmente a mulher». Esther 
Harding 

Há um aspecto em Ártemis sobre o qual quero falar antes de encerrar esta parte: 
Trata-se da maneira como ela lida com o amor.

As circunstâncias da chegada ao mundo de Ártemis deixaram marcas muito 
profundas no que diz respeito ao seu modo de se relacionar. Os primeiros amores 
ligados aos membros da nossa família representam moldes que influenciarão toda a 
nossa vida afectiva. No caso dela, a dedicação à mãe logo após o seu nascimento e 
o facto de ter colocado o próprio irmão no mundo, representam condicionamentos 
muito poderosos para a sua vida afectiva. A relação entre Ártemis e Apolo encontra-
se relacionada com o arquétipo do hieros gamos, são energias complementares 
como o sol e a lua, o dia e a noite que no caso de irmãos nos fazem pensar numa 
relação incestuosa. Tanto Apolo como Ártemis não terão uma vida afectiva feliz por 
estarem presos um ao outro nesses papéis compensadores e, o facto de Ártemis se ter 
dedicado com tanta força à mãe,  coloca-a como “irmã” das mulheres e para sempre 
“inimiga”dos homens. Ártemis é também a deusa das mulheres lésbicas porque ela 
representa esta negação do masculino e a capacidade de entender profundamente 
o que é ser uma mulher na sua essência mais pura, isto é, sem a influência do 
masculino. 

Ártemis foi chamada de “a distante”, já que parece impermeável. Vai atrás do seu 
objectivo (a caça) sem ver nada pela frente e como não ouve ninguém, tende à solidão. 
O casamento não consta dos seus planos, porque é um obstáculo à sua liberdade. 
Se acontecer, será baseado apenas na amizade. Ártemis não suporta homens que 
insistem em dominá-la. O sexo é visto como uma aventura, e a gravidez pode ser 
repugnante. Esta mulher gosta de passar uma imagem vigorosa de si mesma.

Este modo de se relacionar evitando o masculino e tentando compensar a sua 
presença através do seu Animus pode ser visto como uma problemática existencial 
que constituirá um desafio para as mulheres Ártemis. 

ARQUETIPOS E FERIDAS DOMINANTES 
DE ÁRTEMIS NA MULHER DE HOJE

A mulher-Ártemis:

LIBERDADE – INSTINTO – DESPORTO – NATUREZA – MEIO
AMBIENTE – COMUNIDADES DE MULHERES

O arquétipo do instinto selvagem 

A energia intensa deste arquétipo possui algo instintivamente selvagem que pode 
até ser assustador para certas mulheres (e principalmente homens), pois hoje em 
dia a grande maioria das mulheres ocidentais foi criada em cidades e perdeu sua 
ligação com o “selvagem”. Além disto, tantos séculos de patriarcado, castraram a 
nossa capacidade de sermos “fêmeas”. Passámos a ser umas “senhoritas limpinhas e 
bonitinhas” e umas “senhoras bem comportadas”.

Até a mulher-Ártemis tem dificuldade em vivenciar a sua natureza instintiva sem 
sentir culpa e principalmente sem ser rejeitada pela sociedade. Em certos casos ela 
perdeu o seu instinto animal, ou simplesmente, não acredita mais nele.  

Podemos dizer que uma mulher-Ártemis saudável não gosta de ficar quieta (mas 
não do modo compulsivo da mulher Atena, que é stressada), ela tem muita energia 
e gosta muito de praticar desporto. Assemelha-se a um animal selvagem, gosta de 
correr, de pular, de gritar, de farejar pistas, de ser criativa, de cheirar o húmus fresco 
das florestas e da terra molhada depois da chuva. Mas também é capaz de ficar quieta 
horas seguidas concentrada num objectivo, ou simplesmente sem fazer nada. 

Ela simplesmente É e nada a prende. É a Senhora liberdade.

A sua sexualidade é intensa nos momentos supostos do seu ciclo menstrual. 
Aliás ela não toma a pílula anticoncepcional porque esta cria uma menstruação 
“fictícia”. Quando ela é mãe trata os filhos como “bichinhos” que devem aprender 
a ser autónomos rapidamente. Ela também se pode tornar uma “fera feroz” que não 
hesita em atacar, principalmente quando for para proteger os mais fracos. É corajosa, 
e nada nem ninguém a detém. Ela tem o conhecimento inconsciente do poder das 
ervas medicinais e dos segredos das plantas, o que a transforma numa verdadeira 
“xamã”, ou curandeira inata. Hoje em dia,   a preocupação com a ecologia está 
abrindo espaço para o seu saber inato.  

A mulher-Ártemis possui e acredita no seu instinto. Ela não tem dúvidas acerca 
dele pois é ele que lhe permite sobreviver. Podemos ler a seguir o significado da 
palavra Instinto mas a mulher-Ártemis que leia esta explicação desatará a rir porque 
essas palavras “cerebrais” nada têm a ver com a realidade sentida no ser dela.  
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«Instinto é uma palavra usada para descrever disposições inatas em relação a 
acções particulares. Instintos geralmente são padrões herdados de respostas ou 
reacções a certos tipos de situações ou características de determinadas espécies. Nos 
humanos, eles são mais facilmente observados em respostas a emoções. Instintos 
geralmente servem para pôr em funcionamento mecanismos que evocam um 
organismo para agir. As acções particulares executadas podem ser influenciadas pela 
aprendizagem, ambientes e princípios naturais» (Fonte: Wikipedia). 

Algo pior acontece com a palavra Selvagem que nos é explicada “quase” de uma 
forma pejorativa. 

Selvagem: (Prov. Salvatje), adj. Relativo a selva ou próprio dela; inculto; bravio; 
(fig.) rude; ignorante; grosseiro. Pessoa que vive nas selvas; pessoa rude, sem 
convivência. (Fonte: Dicc.Universal-Texto Editora) 

Não é de admirar que a mulher do tipo Ártemis se sinta “fora de lugar” na nossa 
sociedade na qual ela é tratada como uma marginal, uma fantasista e no pior dos 
casos como uma “louca”. A semelhança de Ártemis, protectora do mundo animal, 
que celebrava o selvagem, a fecundidade e a abundância, é absolutamente vital para 
que a psique da mulher-Ártemis se mantenha em contacto constante com o seu lado 
selvagem e instintivo. Como aliás o é para todas as mulheres de hoje que precisam 
de resgatar o seu lado insubmisso. O urso, animal totem da deusa, simboliza de 
um modo admirável o retorno desta energia e como as mulheres podem aprender 
através dele o retorno àquilo que foram em outros tempos.

«Para os antigos, o urso simbolizava a ressurreição. O animal dorme por um longo 
período, no qual a sua pulsação se reduz a quase nada. É frequente que o macho 
emprenhe a fêmea imediatamente antes da hibernação, mas, como que por milagre, 
o óvulo e o espermatozóide não se unem de imediato. Eles permanecem separados no 
caldo uterino da ursa até bem mais tarde. Perto do final da hibernação, o óvulo e o 
espermatozóide unem-se, e tem início a divisão celular, de tal modo que os filhotes 
nasçam na Primavera, quando a mãe estiver despertando, na hora certa para cuidar 
dos novos filhotes e prepará-los para a vida. Não só pelo fato de acordar da hibernação 
como se voltasse da morte, mas ainda mais pelo motivo de a ursa despertar com uma 
nova ninhada, esse animal é uma profunda metáfora para a vida humana, para a volta 
e o crescimento de algo que parecia extinto. Associa-se o urso a muitas deusas caçadoras: 
Ártemis na Grécia e Diana em Roma, e Muerte e Hecoteptl, divindades femininas de 
lama nas culturas latino-americanas. Essas deusas concediam às mulheres o poder de 
rastrear, de conhecer, de “sarar” os aspectos  psíquicos de todas as coisas.[...]

Na psique, o urso pode ser compreendido como a capacidade de se regular a própria 
vida, especialmente a vida emocional. A força do urso está na sua capacidade de se 
movimentar em ciclos, de estar totalmente alerta ou de se acalmar entrando num sono 
hibernal que renova as suas energias para o ciclo seguinte. A imagem do urso ensina ser 
possível manter uma espécie de barómetro na nossa vida emocional, e especialmente 
que podemos ser ferozes e generosas ao mesmo tempo. Podemos ser lacónicas e prolixas. 

Podemos proteger o nosso território, deixar claros os nossos  limites, abalar os céus caso 
seja necessário, e ainda ser disponíveis, acessíveis,

férteis, tudo ao mesmo tempo.»
Mulheres que correm com os lobos – p.443-444

Integrar o instintivo selvagem, constitui um grande desafio para muitas mulheres 
(e homens) que têm dificuldades em equilibrar dentro de si certos tipos de emoções, 
nomeadamente a capacidade de se zangarem, ou seja, “mostrarem os dentes”, 
e de “morderem”, se for preciso, como faria qualquer animal que tivesse sido 
desrespeitado. Muitas pessoas que estão a ler estas linhas devem estar a pensar que 
este modo de se comportar não é “civilizado” e talvez que eu seja uma adepta da 
violência. Existe uma grande diferença entre sermos belicosos e termos simplesmente 
a capacidade de nos defender. O facto de a mulher ter sido tão moldada, àquilo 
que uma “menina” deve ser, desliga-a das suas capacidades, primeiro de “farejar” o 
perigo e segundo de mantê-lo afastado. O pior que eu tenho visto até hoje não são 
só os dois pontos que acabei de citar, mas a compulsividade de certas mulheres em 
se colocarem nas mãos de “personas non gratas”. Elas sempre se sentem atraídas 
sobretudo por homens que não as respeitam. Na terceira parte, citarei dois exemplos 
“arrepiantes” de mulheres com este perfil patológico que se trataram através de 
sessões de terapia com cavalos.  

Viver Ártemis
 
Divindade da natureza que defendia as mulheres com as suas flechas certeiras, 

Ártemis era indomável, principalmente quando se via livre na floresta. A mulher 
Ártemis é independente, impulsiva, faz o que bem entende. Tem uma ideia clara 
de justiça e vive defendendo os fracos e oprimidos, especialmente as mulheres. Em 
criança, a menina Ártemis pode ser totalmente desarmante para a sua família pois ela 
não costuma gostar de brincadeiras que encaixem nas normas. Ela não está à espera 
do príncipe encantado, não gosta de ficar com a mãe na cozinha para aprender a 
cozinhar e ainda menos de experimentar a maquilhagem dela. O que ela gosta é 
de fazer de Robin dos Bosques ou de Zorro, de inventar projectos de protecção 
dos animais, de subir às árvores e de recolher bichinhos para cuidar deles. Gosta 
de calças e de ténis porque é mais confortável e adora ficar despenteada e com as 
bochechas avermelhadas pelo vento fresco e (enquanto pequena) é mais amiga dos 
rapazes, porque é com eles que encontra o sentido de fraternidade que as meninas 
ainda não desenvolveram nesta altura. Nas mulheres, o sentido da “irmandade” 
surge geralmente na adolescência. 

De facto, para muitas famílias ter uma filha-Ártemis torna-se um grande desafio 
que desencadeará reacções diversas. 

Ou será vista como a “ovelha negra”, sendo colocada de lado e ouvindo durante 
toda a sua infância: «Claro, mais uma vez a menina não fez nada como nós, mas 
aonde é que fomos buscar esta criança?». Consequentemente sofrerá de profunda 
rejeição.
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A outra possibilidade é que os pais decidam colocá-la “no caminho certo”. Nesta 
caso a “coitada” irá sofrer muito porque será forçada a comportamentos que não lhe 
dizem nada. Eu já vi mulheres chegarem à vida adulta assim. À medida que fazemos 
um trabalho sobre as suas “crianças interiores”, elas vão-se lembrando daquilo 
que eram. Eu geralmente peço uma fotografia delas com 4-5 anos para ajudá-las a 
relembrarem-se de quem foram antes da adaptação. É sempre um grande choque 
quando se revêem naquela altura, mas é também muito bom para terem a prova de 
que foram outras e que esta maneira de ser pode voltar, se elas assim o quiserem. 

A verdadeira essência do ser nunca morre. NUNCA.

O texto de Clarissa Pinkola Estés, explica-nos com muito humor o que representa 
sentir-se um “patinho feio” dentro de uma família, quando na verdade se é um lindo 
cisne. 

«Durante anos a fio, as mulheres que carregam em si a vida mística do arquétipo da 
Mulher Selvagem queixaram-se em silêncio: “Porque sou tão diferente? Porque nasci 
numa família tão estranha ou insensível?” Onde quer que as suas vidas pretendessem 
expandir-se, havia sempre alguém a espalhar sal na terra para que nada ali crescesse. 
Elas sentiam-se torturadas por todas as proibições relativas aos seus desejos naturais. 
Se eram filhas da natureza, eram mantidas entre quatro paredes. Se eram cientistas, 
diziam-lhes que deviam ser mães. Se queriam ser mães, diziam-lhes que, então, era 
melhor que se adaptassem perfeitamente ao papel. Se queriam inventar algo, diziam-
lhes que fossem práticas. Se tinham vontade de criar, diziam-lhes que o serviço doméstico 
nunca termina. [...]

Nascemos do jeito que nascemos e nas estranhas famílias a que pertencemos
I) porque sim (quase ninguém acredita nessa)
2) o Self tem um planeamento e os  nossos cérebros de ervilha são ínfimos demais para 

desvendá-lo (muitas consideram essa ideia atraente)
3) por causa da síndrome do zigoto errado
(bem... é, pode ser...mas o que é isso afinal?)
A sua família considera-a uma alienígena. Você tem penas, eles têm escamas. A 

sua ideia de diversão é a floresta, os ermos, a vida interior, a majestade da natureza. 
A ideia deles de diversão é dobrar toalhas direitinho. Se isso acontece com você na sua 
família, você está sendo vítima da síndrome do zigoto errado. [...]

As necessidades da alma são encontradas no abrigo das três velhas (ou jovens, 
dependendo do dia) irmãs – Cloto, Lquesis e Atropos – que tecem o fio vermelho, ou 
seja, a paixão, da vida da mulher. Elas tecem as idades da vida da mulher, dando-as à 
medida que uma idade se completa e a próxima se inicia. Elas encontram-se nos bosques 
dos espíritos das caçadoras, Diana e Ártemis, duas mulheres-lobas que representam a 
capacidade de caçar, farejar e resgatar aspectos da psique.»

Mulheres que correm com os lobos – p. 242-243-246   

A autonomia 

A mulher-Ártemis é totalmente livre e autónoma. Ela não suporta que se lhe 
diga aquilo que ela deve pensar, dizer ou fazer. Ela tende para o celibato ou para 
relações descomprometidas, justamente porque a ideia de “pertencer” ao outro 
lhe é insuportável. Obviamente, ela sabe suprir totalmente as suas necessidades, o 
que a torna em certos casos “distante”, podemos dizer que a mulher tipo Ártemis 
verdadeira é uma autêntica “bicho-do-mato”. Quando a mulher-Ártemis está 
concentrada nas suas ocupações, não adianta tentar tirá-la da sua meta, aliás ela sabe 
tão bem “alimentar-se” das suas acções que deixa claro para o mundo exterior que 
não está para ninguém.

Mesmo para NINGUÉM. Nem para a amiga chorona, ainda menos para o seu 
banqueiro e ainda AINDA menos para o Papa.

Mesmo que ela goste muito da solidão e que não precise dos outros para se sentir 
realizada, ela tem muitas amigas com as quais sabe divertir-se nos momentos em 
que se sente reclusa demais. É claro que essas amigas são também mulheres livres 
que são capazes de entender a necessidade de se viver afastada. Este tipo de mulher 
não aguenta amizades nem relações sufocantes e de dependência.  

Devido a este arquétipo da liberdade estar tão presente na personalidade, e 
também porque Ártemis “libertou” sua própria mãe das dores do parto, não nos 
devemos admirar que o movimento das feministas tenha sido liderado por mulheres-
Ártemis ferozes que queriam a sua independência do patriarcado, além da liberdade 
de usufruírem dos seus corpos como elas o desejavam. A situação das mulheres 
no final do século XIX era tão lamentável que foi preciso acontecerem situações 
dramáticas para que as mulheres conseguissem fazer-se ouvir, e que, enfim, fosse 
criado um dia que homenageasse o “Segundo Sexo”, como o intitulou a escritora e 
feminista Simone de Beauvoir. A sua obra tão polémica, que se tornou uma referência 
da literatura feminina, foi escrita em 1949, e é um apelo intelectual e apaixonado pela 
abolição daquilo a que ela chamou o mito do “eterno feminino” e consequentemente 
pela emancipação das mulheres.  

8 de Março é o dia internacionalmente escolhido para homenagear as mulheres 
em memória do dia 8 de Março de 1857, no qual, numa fábrica de têxteis de Nova 
Iorque, as operárias entraram em greve e ocuparam as instalações para reivindicar 
a redução do horário de trabalho de mais de 16 horas diárias para 10 horas. 
Reivindicavam também um aumento de ordenado já que recebiam para trabalhar 
as 16 horas menos de um terço do salário dos homens. Foram fechadas na fábrica e, 
entretanto, eclodiu um incêndio que se saldou na morte de 130 mulheres.

Foi na conferência internacional das Mulheres na Dinamarca que, em 1910, se 
decidiu homenagear aquelas mulheres, e o 8 de Março seria relembrado anualmente 
como o “Dia Internacional da Mulher”. 

Neste dia, pretende-se raciocinar sobre o papel da mulher na sociedade, contestar 
e rever preconceitos e limitações impostos à mulher que atinjam a sua dignidade. 
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Até hoje, o trabalho efectuado pelas mulheres para a igualdade de direitos foi 
extraordinário e precisamos de continuar, porque, como todas nós sabemos, existe 
ainda muita “luta” pela frente para conquistar novos direitos e também para manter 
aqueles que foram adquiridos. 

Não restam dúvidas de que o século XX foi o século da mulher e que foram 
precisos actos muitas vezes extremos e muito corajosos para conseguirmos efectuar 
as mudanças necessárias na nossa revalorização como seres humanos dignos e 
repletos de qualidades que somos. Ultimamente, as mulheres estão também fazendo 
um outro tipo de “revolução”. Desta vez a revolução acontece dentro delas e é no 
íntimo do seu ser que elas efectuam grandes tomadas de consciência acompanhadas 
de profundas transformações, muitas vezes através de psicoterapias ou outros meios 
terapêuticos. Essas conscientizações levaram-nas a optar por mudanças concretas 
que melhoraram tanto as suas vidas como as dos seus filhos e consequentemente a 
nossa sociedade em geral.

Lembrem-se: o 8 de Março é um dia fundamental para que nós mulheres 
pensemos  sobre o nosso valor profundo e sobre as tomadas de consciência que ainda 
precisamos de fazer para mudar e melhorar as nossas vidas, as das nossas famílias 
e a da sociedade. Aproveitem aquele dia para chamar o arquétipo de Ártemis que 
habita dentro de vocês. 

Ártemis e o amor 

É um assunto delicado para este tipo de mulheres. O arquétipo de Ártemis é 
uma energia tão forte que geralmente provoca, nas mulheres a quem rege, uma vida 
de grande solidão. É justamente desse espírito de autonomia, que decorre a sua 
tendência para o celibato pois o seu verdadeiro relacionamento é consigo mesma. 
Com a idade e depois de ter alcançado as suas metas, às vezes, percebe que precisa 
tanto de intimidade quanto de independência. Mas custa-lhe sempre muito encontrar 
um equilíbrio saudável entre estar só e também ser acompanhada. 

No entanto, quando uma mulher-Ártemis ama, a sua paixão pode ser tão feroz 
e selvagem que pode assustar o parceiro. Ela não tem limites, é “oito ou oitenta”, o 
que a leva a situações de profundo desequilíbrio emocional. O lado virgem da deusa 
e o da eterna adolescente sobre a qual falaremos a seguir foi muito divulgado pelos 
patriarcas Gregos que não queriam que as suas filhas ficassem grávidas dos homens 
errados. Mas o mais certo é que a sexualidade de Ártemis esteja na identificação 
instintiva que tem com a natureza animal. Temos a sua representação através das 
famosas amazonas gregas representantes da existência dessa natureza instintiva na 
mulher. Tanto os homens como as mulheres a temem, mas é a deusa que mais se 
aproxima da primitiva Grande Mãe. 

Podemos encontrar muitos textos sobre o culto de Ártemis na época clássica que 
nos indicam o quanto a sua sexualidade era livre e vigorosa. O artista e professor 
de história da arte Merlin Stone revela na sua obra “When God was a woman” 

(Quando Deus era uma mulher) este aspecto da deusa através dos seus seguidores 
espartanos.  

«Na idade clássica de Esparta, onde a veneração da deusa Ártemis continuava 
a prosperar, as mulheres eram extremamente livres e independentes. De acordo com 
Eurípedes e Plutarco, as jovens mulheres espartanas eram encontradas não em casa, 
mas nos ginásios, onde despiam as roupas que tolhiam os seus movimentos e lutavam 
nuas com  os homens. As mulheres de Esparta parecem ter gozado de total liberdade 
sexual, e ora a monogamia fosse a norma oficial de matrimónio, diversos relatos clássicos 
afirmam que não era levada muito a sério. Plutarco diz que em Esparta a infidelidade 
das mulheres chegava até mesmo a ser glorificada, enquanto Nicholas de Damasco 
relata, talvez por experiência pessoal, que uma mulher espartana podia engravidar do 
homem mais bonito que encontrasse, fosse nativo ou estrangeiro.»

A eterna adolescente
 
Como já vimos na parte relacionada com o seu mito, Ártemis tinha pedido ao seu 

pai, Zeus que lhe concedesse a  adolescência como sua fase predilecta. As mulheres 
conectadas com este arquétipo são também muito marcadas pela adolescência; é 
claro que este estágio da vida nos deixa a todas com memórias profundas, mas no 
caso dela, a travessia será tão estigmatizada que terá dificuldades em sair dela.

A menina Ártemis que gosta tanto de brincar com os rapazes com os quais 
encontra a possibilidade de gastar a sua forte energia física, o sentido da fraternidade 
e a competitividade, sentir-se-á bastante rejeitada na entrada na puberdade quando 
reparar que, à medida que o seu corpo se transforma, os rapazes não querem mais 
brincar com ela. Será mais fácil se ela já fizer parte de alguma equipa de desporto na 
qual poderá continuar a expressar o seu modo de ser. 

Para a jovem Ártemis que tenha tido a sorte de ter crescido no campo, esta fase será 
mais fácil, principalmente se teve contacto com cavalos ou póneis desde a infância, 
porque esta paixão ajuda-a a canalizar a sua essência de “amazona indomável”. 

«Uma comunhão profunda e intuitiva com o mais inteligente dos animais, uma 
empatia física que evoca fantasias arcaicas e eróticas, e o frémito de poder sair correndo 
para os bosques e para as campinas – essas são coisas que colocam a mulher-Ártemis 
estaticamente em contacto com o âmago da deusa da natureza que traz dentro de si.»

J.R Wolger “A deusa interior”  

Também algumas sofrem muito através da modificação dos seus corpos, pois 
existe uma certa recusa em se tornarem mulheres feitas. Para elas, isso equivale à 
perda da sua bendita liberdade corporal. Este corpo cheio de curvas e sensualidade 
lembra demais aquilo que o patriarcado projecta sobre o feminino, a “mulher 
objecto”, a submissão, a esposa doce e meiga, a mãe realizada no meio dos seus 
rebentos... ou seja, tudo aquilo que ela rejeita e que lhe mete medo.
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O ser vulnerável, a crueldade e a raiva profunda

A mulher Ártemis funciona sempre ligada ao seu sentido muito aguçado de 
sobrevivência. Fiel à imagem da grande caçadora que é, ela age pela vida como uma 
“predadora” que em raras circunstâncias demonstrará vulnerabilidade. Equivaleria 
para ela a ser “fraca” e o seu instinto diz-lhe que ela não se pode permitir a esse luxo 
se quer seguir sendo esta fortaleza feminina. 

Evidentemente, de um ponto de vista afectivo, esta atitude defensiva é muito 
difícil de ser vivida principalmente para o entorno e o parceiro, que terá muitas 
dificuldades em viver a relação como se fosse uma aventura “extrema”.

A mulher Ártemis precisa de aprender a ser vulnerável em certas circunstâncias, 
principalmente porque faz muito mal ao nosso metabolismo vivermos num constante 
estado de alerta e de defesa. Ela precisa de aprender que, às vezes, faz bem aceitar 
sermos “frágeis” e voltarmos a ser criancinhas que choram no colo da mãe ou do 
pai. Aceitar chorar é uma grande dádiva que demonstra a nossa capacidade de nos 
soltarmos e de  integrarmos a nossa dor. Chorar não equivale a ser frágeis, mas, 
pelo contrário, a aceitarmos que também podemos ser vulneráveis perante a vida. 
Além do facto de que as lágrimas libertam toxinas que estavam guardadas no nosso 
metabolismo. É um profundo acto de limpeza.  

A mulher-Ártemis também não gosta de homens “fracos”. Ela pode tornar-se 
muito cruel com homens que a amam mas com os quais ela já não quer nada. Devido 
ao facto de que não admite a mínima fraqueza a ela própria, não suporta ver o outro 
fraquejar. Ela precisa de aprender a desenvolver sentimentos tão importantes como 
a compaixão e a empatia. Abrir o seu coração – primeiro para ela mesma e depois 
para os outros. Isto lhe permitirá um grande passo na sua evolução existencial. A 
sua maneira de ser tão imparcial  impede-a de se dar conta que, de um ser ao outro, 
as coisas são diferentes e que não é porque ela tem a capacidade de aguentar certas 
coisas que isso é igual para toda gente. Este é um assunto que também deixa os 
psicólogos perplexos. Hoje em dia somos capazes de entender porque é que uma 
pessoa teve algum tipo de patologia mental, o que ainda não fomos capazes de 
compreender é porque é que duas pessoas com a mesma história de vida, passam por 
situações diferentes, por exemplo uma adoece e a outra não. É isto que a mulher tipo 
Ártemis deve aprender: não somos todos igualmente armados para enfrentarmos as 
intempéries da vida.  

Podemos também dizer que esta crueldade dela está interligada com a raiva 
profunda que sente desde criança e até de mais longe. O javali, outro animal totem 
da deusa, simboliza esta raiva cega. Quem já observou este animal sabe o quanto ele 
consegue ser destrutor por onde passa. 

A mulher-Ártemis sente de um modo geral muita raiva pelo patriarcado e 
os homens. Mas isto esconde a sua problemática interna recalcada que recusa o 
masculino. Não podemos esquecer-nos de que o seu arquétipo representa a parte 

oposta do seu irmão Apolo, deus do Sol, que acolheu os atributos do masculino 
divino. A mulher-Ártemis encontra-se perante uma problemática psicológica que 
chamamos em termos analíticos de “ clivagem”. Isto quer dizer que ela não consegue 
fazer coexistir dentro dela duas potencialidades contraditórias. Uma predispõe-na 
a tomar conta da realidade, mas a outra nega-a e, consequentemente, ela projecta-a 
no exterior de si mesma. 

A mulher que fica muito marcada por este arquétipo da deusa terá então muitas 
dificuldades em aceitar dentro dela o masculino através de relações afectivas, logo, 
o homem que ela fará aparecer na sua vida terá muitas dificuldades em se impor, 
porque ela irá querer sempre ser a mais forte, a mais valorizada... a dominadora. 
Porque ela de facto é possuída por uma energia psíquica extremamente poderosa 
que em certas ocasiões será até um impedimento para que possa alcançar harmonia 
na sua vida afectiva. Do mesmo jeito que o javali enfrenta sem medo tudo o que 
se encontra no seu caminho, a mulher-Ártemis precisará algum dia de enfrentar a 
sua raiva destrutiva para poder compreender o que ela significa na sua vida mais 
especificamente. 

A raiva descontrolada é uma emoção terrível que pode provocar muitas doenças 
físicas. Muitos especialistas que pesquisaram na área da ligação entre emoções e 
sintomas físicos chegaram a uma conclusão interessante e fácil de ser lembrada. 
A maioria das doenças que acabam em “ite” estão ligadas a inflamações sendo 
que a raiva descontrolada, principalmente quando guardada ou não devidamente 
canalizada, provoca habitualmente doenças do foro inflamatório. 

Então, tentem lembrar-se da última vez que sofreram de uma doença em 
“ite” como a amigdalite, a artrite, a bronquite, a colite, a conjuntivite, a cistite, a 
gastroenterite, a gengivite, a hepatite, a laringite, a mastite, a otite, a sinusite ou a 
vaginite e muitas outras. O que aconteceu nas horas anteriores à doença se declarar? 
Tenho a certeza de que ficarão admiradas.

Em certos casos, uma pessoa pode ter tanta raiva guardada que o primeiro sintoma 
de mal-estar que expressará será a depressão, problemática à partida totalmente 
contraditória. Mas todo o terapeuta sabe que, na maioria dos casos, a depressão 
esconde a raiva e que, quando a paciente se sente autorizada em expressá-la (isto é 
depois de bastante sessões), o estado depressivo melhora consideravelmente. 

A mulher-Ártemis precisa de encarar a raiva que se oculta na “fera” que existe 
dentro dela própria, só assim conseguirá tornar-se mais equilibrada emocionalmente 
e alcançar uma vida afectiva mais satisfatória.  

A mulher “Xamã” 

Ultimamente, temos assistido ao renascer do xamanismo. Esta forma de ritual 
que coloca o ser humano em contacto com o mundo das plantas e dos animais como 
seres poderosos que podem guiar-nos, tem evidentemente tudo a ver com a deusa 
Ártemis. 
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A palavra xamã provém da palavra em sânscrito sramana, que significa: “Senhor 
do Êxtase” ou “Homem inspirado pelos espíritos”, e é usada para definir aquele que 
passa a ser o interlocutor entre os homens e os deuses, uma ponte entre o visível e o 
invisível. O xamanismo é um tipo de religião de povos asiáticos e árcticos. Embora a 
palavra xamã tenha origem na tribo siberiana dos Tugus, não existe origem histórica 
ou geográfica para o xamanismo, prática religiosa de cura e filosófica encontrada no 
mundo todo.

O xamanismo trabalha, com profundo respeito pelas forças da natureza, com 
rituais vividos por qualquer tipo de pessoa, envolvendo cristais, fogo, água, metal, 
madeira. É um conceito de vida que busca no autoconhecimento a chave para o 
equilíbrio do ser.

A xamã, que entra em transe durante os rituais xamanistas, manifesta poderes 
aparentemente sobrenaturais invocando os espíritos da natureza. A comunicação 
com estes aspectos subtis da natureza  processa-se através de estados alterados de 
consciência 

As mulheres têm procurado muito este tipo de práticas porque elas estão dentro 
do arquétipo da mulher identificar o mistério e a sabedoria na natureza; faz parte 
das nossas raízes ancestrais quando as mulheres das cavernas testavam todas as 
maneiras de se curarem a elas a aos seus filhos. À medida que o tempo foi passando, 
as mulheres desenvolveram um conhecimento incrível que se transmitia de mães para 
filhas e, é claro, lhes dava muito poder. Por esta razão, a Igreja Católica transformou 
essas mulheres xamãs em bruxas, na Idade Média. Elas foram das primeiras a serem 
queimadas nas fogueiras da Inquisição. Representavam um foco de resistência à 
submissão feminina imposta pela Igreja e seus dogmas.

O xamanismo não é uma religião, nem é uma moda ou uma simples técnica de 
auto- ajuda, deve ser visto como um caminho de autoconhecimento que, pouco a 
pouco, muitas mulheres foram descobrindo. Permite à mulher voltar a entrar em 
contacto com aquilo que lhe foi transmitido há séculos, mas também a respeitar o 
mundo natural do nosso planeta.

As mulheres-Ártemis são as que permitiram o renascimento desta velha e 
maravilhosa energia como o podemos verificar através deste parágrafo escrito por 
Clarissa Pinkola Estés:  

O uivo: A ressurreição da mulher selvagem

«Essa Mulher Selvagem La Loba, que vive no deserto, foi chamada por muitos 
nomes e atravessa todas as nações pelos séculos afora. Seguem-se alguns dos seus antigos 
nomes: A Mãe dos Dias é a deusa-mãe-criadora de todos os seres e de todas as coisas, 
incluindo-se o céu e a terra. Mãe Nyx exerce seu domínio sobre tudo o que for da lama 
e das trevas. Durga controla os céus, os ventos e os pensamentos dos seres humanos dos 
quais se espalha toda a realidade. Coatlique dá a vida ao universo incipiente, que é 

maroto e difícil de controlar, mas, como uma mãe loba, ela morde a orelha do filhote 
para contê-lo. Hécata, a velha, a vidente que “conhece seu povo” e traz em si o cheiro 
de húmus e o sopro divino. E muitas, muitas outras. Essas são as imagens do que e de 
quem vive aos pés dos morros, longe no deserto, lá nas profundezas.

Uma coisa a respeito desse espaço é certa: ele é antigo... mais velho do que os oceanos. 
Como La Loba, ele não tem idade; é intemporal. O arquétipo da Mulher Selvagem dá 
sustentação a essa camada e emana da psique instintiva. Embora ela possa assumir 
muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas, ela não pertence à camada 
da mãe, da virgem, da mulher medial, nem da criança interior. Ela não é a rainha, a 
amazona, a amada, a vidente. Ela é só o que é. Chamem-na de La Que Sabé, Aquela 
Que Sabe; chamem-na de Mulher Selvagem, de La Loba, chamem-na pelos seus nomes 
nobres ou pelos seus nomes humildes; chamem-na pelos seus nomes mais novos ou mais 
antigos; ela continua sendo apenas o que é.

A Mulher Selvagem como arquétipo é uma força inimitável e inefável que traz 
para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e particularidades. 
O arquétipo existe por toda a parte e, no entanto, não é visível no sentido comum da 
palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visível à luz do dia.

Cada mulher tem acesso potencial ao Río Abajo Río, esse rio por baixo do rio. Ela 
chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte de escrever, de pintar, 
de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação activa ou de qualquer atividade que 
exija uma intensa alteração da consciência. Uma mulher chega a esse mundo-entre-
mundos através de anseios e da busca de algo que ela vê apenas com o cantinho dos 
olhos. Ela chega lá com artes profundamente criativas, através da solidão intencional 
e da prática de qualquer uma das artes. E mesmo com essas práticas bem executadas, 
grande parte do que ocorre neste mundo inefável permanece para sempre um mistério 
para nós por desrespeitar as leis físicas e racionais como as conhecemos.»

Mulheres que correm com os lobos p.45-46

POssIbIlIDADEs DE EVOlUÇÃO EXIsTEnCIAl

A Ártemis moderna 

Não restam dúvidas de que para a mulher Ártemis é ainda difícil viver na nossa 
sociedade porque ela dificilmente “encaixa” nas normas, mas ela não deve desistir. 
De todas as deusas é a que mais sofreu e sofre ainda da alienação. Mas a sua energia é 
fundamental para que todas as mulheres resgatem de dentro de si o feminino “puro” 
sem as marcas do patriarcado.

Espero que este texto ajude essas mulheres-Ártemis que ainda sofrem por serem 
“diferentes” a sentirem-se “normais”. Não desistam, o planeta precisa dos vossos 
valores. 
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«A Virgem Ártemis, arquétipo de uma feminilidade mais pura e mais primitiva, 
começa a tornar-se importante novamente. Por muito tempo, permanecemos sem 
representação da feminilidade absoluta, isto é, que não fosse definida pela sua relação 
ou com um amante (Afrodite), ou com um pai (Atena) ou com um marido (Hera).

Na verdade, a feminilidade raramente é representada em termos absolutos, mas 
sempre em relação com alguma outra realidade do mundo masculino. Em geral, quando 
uma mulher se retira para um território fechado aos homens, ela é vista como um pária, 
uma feiticeira ou uma louca. Quando retratada na literatura, no cinema ou na televisão, 
a virgindade feminina geralmente surge numa história em que um homem invade esse 
domínio e transforma a virgem numa “mulher de verdade” – como se a feminilidade 
jamais pudesse ser completa em si mesma. Quanto à mulher que ousa persistir em seu 
retiro, passam-nos a impressão de que ela é feia demais, mal-humorada demais ou, de 
alguma forma, deficiente. Ela inspira mais desconfiança do que estima. Em contraste, 
admiramos figuras de ermitões, sábios, iluminados ou simplesmente homens solitários; 
eles não nos são apresentados como incompletos por manterem distância do sexo oposto 
ou por se, preservarem castos.

Ártemis, que é lindíssima, tão linda quanto Afrodite para alguns, vem assim santificar 
a solidão, a vida natural e primitiva à qual todos podemos retornar quando julgarmos 
necessário relacionarmo-nos apenas com nós mesmas. Amazona e arqueira infalível, 
Ártemis garante a nossa resistência a uma domesticação que seria completa demais.

Além disso, como protectora da fauna e da flora, ela é a figura mais directamente 
ligada ao debate ecológico contemporâneo e às opções sociais dele decorrentes.»

Ginette Paris, Pagan Meditations, pp. 109-10  

O apelo da selva 

Muitas mulheres-Ártemis vivem hoje em dia dentro das cidades. O nosso mundo 
tão desumano alcançou um grau tão absurdo que foi preciso criar quintas ecológicas 
dentro de cidades para fazer descobrir às nossas crianças o que é uma vaca ou um 
porquinho. Comemos produtos que foram guardados dentro de frigoríficos durante 
semanas, pior ainda, as frutas foram colhidas verdes e amadureceram artificialmente. 
O ar que respiramos está cada vez mais contaminado, o barulho é insuportável. 
Mas tantas gerações se adaptaram a viver deste modo que, quando são colocados 
no meio do campo, não suportam o cheiro do estrume das vacas e fogem perante 
uma simples abelhinha à procura de pólen. Até assisti a uma situação com pessoas 
amigas que não conseguiram dormir numa casa de campo porque o “barulho” que 
faziam os passarinhos, ao amanhecer, era “intolerável”.

Precisamos de voltar para a natureza, o campo, as florestas, as montanhas, e a 
mulher Ártemis deve ser a pioneira desta “caminhada”. Dela depende a continuidade 
da espécie humana e a sobrevivência dela mesma. Uma mulher tipo Ártemis, que 
ficou afastada da natureza, adoece e corre o perigo de perder-se para sempre. Então 
não percam tempo. Vão saltitar no meio das papoilas e das margaridas. 

Deixar entrar outras deusas  na sua vida 

A mulher-Ártemis precisa de deixar entrar dentro da sua personalidade a deusa 
Deméter, que lhe ensinará a compaixão, e a abrir o coração para os filhos, mas 
também aos humanos em geral. A deusa Afrodite será muito importante para lhe 
ensinar a gostar da sensualidade, do seu corpo feminino e do convívio em sociedade. 
Para terminar (e é a mais difícil para ela) a deusa Hera poderá ajudá-la a entender 
a importância do compromisso afectivo. Nem todo o relacionamento oficial é 
asfixiante, a mulher-Ártemis deve justamente aprender a encontrar o equilíbrio 
entre ser uma mulher “selvagem” e uma mulher “integrada” nas relações humanas 
estáveis. É com certeza um grande desfio. 

Entregar-se a uma causa 

Outra forma de encontrar o seu equilíbrio passa por descobrir um objectivo pelo 
qual lutar. De um modo geral, este tipo de mulher é muito atenta às injustiças, e 
entrega-se de “corpo e alma” a uma causa. Isto pode representar o grande propósito 
da sua existência através do qual encontrará “o porquê de estar aqui na terra”. É 
claro que deverá tomar cuidado em não se converter numa fanática com convicções 
extremistas - não se esqueçam do seu lado focado, típico dos caçadores. Para tudo 
temos que ser capazes de olhar à nossa volta sabendo respeitar o que os outros 
pensam e fazem.  

O Urso da Meia lua 

Para terminar, gostaria de propor um conto Japonês para ajudar a mulher-Ártemis 
e as outras mulheres a reflectirem sobre os limites da raiva e a importância do perdão. 
Achei relevante o facto deste conto ter a ver com um urso, já que este lindo e feroz 
animal tem justamente uma forte relação com Ártemis.

Tirei esta versão do conto do livro “Mulheres que correm com os lobos” de 
Clarissa Pinkola Estés, pois os meus talentos de narradora estão longe de alcançar 
a ciência desta maravilhosa contadora – espero que ela não se importe com o meu 
atrevimento.

O Urso da Meia-lua

Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. 
Seu marido esteve fora, lutando na guerra, muitos anos. Quando ele afinal foi 
libertado, voltou para casa com o pior dos humores. Ele recusou entrar em casa, 
pois havia-se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia 
na floresta tanto de dia quanto de noite.
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Ela prosseguia subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver neve 
no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava 
a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade, e a neve 
penetrava directamente nos seus olhos e fundo nas orelhas. Mesmo sem ver, ela 
continuava a subir.

- Arigato zaishö – contou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer 
aos ventos por terem parado de cegá-la.

Ela procurou abrigo numa caverna rasa onde mal conseguiu lugar para o seu 
corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não come,, mas 
cobriu-se com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas 
verdes conseguiam atravessar a neve aqui e acolá.

- Ah – pensou ela – agora, ao urso da meia-lua.

Ela procurou o dia inteiro, e quase ao anoitecer encontrou grossos cordões de 
bosta. Não precisou de mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente 
pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu 
um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou 
numa tigela a comida que trouxera. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca 
e voltou correndo para o esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu 
cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. 
Fez então um círculo em volta da comida de um tamanho considerável, farejou o 
vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma só vez. Em seguida foi recuando 
até que desapareceu dentro da sua toca.

Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na 
tigela, mas desta vez não voltou para o seu esconderijo, recuando apenas metade 
do caminho. O urso, sentindo o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu 
para abalar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado,  
e por fim engoliu a comida e voltou para a toca. Isto continuou por muitas noites 
até que, numa noite escura, a mulher sentiu que tinha coragem suficiente para 
esperar ainda mais perto da toca do urso.

Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à 
abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu não só a comida, mas um 
par de pequenos pés humanos. Virou então a cabeça de lado e rugiu tão alto que 
fez os ossos do corpo da mulher zumbirem.

A mulher tremia, mas não recuava. O urso ergueu-se nas patas traseiras, estalou 
as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o vermelho acastanhado da 
sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu 
os seus braços como se quisesse agarrá-la, com as suas dez garras suspensas como 
dez facas sobre a cabeça da mulher, que, embora tremendo como uma folha ao 
vento, permaneceu onde estava.

- Por favor, meu querido urso – implorou ela – por favor, vim toda essa distância 
em busca de uma cura para o meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para 
a terra fazendo voar a neve e olhou de frente para o rosto assustado da mulher. Por 
um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias 

A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava afinal voltando 
para casa! Ela cozinhou e fez compras, e fez compras e cozinhou. Preparou pratos 
e mais pratos, tigelas e mais tigelas, de delicioso queijo branco de soja, três tipos de 
peixe, três tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões 
frios, grandes e alaranjados.

Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até ao bosque e ajoelhou-se ao 
lado do marido esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia 
preparado. No entanto, ele pôs-se de pé e deu um pontapé nas travessas de modo 
que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram por 
terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo.

- Deixe-me em paz! - rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso 
que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira 
que morava fora da aldeia.

- Meu marido foi ferido gravemente na guerra – disse a esposa. - Ele sofre de 
uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe 
a voltar a viver comigo. A senhora não pode dar-me uma poção que faça com que 
ele volte a ser carinhoso e gentil?

- Isso eu posso fazer por você – asseverou-lhe a curandeira – mas vou precisar 
de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o meu pêlo de urso de meia-
lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e trazer-me um 
único pêlo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois, dar-lhe-ei aquilo de que 
precisa, e a vida voltará a ser boa.

Algumas mulheres ter-se-iam sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas 
teriam considerado que todo esse esforço era impossível. Mas não ela, pois ela era 
uma mulher que amava.

- Ah! Como lhe estou grata! É tão bom saber que existe uma solução.

E assim ela preparou-se  para a viagem e na manhã seguinte partiu para a 
montanha.

- Arigato zaishö – dizia ela, o que é uma forma de cumprimentar a montanha 
e lhe dizer “obrigada por me deixar escalar em seu corpo”.

E ela embrenhou-se nos contrafortes, onde havia rochas semelhantes a grandes 
pães de forma e subiu até a um planalto coberto de mata. As árvores tinham galhos 
longos e caídos e folhas que se pareciam com estrelas.

- Arigato zaishö – entoou. Era uma forma de agradecer às árvores por erguerem 
os  seus cabelos para que pudesse passar por baixo. E assim ela conseguiu atravessar 
a floresta e começou a subir de novo.

Agora estava mais difícil. A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam 
na barra do seu quimono e rochas que arranhavam as suas mãos delicadas. 
Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direcção no crepúsculo, deixando-
a assustada. Ela sabia que eles eram os muen-botoke, espíritos dos mortos que não 
tinham parentes, e entoou orações para eles.

- Vou ser sua parenta. Vou dar-lhe descanso.
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Este conto explica-nos assuntos fundamentais, como aliás a grande maioria 
deles.

O marido que volta ferido emocionalmente e traumatizado pelas experiências 
da guerra representa uma parte da psique da mulher que precisa de se recuperar e 
de se tratar; o problema é que ela não sabe mais como comunicar com esta parte 
dela mesma. Quem conseguiu sobreviver a grandes traumas perdeu também a 
capacidade de comunicação com essa parte ferida que foi, em certos casos, ignorada 
há muito tempo. Um abismo de incompreensão se estabeleceu dentro dela própria 
e já não sabe o que fazer para restabelecer a comunicação. 

Esta parte ferida está cheia de raiva, e a reacção primeira que acontece quando a 
mulher quer ajudá-la é mandá-la embora; ela não quer conversa, não quer alimentar-
se, ela apenas quer ficar alimentando a sua fogueira interior enfurecida. 

 
Então, a jovem decide ir pedir ajuda à curandeira que representa uma parte calma 

e sábia da sua psique. Mesmo se lá fora está uma tempestade, a nossa curandeira 
interna deve ser capaz de nos dizer que isto é só uma passagem e que as coisas 
vão se acalmar. A curandeira pode ser vista como o nosso terapeuta interno que 
sabe ajudar-nos a encontrar as soluções. Mas tomar uma poção não é suficiente, ela 
deverá ir à procura de um ingrediente especial, imprescindível, através da subida 
da montanha: o conhecimento de si. O mesmo acontece quando nos querem tratar 
de um ponto de vista psicológico. Tomar medicamentos não é suficiente, é preciso 
fazer psicoterapia para compreender porque chegámos a este estado para poder 
transformá-lo para sempre.

A caminhada que lhe é pedida equivale totalmente à trilha interior que a mulher 
ferida deve efectuar para se curar. E enquanto vive as mais diversas experiências 
nessa escalada, ela pode, então, restabelecer a comunicação consigo mesma, com o 
seu ser essencial, descobrindo e exercitando os atributos que a ajudarão a lidar com 
o mundo real interno e externo.  

Existem dois aspectos fundamentais nesta “caminhada” que nunca devemos 
esquecer em toda “escalada de montanha do conhecimento interno”. O primeiro é 
nunca deixar de ser grato por vivenciar uma experiência assim; por mais difícil que 
seja, devemos estar agradecidos. É por esta razão que a mulher pronuncia a palavra 
Obrigada em japonês a intervalos regulares do conto.

O segundo ponto está ligado ao primeiro, e refere-se à importância de aprender a 
amar esta parte ferida. O conto diz-nos que a jovem não se importava com o esforço 
porque amava muito o seu marido. Simbolicamente isto quer-nos dizer que em 
momento algum deixamos de gostar da nossa parte doente. É um acto complicado 
porque a nossa tendência natural é odiar esta parte que nos traz dor e infelicidade; 
mas devemos observar que é justamente esta parte ferida que nos obriga a evoluir, 
e por esta razão, ela é digna de ser amada. No caso desta mulher e das mulheres-
Ártemis é a raiva a emoção mestra desta evolução existencial.  

reflectidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela, e 
os seus tremores passaram.

- Por favor, urso querido, eu venho-lhe trazendo alimento todas estas noites. 
Será que  podia ficar com um dos pêlos da meia-lua do seu pescoço? O urso parou 
e pensou, “Esta mulherzinha seria fácil de devorar”. No entanto, ele de repente 
sentiu-se cheio de pena dela.

- É verdade – disse o urso da meia-lua, sem afastar as garras da sua cabeça 
– você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pêlos. Mas arranque-o 
depressa, vá-se embora e volte para a sua gente.

O urso ergueu o seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua do seu 
pescoço, eentão a mulher pôs-lhe uma das mãos no pescoço, agarrando com a 
outra um único pêlo branco e lustroso, que arrancou rapidamente. O urso recuou, 
gritando como se estivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados.

- Ah, obrigada, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada. A mulher inclinou-se 
em reverência, e voltou a inclinar-se. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele 
rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia e, no entanto, palavras 
que de algum modo havia conhecido toda a sua vida. Voltou-se e correu montanha 
abaixo com a maior velocidade possível, passando a correr debaixo das árvores 
de folhas com formato de estrelas. E o tempo todo ela agradecia às árvores por 
erguerem os seus galhos para ela passar. Tropeçando pelas pedras que pareciam 
grandes pães de forma, a mulher continuava a agradecer à montanha por permitir 
que ela escalasse o seu corpo.

Embora as suas roupas estivessem esfarrapadas, os cabelos desalinhados, o rosto 
sujo, ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia, seguiu pela estrada de 
terra que atravessava a cidade até ao outro lado, e entrou na cabana onde a 
curandeira estava sentada cuidando do fogo.

- Olhe! Olhe! Consegui, encontrei, conquistei, conquistei um pêlo do urso da 
meia-lua! - gritou a jovem mulher.

- Que bom – disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher 
atentamente, pegou no pêlo de um branco puríssimo e ergueu-o perto da luz. Ela 
sopesou o longo pêlo com uma das mãos e medindo-o com o dedo exclamou: - É! 
Este é um autêntico pêlo do urso da meia-lua. De repente, porém, voltou-se e 
lançou o pêlo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela 
chama laranja.

- Não! - gritou a mulher – O que é que a senhora fez?
- Fique calma. Está certo. Tudo está bem – disse a curandeira. - Você lembra-

se de cada passo que deu para escalar a montanha? Lembra-se de cada passo que 
deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Lembra-se do que viu, do 
que ouviu e do que sentiu?

- Lembro – disse a mulher -, lembro-me muito bem!
- Então, minha filha - disse a velha curandeira com um sorriso meigo -, volte, 

por favor, para casa com os  seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma 
com o seu marido.
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Quando enfim alcança o alto da montanha, ela já sabe como se aproximar do 
urso da meia-lua e como comunicar com ele, pouco a pouco, mantendo-se firme, 
enchendo-se de coragem para superar o medo e continuar seguindo para cada vez 
mais perto dele. 

Como já expliquei, o urso é fundamental porque ele é um regulador da nossa 
psique, ele ensina-nos como sermos pacíficas mas também ferozes dependendo da 
situação. O seu pêlo então é um verdadeiro talismã.  

No final da história a curandeira assegura-se de que a jovem mulher afirme que 
se lembra dos conhecimentos que adquiriu na montanha, de cada passo que deu, 
de tudo o que viu, ouviu e sentiu, do que fez para conquistar a confiança de si, de 
seu urso interno, para que esta experiência nunca seja esquecida por ela e para que 
a possa transmitir a todos.

Aquilo que também fica implícito, através desta experiência, foi que ela teve que 
aprender a perdoar depois de ter reconhecido as suas feridas. 

A cura total da raiva passa obrigatoriamente pelo perdão.  

O perdão não é um assunto simples de pôr em prática. Todas as religiões, 
e ultimamente a filosofia “new-age”, têm falado muito a este respeito, olhando o 
perdão como a cura de muitos males. Consequentemente, já deixei de contar o 
número de mulheres que aparecem no meu consultório e que num dado momento 
da primeira consulta me dizem com um ar culpado: “Doutora, eu sei que já devia 
ter perdoado a... um tal ou uma tal... ou a elas mesmas, mas não consigo. Li no livro 
X que TENHO de perdoar para me libertar, mas não posso, É MAIS FORTE DO 
QUE EU”. 

O verdadeiro perdão não é uma coisa simples. Raramente uma pessoa acorda de 
manhã dizendo “hoje está decidido, vou perdoar”, e consegue fazê-lo, se não tiver 
ultrapassado as três fases prévias do verdadeiro perdão.  

Estas fases são:  

1º) Deixar passar o tempo
O tempo ajuda a amenizar as situações. A ideia não é protelar o perdão ou outra 

coisa qualquer, é simplesmente deixar assentar o acontecido. Vamos “digerir” a 
situação, como frequentemente se diz.  

2º) Tentarmos controlar-nos
Esta fase é difícil porque significa aprender a canalizar todas as emoções violentas 

que estamos a sentir perante a situação. Analisar o acontecido como sendo uma 
história de outra pessoa pode também ajudar justamente para nos distanciarmos 
das nossas emoções, de modo a não tomarmos decisões precipitadas das quais 
poderíamos arrepender-nos. Este exercício analítico de controlo constitui uma 
grande aprendizagem da forma como lidamos com os nossos impulsos. Ele ensina-

nos como racionalizar a “tempestade emocional”, procurando maneiras de nos 
curarmos das feridas que nos causaram, sem devolver ao outro aquilo que ele nos fez. 
Isto não quer dizer que se deva calar o facto de que fomos magoados, mas sim que 
devemos aceitar esse facto sem vontade de nos vingarmos. Este é o grande desafio. 

3º) Fazer um esforço para não repisarmos o mesmo assunto
Quando somos magoados, temos a tendência de rever na nossa mente o 

acontecido muitas vezes seguidas, podendo até em certos casos tornar-se isso uma 
obsessão. Esta é uma forma que o nosso cérebro emocional encontra para tentar 
resolver a “ferida”. Mas não é a forma adequada, porque, em certos casos, só serve 
para alimentar a raiva, o ódio do outro e a vontade de nos vigarmos. Fazer um trabalho 
consciente que tenta afastar estes pensamentos é fundamental para reencontrarmos 
a paz interior. Reviver constantemente essas emoções provoca muitos danos no 
nosso metabolismo e temos que pensar primeiro naquilo que queremos: ficar bem 
ou ficar doentes? 

Nesta fase, vamos continuar a distanciar-nos, concentrando-nos em actividades 
que nos permitam deixar de relembrar os acontecimentos que nos feriram. 

4º) O perdão
Depois de termos passado pelas três fases anteriores, que podem demorar 

um certo tempo (depende da situação e das pessoas), chegamos ao momento da 
verdade: a hora do perdão.

Existem muitas maneiras de perdoar, cada um tem que encontrar qual a forma 
com a qual se sente melhor para o fazer. Não pode ser um acto forçado porque, 
nesse caso, será feito antes do tempo que a pessoa tem para concluir o seu trabalho 
interno. 

A pessoa que decidiu perdoar fá-lo-á com plena consciência do seu acto, de 
modo a estar “bem presente” naquele momento, pois isso lhe dará forças perante o 
outro que sentirá ainda mais o peso da responsabilidade daquilo que fez.

Muitas pessoas também pensam que perdoar nos enfraquece porque parece 
que, ao agirmos assim, será como se nada tivesse acontecido. Puro engano. Perdoar 
não quer dizer esquecer. Pelo contrário. Perdoar significa que, porque tomamos 
consciência da ferida que nos foi ministrada, somos capazes de raciocinar sobre 
o assunto, decidir não nos vingarmos e consequentemente perdoar. Mas significa 
também que ficamos com uma cicatriz dentro de nós e que ela nos lembrará o que 
aconteceu. Resta agora às pessoas demonstrarem-nos que mudaram e que estão 
arrependidas. Se não for o caso, então afastemo-nos delas. Perdoar não quer dizer 
submetermo-nos.

Para terminar, gostaria de dizer que sabemos que perdoamos quando deixamos de 
pensar no assunto, quando este não nos afecta mais internamente e particularmente 
porque deixamos de sentir RAIVA. Esta é o nosso barómetro exacto do estado no 
qual se encontra o nosso perdão.   
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DESCRIÇÃO DE CASO

A Senhora D veio ter comigo num belo dia de Verão. Quando abri a porta do 
consultório para a nossa primeira consulta avistei uma mulher entre os quarenta e os 
cinquenta anos, vestida de saia curta e camisola que deixava transparecer um ar de 
adolescente bem comportada (e até apagada). Mas eu tinha a certeza de que ela não 
era nada assim. Para dizer a verdade, ela me lembrava um animal selvagem que tivesse 
sido enjaulado há muito tempo e que tinha perdido o brilho do seu pêlo, o olhar corajoso 
e determinado do instintivo. Ela já não transmitia o orgulho da sua raça.   

A Senhora D queixava-se de insónia, de cansaço mental, de ansiedade em certos 
casos e possuía um longo historial de episódios depressivos que nunca tinha realmente 
conseguido tratar. Tinha uma história de vida complicada e dolorosa, tanto em relação 
à sua família de origem como à actual. A mãe era uma mulher muito doente “dos 
nervos” como se dizia antigamente. Hoje em dia chamar-se-ia esta doença de depressão 
bipolar ou talvez até de neurastenia (tipo de neurose). Ela e a família tinham vivido no 
Ultramar e tinham retornado a Lisboa quando ela completara os 17anos de idade. 

Como todos os que viveram naquelas terras longínquas (e principalmente para as 
crianças que só tinham conhecido este modo de se viver), a adaptação a Portugal foi 
totalmente traumática. Eu já tenho trabalhado em consulta com muitas mulheres que 
passaram por isto na infância, e, talvez pelo facto de eu ser estrangeira, elas sentem-se 
mais confiantes em se tratar comigo. O que eu tenho observado em relação a elas aplica-
se a todas sem excepção. São mulheres esquartejadas entre duas culturas, duas terras, 
duas maneiras de ser, duas mães em certos casos (a biológica e a ama que transmitiu 
os valores da outra pátria) e com uma saudade eterna àquela vida que levaram na 
infância. Elas carregam a cicatriz das desenraizadas que nunca mais reencontrarão as 
suas terras, o território dos seus primeiros passos e dos seus primeiros amores. A Senhora 
D não fugia à regra. E, à medida que avançávamos na sua psicoterapia ficava sempre 
em pano de fundo aquela que ela tinha sido até aos 17 anos e a que foi obrigada a ser 
depois dessa idade.

A sua vida afectiva era também muito complicada. Era casada, com filhos, trabalhava 
como empresária e estava a tentar libertar-se duma relação muito traumática na qual o 
seu parceiro repetia as traições. A auto-estima estava muito baixa e desejava muito sair 
deste “inferno” para recomeçar a sua vida.  

Fizemos alguns meses de terapia nos quais ela tomou consciência da sua necessidade 
de se livrar dos “fantasmas” do passado ligados à sua família. Em contrapartida ainda 
lhe custava muito reconhecer que o seu parceiro não a respeitava, desculpando muitas 
vezes as suas atitudes e era incrível assistir à sua incapacidade para se revoltar.

Falava muito da sua infância em África, no meio dos nativos com os quais era tão 
feliz e tão livre, relembrava aqueles momentos no colo das “mães negras”, mulheres 
opulentas tanto física como espiritualmente, que tinham espaços nos seus corações para 
todas as crianças do mundo, fossem brancas, negras, amarelas, pouco importava... eram 
crianças que precisavam de colo. Quando ela me contava as suas aventuras, eu via os 

seus olhos voltarem à vida e conseguia enxergar o belo animal selvagem que jazia lá no 
fundo mas que ainda não sentia a força nem a coragem de pular para fora e tornar-se 
uma fera se fosse preciso. 

A Senhora D era uma Ártemis “meia morta, meia viva”. Dependia dos dias. Ela 
vivia no meio da cidade e não suportava mais o cimento dos prédios e a falta de árvores. 
Sobrevivia à imagem da cidade asfixiante, e ao sufoco diário esperando pelo dia em que 
voltaria aos grandes espaços da selva.  

Até que, com o passar do tempo, ela adquiriu a força de enxergar a verdade, a sua 
visão voltou a ser apurada e criou esta colagem que vale mil palavras. À esquerda um 
barco encalhado com uma imagem debaixo dele, de uma terra totalmente árida que se 
“introduz” na cabeça de uma mulher com os olhos bem abertos, rodeada de uma água 
fresca. Temos aqui a nossa Ártemis “ressequida” que ficou parada na praia durante 
tanto tempo que a sua mente, fresca e viva como a água, ficou seca como a depressão. Se 
bem que um dos sintomas do estado depressivo seja o choro, a doença “encalha” a pessoa 
e impede-a de ter uma visão criativa da vida. Ao centro, dois peixinhos que vivem felizes 
como se nada acontecesse lá fora. A sua parte que idealizou a vida a dois perfeita. 
Acima, muitas coisas desarrumadas que até podem fazer pensar em lixo amontoado e 
uma palavra em maiúsculas: ESPAÇO. Ártemis voltou. 

À direita, um poço com muitas mulheres em volta, que foram buscar a água que 
permite manter a vida, e, debaixo dele, uma árvore, em parte descascada, que representa 
as feridas ancestrais do feminino da família que ela está a resgatar, e que também 
procura, através dos seus ramos, a vida do fundo do poço como as mulheres da imagem 
acima.

E para terminar, uma mulher muito alegre e descontraída que brinca com pastilhas 
de muitas cores, enquanto um gorila feroz está nas suas costas sublinhado pela frase “Já 
perdi a ingenuidade”. Este trabalho foi um momento chave da terapia dela porque ela já 
tinha readquirido a sua visão que lhe permitiria lutar contra aquilo que a prendia.

Uns dias a seguir, ela começou a verbalizar a sua raiva e a sua frustração, criou um 
desenho com uma mulher que tinha um grande véu em volta dos ombros e que voava 
atrás dela como se a quisesse fazer voar também. 
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Naquele dia perguntei-lhe se ela sabia andar de bicicleta. Respondeu-me que sim, 
muito admirada. Fui buscar um grande véu que ela prendeu nos seus ombros e duas 
bicicletas à minha garagem. Eu sabia perfeitamente o que eu queria provocar nela e 
assim fomos passear no campo. Quando alcançámos uma grande descida pedi-lhe para 
se soltar e para que voltasse à sua infância, quando tudo era permitido. Ela devia deixar-
se levar até ao final da descida. Segundos depois, o vento levantou o véu e lá estava ela 
como a mulher do desenho. Foi fantástico, ela voltou a sentir sensações esquecidas das 
quais precisava para resgatar Ártemis do seu interior. Isto iria ficar na sua memória e 
principalmente no seu corpo para que, doravante, nos momentos de dúvidas e de medo 
não se esquecesse que a sensação atordoante da liberdade existia.  

Mais à frente, criou uma caixa de areia que simbolizava a ideia de que tinha de livrar-
se do passado. Como vemos na imagem, o barco desta vez está na água (mesmo que seja 
uma água ainda discreta) e encontra-se virado ao contrário, há ainda a casinha (que 
representa o lar do passado) frente à qual um gatinho está abanando a mão em sinal de 
despedida. Ela vai em direcção a um mundo desconhecido simbolizado pelas árvores. Na 
entrada deste novo espaço a ser desbravado está posicionada uma “mulher-borboleta” 
que simboliza a  sua transformação psicológica num ser livre como a borboleta que se 
libertou do casulo. Este maravilhoso insecto é também associado à psique, do grego 
psychein (“soprar”), é uma palavra ambígua que significava originalmente “alento” 
e posteriormente, “sopro”. Dado que o alento é uma das características da vida, a 
palavra “psique” era utilizada como um sinónimo de vida e, por fim, como sinónimo de 
alma, considerada o princípio da vida.

A Senhora D estava, enfim, indo a caminho do renascimento da sua alma.  
 
 

Mesmo assim, nas sessões seguintes, ela demonstrava uma certa hesitação, eu sabia 
que ainda faltava o grande passo que lhe permitiria enfrentar a sua ferida e o seu 
conteúdo.

Ela volta então a criar uma caixa de areia, na qual escolhe um...  javali (a Senhora 
D não sabe nada, nesta altura do nosso trabalho, da simbologia do javali ligado a 
Ártemis) para representar-se. Cria uma arena com guerreiros que querem matar o 
javali; ao fundo, a morte segura a mão de uma mulher acanhada, mas o bruxo Merlin 

abre o caminho e permite ao javali cheio de raiva, mas também cheio de determinação, 
enfrentar os seus carcereiros e conseguir libertar-se. 

Ela, através da verbalização, consegue identificar nesta mulher a sua mãe presa nos 
braços da morte. “Eu quis ser fiel à minha mãe; como ela optei pela morte durante estes 
anos todos, mas acabou, quero viver e viver muito!”

                    

                          

 

No mesmo dia, a seguir a esta tomada de consciência, a Senhora D “cria-se”
com argila e, ainda que seja difícil de verificar na imagem, o movimento dela 

dirige-se no sentido da direita, querendo avançar, movimentar-se e sair desta parada 
tão longa.

Meses depois, a Senhora D encontrou a força para pedir o divórcio. O marido, 
entretanto, não tinha demonstrado nenhuma vontade em mudar os seus hábitos de 
“Don Juan”.

Ela está a liberar-se de todos estes anos e reencontrou o seu poder de “ mulher 
selvagem” que não tem medo de enfrentar o mundo e de lutar pelos seus direitos. Sei que 
ela quer voltar a morar no campo, logo que a sua vida esteja “arrumada”.

Este divórcio (como quase todos) foi muito doloroso, mas o preço a pagar para 
recuperar a sua liberdade valeu a pena. 

 
“A liberdade, para a mulher-Ártemis, não tem preço” 
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A DEUSA HÉSTIA

A Mulher “Interior”

 
“Héstia, nas mais altas moradias tanto de deuses imortais como de homens que 

andam sobre a terra, alcançaste uma residência eterna e a mais elevada honra, além 
de um prémio justo e honorífico; pois sem ti não pode haver festivais entre os mortais, 
se, no princípio, da tua mão não for a primeira e a última libação do vinho doce como 
o mel.”

Hino Homérico a Héstia 

 O MITO 

Héstia é a Deusa da lareira e do fogo sagrado. Ainda que ela seja a deusa 
menos conhecida dos deuses olímpicos, não deixa de ser um dos arquétipos mais 
importantes para a mulher que está na sua caminhada interior. Podemos encontrar 
referências à sua breve mitologia em três hinos homéricos nos quais a sua descrição 
é muito reveladora. Ela é respeitavelmente tratada como “aquela virgem venerável, 
Héstia”. 

Héstia era a filha primogénita de Reia e Crono, a irmã mais velha da primeira 
geração de deuses olímpicos e a única solteira. Foi a primeira a ser engolida por 
Cronos seu pai, “faminto” e irado, e, consequentemente, foi a última a ser resgatada 
pelo irmão Zeus.

Afrodite induziu Poseidon, o deus do mar, e Apolo, o deus do sol, a apaixonarem-
se por ela. Os rivais apresentaram-se então perante Zeus para pedirem a sua mão. 
Héstia evita exacerbar a competitividade de ambos recusando com firmeza os 
pedidos. 

“Não quis e recusou-os obstinadamente; e, tocando na cabeça do seu irmão Zeus, 
esta bonita deusa fez um juramento solene de que iria manter-se virgem toda a vida.” 
Diz-nos um dos hinos Homéricos.

Por fidelidade ao irmão que a salvou da escura barriga, Héstia jura eterna 
virgindade. E conforme o revela o “Hino de Afrodite”, “Zeus lhe concedeu um 
bonito privilégio. Ao invés de um presente de casamento, ela tem o seu lugar no 
centro da casa para receber o melhor em ofertas. É honrada em todos os templos dos 
deuses, e é a deusa venerada por todos os “mortais”.

Também Zeus lhe promete, em honra do seu gesto, que em cada banquete 
que houver a primeira vítima de todos os sacrifícios seja dedicada a ela. Héstia, no 
entanto, fica horrorizada e foge de todas as festividades para se recolher num espaço 
tranquilo do palácio.

Ela também aceita deixar o seu lugar no Olimpo, quando Dionísio se torna um dos 
deuses olímpicos. Devido ao facto de apenas doze deuses poderem aí permanecer, 
ela renuncia, porque quer estar longe das futilidades desse espaço. Héstia sabe que 
o seu culto está tão enraizado nas pessoas que não precisa de um lugar de destaque. 

Outra parte do mito conta que o único dia em que Héstia aceitara participar 
numa festa, ela estava descansando como os outros convidados, quando de repente 
foi acordada pelo zurro de um burro. É então que vê Priapo na sua frente com seu 
enorme falo, tentado violá-la. Apavorada, desata aos gritos e o deus abandona a sala 
correndo. 

Priapo, deus grego da fertilidade, filho de Dionísio e Afrodite, era representado 
como um homem idoso, mostrando grandes órgãos genitais, e considerado como 
protector de rebanhos, produtos hortícolas, uvas e abelhas. Dionísio, vindo vitorioso 
de batalhas nas Índias, foi ardilosamente recebido por Afrodite, e nasceu Priapo. 
Hera, ciumenta de Afrodite, actuou para que a criança nascesse com uma grande 
deformidade. Consequentemente ele é sempre representado com um falo, ou seja, 
um pénis disforme. 

O mito de Héstia também revela que, numa outra ocasião em que Hera queria 
destituir seu marido Zeus, Héstia recusou juntar-se a ela e aos outros deuses. Estava 
por demais reconhecida ao irmão por tê-la libertado da prisão interna do pai.

A deusa Héstia nunca participou em nenhuma querela, nem em nenhuma guerra, 
o que a coloca como a única deusa pacífica do Olimpo.  
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EXPlICAÇÃO PsICOGEnEAlóGICA E AnAlÍTICA DO MITO

Ainda que o mito desta deusa seja escasso em acontecimentos, não deixa de 
ter informações simbólicas primordiais para o nosso crescimento interior, como se 
percebe de seguida.

Héstia (em Grego antigo Ἑστία / Hestía) provém da mesma família etimológica 
que o latim Vesta (Vesta), cuja fonte é o indo-europeu wes, “queimar”, “passar pelo 
fogo” “consumir”. Héstia é a lareira em sentido estritamente religioso ou, mais 
precisamente, é a personificação da chama colocada no centro do altar, no centro 
da habitação, da lareira como fogo central da terra; enfim, da lareira do Universo. 
E, embora Homero lhe ignore o nome, Héstia certamente prolonga um culto pré-
helénico do lar.  

Devido ao facto de ter sido a primeira a ser engolida e a última a ter sido resgatada, 
podemos considerar que Héstia detém uma simbologia importantíssima: o Alfa e o 
Ómega. O princípio e o fim. Este conceito seria a “chave do Universo” que contém 
a «totalidade do conhecimento, a totalidade do ser, a totalidade do espaço e do 
tempo».

Teilhard de Chardin utilizou estas duas letras gregas (Alfa, Α α e Ómega, Ω ω) 
«para expressar uma teoria nova da evolução universal que consiste em constituir uma 
noosfera para uma espiritualização progressiva dos seres e da consciência». (Dicc. 
Simbólica).

Por ter ficado mais tempo no escuro, Héstia sabe qual é a dor do sacrifício e 
da espera. Ela teve muito tempo para reflectir acerca da futilidade da procura do 
poder, principalmente porque foi a primeira vítima da avidez de poder do seu pai. 
Consequentemente, ela será uma mulher sábia que aprecia a solidão e lutará por 
manter o fogo, representante da luz e do calor interior, conduzindo-nos na nossa 
caminhada existencial e espiritual.

Héstia não precisa de demonstração de poder, ELA É O PODER! 

O seu atributo, o fogo, fala por si só sobre a sua potência. Personificação do fogo 
sagrado, a deusa preside à conclusão de qualquer acto ou acontecimento. À sua 
vida de pureza, ela agrega a vida nutritiva, sem ser ela própria fecundante. É preciso 
observar, além do mais, que toda a realização, toda a prosperidade, toda a vitória são 
colocadas sob o signo desta pureza absoluta. O fogo que queima e consome é um 
símbolo de purificação e regeneração. Ao contrário da água, ele tem a capacidade de 
transmutar e de purificar pela compreensão. 

O episódio de Héstia com Priapo é extremamente revelador do seu poder 
purificador e fecundador. Para o explicar devemos retomar o facto de que ela é a 
primeira e a última. Esta eventualidade permite-nos expressar, em termos míticos, 
um traço central da velha filosofia da fecundidade. Acreditava-se que o primogénito 
era a mais forte de todas as crianças porque era formado a partir do sangue menstrual 

no auge da sua força.  Esta menstruação “excepcionalmente” poderosa era atribuída 
às jovens “virgens” e a toda a mulher que ainda fosse “pura”.  

Então, ele tornava-se “o escolhido”, como por exemplo Jesus, que na Bíblia é 
descrito como “o primeiro e o último, o início e o fim”; “o primeiro-nascido de 
qualquer criatura”, “o primogénito de uma multidão de irmãos”. Por esta razão, 
sua mãe foi descrita como “virgem”, porque, simbolicamente, só uma mulher neste 
estado poderia conceber um ser tão luminoso.

Héstia não poderia de maneira nenhuma ser fecundada por Priapo, que representa 
a impureza absoluta, porque a sua virgindade detém o poder da fecundidade. É 
esta fecundidade que mantém Héstia tão excepcionalmente poderosa e superior aos 
outros seres. 

Héstia também representa o fogo doméstico, que é o centro do lar; ela protege o 
espaço interior sagrado da família, como Jean Shinoda Bolen nos descreve:

«Héstia é encontrada em rituais, simbolizada pelo fogo. Para que uma casa se 
tornasse um lar, a presença de Héstia era solicitada. Quando um casal se unia, a 
mãe da noiva acendia uma tocha em sua casa e transportava-a até diante do casal 
recentemente constituído e até à nova casa, para que acendessem a primeira chama no 
seu lar. Este acto consagrava este novo lar.

Logo que uma criança nascia, acontecia um segundo ritual. Ao completar cinco 
dias de vida, era levada ao redor da lareira para simbolizar a sua admissão na família. 
Então seguia-se um festivo banquete sagrado.

Da mesma forma, cada cidade-estado grega tinha uma lareira comum com um fogo 
sagrado no edifício principal, onde os convidados se reuniam oficialmente. Cada colónia 
levava o fogo sagrado de sua cidade natal para acender o fogo da nova cidade.

Portanto, onde quer que um novo casal se aventurasse a estabelecer um novo lar, Héstia 
vinha com eles com o fogo sagrado, ligando o antigo lar com o novo, talvez simbolizando 
continuidade e ligação, consciência compartilhada e identidade comum».

As Deusas e a Mulher, p.163-164 

A versão romana do culto do lar apresenta certos traços que são provavelmente 
mais primitivos que nos Gregos. A característica essencial do culto de Vesta, a versão 
romana de Héstia, era o mantimento constante de um fogo consagrado por virgens, 
as Vestais. Representantes originalmente da casa real, estas jovens raparigas, primeiro 
em número de duas, seguidamente de quatro e por último de seis, eram chamadas 
“princesas” e recebiam certos privilégios de acordo com o grau ao qual pertenciam. 
Vestiam-se como noivas, para indicar a sua virgindade; tinham idades entre os seis 
e os dez anos, e comprometiam-se ao serviço de Vesta por cinco anos, ou seja, até à 
puberdade. 

A disciplina era severa. Se uma vestal negligenciasse manter o fogo consagrado à 
deusa virgem, ela era banida. Se perdesse a sua virgindade, era murada num túmulo 
subterrâneo até à morte, a menos que fosse salva pela intervenção directa da própria 
deusa.
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Na época do novo ano romano, o nosso tempo “pascoal”, celebrava-se uma 
cerimónia onde se apagava e se reacendia o fogo sagrado. As Vestais serviam-se de 
um instrumento semelhante a uma perfuradora, que perfurava um bloco de madeira, 
invenção atribuída a Hermes, com o qual estava ligada a deusa do lar.  

Héstia era muitas vezes representada como parceira do Deus Hermes, o 
mensageiro. Chamavam Herma uns pilares de pedra, colocados ao longo das 
estradas, que eram constituídos pela cabeça do Deus e que levavam no centro, em 
relevo, os seus atributos viris. Nas casas, as lareiras redondas de Héstia ficavam no 
interior, enquanto o pilar fálico de Hermes ficava na entrada. 

Estas duas divindades representavam funções separadas extremamente 
importantes, porém muito relacionadas. Hermes era o protector de dentro para fora, 
o guia o companheiro, enquanto que Héstia protegia de fora para dentro, iluminava 
e aquecia o santuário e o lar. 

São complementares e representam arquétipos fundamentais para a nossa 
caminhada espiritual. Quando comunicamos com o nosso interior através da 
meditação, é a deusa Héstia que nos acompanha; mas quando comunicamos com 
Deus, é Hermes, o mensageiro, que leva as nossas mensagens. 

 
ARQUÉTIPOS E FERIDAS DOMINANTES DE HÉSTIA 

NA MULHER DE HOJE

A mulher Héstia:

SOLTEIRA-MEDITADORA-INTROSPECTIVA-RESERVADA-
VIRGEM-LAR INTERIOR 

O fogo da gruta, o fogo do lar e o fogo interior 

É no Paleolítico superior que o homo sapiens consegue criar o fogo através da 
técnica de percussão do sílex e, mais tarde, no Neolítico, através da técnica da 
fricção da madeira. Embora até às referidas épocas, o homem já tivesse utilizado 
o fogo, o facto de poder criá-lo com as suas próprias mãos causou uma profunda 
transformação na sua evolução. Tornava-se ele mesmo inventor de um dos elementos 
da natureza, e esta descoberta marcaria tanto a Humanidade, que seria difícil hoje 
nomear todas as referências ao fogo que existem nos mitos, nas metáforas, nos 
rituais, nas especulações filosóficas, intelectuais e psicanalíticas.

O mito que enuncia melhor esta descoberta e suas consequências é 
indubitavelmente o de Prometeu.  Filho dos titãs, Prometeu era um gigante do qual 

Zeus temia o poder. Profeta e inventor, Prometeu criou, a partir de um bloco de argila 
misturado com água, o primeiro ser humano. Não querendo deixar a sua criatura 
desfavorecida, Prometeu foi roubar à Roda do Sol uma faísca e, de regresso à terra, 
ofereceu a fonte de fogo divino aos homens. Este acto foi interpretado por Zeus como 
um desafio aos deuses e ele decidiu punir a Humanidade inteira provocando uma 
grande inundação. Para Zeus, este não era somente um assunto de orgulho ferido; 
ele receava acima de tudo que, dominando o fogo, o homem pretendesse igualar-se 
aos deuses. 

Este mito reconstitui na perfeição o quanto os actos de apropriação e de 
domesticação do fogo marcaram a Humanidade, e encontra-se ancorado nos nossos 
inconscientes colectivos como um arquétipo. 

Carl G.Jung, mestre na psicologia dos arquétipos, explica as origens do nome 
Prometeu, como “de origem idêntica à do nome Hindu, pramantha, pedaço de 
madeira “macho” que faz o fogo por fricção”. Este é um instrumento do mantanha 
– sacrifício do fogo – e é considerado como sexual na Índia. O pramantha é o falo, ou 
homem. A madeira escavada colocada por baixo é a vulva, ou mulher. O fogo obtido 
por escavação é agni, a criança, o filho divino. O simbolismo sexual da criação do 
fogo fica aqui evidenciado.

O fogo estaria por conseguinte relacionado com a nossa sexualidade, 
principalmente como símbolo pré-sexual da transformação da líbido. Já que a 
sexualidade é a componente psíquica dotada da mais forte tonalidade afectiva, as 
regressões, assim como os rituais primitivos, manifestam uma analogia com ela. 

A cerimónia do fogo é um exemplo da canalização progressiva da energia psíquica 
em acção. 

A mulher Héstia possui dentro de si esse arquétipo poderoso e antiquíssimo 
dos primeiros homens reunindo-se para comer, aquecer-se e conviver à volta das 
lareiras acesas nas grutas. Ao nível individual, devemos também entender que 
este fogo central das grutas permitiu ao ser humano começar a aquietar-se e a 
centrar-se no seu próprio interior. Deste modo, o fogo externo era também vivido 
internamente. O ser começou então a meditar e a viajar dentro de si mesmo, através 
de estados modificados de consciência. Por esta razão, a deusa Héstia converteu-se 
na protectora do fogo sagrado que era aceso nos templos. Consequentemente, a 
mulher Héstia é facilmente atraída pelo sagrado, pelo silêncio, pelos rituais religiosos 
e pela vida sacerdotal, cuja prática diária, exigindo dedicação e paciência, a preenche 
profundamente.    

O si-mesmo: o arquétipo de Deus 

Com Héstia como presença interior, a mulher não fica “ligada” às pessoas, às 
consequências, posses, prestígio ou poder. Sente-se completa como é. O seu Ego 
não está em jogo. Pelo facto de a sua identidade não ser importante, ela não fica 
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ligada às circunstâncias exteriores, não se tornando portanto exultante ou arrasada 
por aquilo que acontece.

Héstia é o arquétipo da centralização interior. Ela é o “ponto tranquilo” que 
dá significado à actividade, o ponto de referência interior, que permite à mulher 
permanecer firme no meio da confusão, desordem ou confusão do dia-a-dia. Com 
este arquétipo presente na sua personalidade, a vida de uma mulher tem significado, 
a isto se chama o Si-mesmo. 

“Todo o microcosmos, toda a região habitada, tem aquilo a que poderíamos chamar 
um “Centro”, ou seja, um lugar sagrado por excelência. É nesse “Centro” que o sagrado 
se manifesta por excelência, sob a forma de hierofanias elementares – como no caso 
dos “primitivos”( os centros totémicos, por exemplo, as cavernas onde se enterram os 
Tchuringas, etc...) – ou sob a forma mais evoluída de epifanias directas dos deuses, 
como nas civilizações tradicionais. Mas não se deve considerar este simbolismo do 
Centro com as implicações geométricas do espírito científico ocidental. Para cada um 
desses microcosmos, podem existir vários “Centros “(...) todas as civilizações orientais 
– Mesopotâmia, Índia, China, etc... – conhecem um número ilimitado de “Centros”. 
Mais ainda: cada um desses “Centros” é considerado e literalmente denominado “Centro 
do Mundo”. Como se trata de um espaço sagrado, que é dado por uma hierofania, 
ou construído ritualmente, e não de um espaço profano, homogéneo, geométrico, a 
pluralidade dos “Centros da Terra”, “dentro de uma única região habitada, não cria 
nenhuma dificuldade. Estamos em presença de uma geografia sagrada e mítica, a 
única efectivamente real, e não de uma geografia profana, “objectiva”, de certa forma 
abstracta e não essencial, construção teórica de um espaço e de um mundo que não é 
habitado, e que é por isso, desconhecido”.

Mircea Eliade

Mas o que é o Si-mesmo (ou Self) exactamente?
  
Ninguém melhor que o próprio Jung para nos responder:  
«Minha alma e minha consciência, isto é o meu Self, dentro do qual eu me encontro 

incluído, como uma ilha no meio das ondas, como uma estrela no meio do céu.»

Esta frase, extraída da obra “O Homem à Descoberta da Sua Alma” expressa a 
potência deste conceito, que, após os anos 30, se converterá em mais do que uma 
simples hipótese. Será através da sua própria caminhada interior que ele confirmará 
a sua compreensão do Self, a partir do qual desenvolverá a noção de individuação. 

À medida que o ser avança no conhecimento de si mesmo, depara-se com vários 
arquétipos dentro da sua psique: a “persona”, a “sombra”, a “anima”, o “animus”, a 
grande Mãe, o Velho Sábio e o Self, com o qual formamos a Unidade com o Todo. 

O Si-mesmo simboliza o centro da personalidade. Ele encontra-se em constante 

transformação à medida que evoluímos, e nada tem a ver com o Ego. Trata-se da 
nossa verdade profunda, que alcançamos através da transformação pessoal e pode 
revelar-se nos sonhos, ou nas obras de arte, por exemplo. No caso da psique feminina, 
pode ser representado por uma mulher superior, uma fada, uma deusa, uma maga... 
e constitui sempre um grande encontro revelador do sagrado e do numinoso dentro 
de nós. 

«[A integração da Anima e do Animus] leva-nos, no seu percurso natural, de volta 
a algo [que] nos é estranho e no entanto muito próximo, completamente nós mesmos 
e não obstante incognoscível, o centro virtual de uma constituição tão misteriosa que 
pode alegar seja o que for – desde parentesco com os animais selvagens até afinidade 
com os deuses, com os cristais e com as estrelas – sem que duvidemos, questionemos, 
nem sequer nos excitemos ou desaprovemos. Esse “algo” alega tudo isso e muito mais, e 
pelo facto de nada termos em mãos que justifique de maneira razoável uma oposição a 
essas alegações, o mais sensato decerto é ouvir a sua voz...Chamei Self a esse centro... 
Poderia igualmente ser chamado de “Deus dentro de nós”.

Carl Gustavo Jung, Collected Works, vol. 7, pp. 398-399

Quando entramos em contacto com esta experiência interior do Self, ela faz-nos 
sentir uma força interna de luminosidade deslumbrante; parece o “fogo” espiritual 
que nos ilumina. Esta conexão “interna” com o divino revela-nos que a nossa vida 
tem um sentido e ajuda-nos a “convertermo-nos naquilo que somos desde sempre”, 
como diz um provérbio Hindu.

Por esta razão, o arquétipo de Héstia é fundamental para a mulher na sua caminha 
existencial, porque a conecta com a sua verdade intrínseca. 

Como alcançar o Si-mesmo?
Fazendo muito trabalho sobre nós mesmas no quotidiano, mudando os nossos 

padrões existenciais, limpando as nossas feridas da infância. Isto não é algo que 
se alcance num workshop de um fim-de-semana. Não! Estamos aqui a tratar do 
assunto mais importante da existência humana: a evolução da sua alma de um modo 
consciente. 

Como Héstia, é preciso fazer muitos sacrifícios através de uma prática diária para 
alcançar a transformação alquímica que nos levará à Totalidade. 

Que nos levará àquilo que somos verdadeiramente.  

A mulher na caminhada espiritual 

Entrar em contacto com a nossa parte espiritual, como já disse, não é coisa 
fácil. Mas, cada vez mais, encontramos mulheres que optam por este caminho 
doloroso, porém tão iluminador. A mulher que vive a sua existência procurando 
estes valores torna-se profunda, intuitiva, cheia de compaixão por todos os seres, 
mas ao mesmo tempo uma guerreira consciente dos seus limites, e que sabe qual é 
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o verdadeiro sentido do poder. Converte-se numa mulher sábia. Para isso a mulher 
deve abandonar a maneira de fazer masculina, porque são os nossos dons femininos 
que nos permitirão enraizarmo-nos nos nossos novos comportamentos, através de 
acções que têm por base o amor ao próximo e a nós mesmas. 

A meditação tem tudo a ver com isto. É um acto de amor virado para nós, porque 
nos permitimos, naquele momento, estar honrando a nossa presença. Também é 
um acto de amor aos outros, porque meditar permite-nos atingir a consciência do 
nosso modo de ser, e consequentemente de agir de uma forma mais adequada em 
relação aos outros. 

Esta prática consiste em focar a atenção, frequentemente formalizada numa rotina 
específica. Ainda que seja frequentemente associada a religiões orientais, existem 
dados históricos comprovando que ela é tão antiga quanto a Humanidade. 

A palavra meditação vem do Latim, meditare, que significa “Voltar-se para 
o centro”, no sentido de desligar-se do mundo exterior e voltar a atenção para 
dentro de si. Em sânscrito, é chamada dhyana, obtida pelas técnicas de dharana 
(concentração). 

A meditação costuma ser definida da seguinte maneira: 

• um estado que é vivenciado quando a mente se torna vazia e sem 
 pensamentos; 

• prática de focar a mente num único objecto (por exemplo: numa estátua 
 religiosa, na própria respiração, num mantra); 

• uma abertura mental para o divino, invocando a orientação de um poder mais 
 alto; 

• análise racional de ensinamentos religiosos (como a impermanência, para os 
 Budistas)

Na obra “As deusas e a mulher madura”, Jean Shinoda Bolen dá-nos uma 
explicação muito profunda de como a mulher-Héstia “pratica” a meditação através 
das suas tarefas diárias. 

Esta abordagem meditativa é semelhante ao Zazen do budismo Zen. É um tipo 
de meditação contemplativa que visa levar o praticante à “experiência directa da 
realidade”. O mestre Chan chinês Baizhang (em japonês, Hyakujo, 720-814) por 
exemplo, dedicava-se ao trabalho braçal no seu mosteiro, e tinha por lema um ditado 
que ficou famoso entre os praticantes de Zen: “Um dia sem trabalho é um dia sem 
comida.”

De facto, o Zen tem uma longa tradição de trabalho meditativo. Desde actividades 
braçais até às mais refinadas, como a caligrafia, a ikebana (a arte japonesa de arranjos 

florais, também conhecida como Kado - a via das flores) e a famosa cerimónia do 
chá, além de artes marciais, com as quais o Zen sempre esteve ligado.  

«Muitas pessoas vêm a conhecer Héstia através da prática espiritua1 da meditação. 
A palavra latina para “lareira” é “focus”, e esse foco interno alguns só o conseguem, 
através da prática regular da meditação. A meditação de Héstia consiste em focarmo-
nos no presente, em concentrarmo-nos, em esvaziarmos a mente e em aquietarmos as 
emoções. “Persona” e ego, comparações, críticas, uma gama de pensamentos ligados 
ao passado e ao futuro, os apegos aos planos que não nos levam a lugar algum, tudo 
se acalma quando a mente está quieta. A meditação é uma prática da qual muitos 
beneficiam para conseguir esse efeito.

Para as mulheres que tenham Héstia presente, no entanto, o estado da mente que 
para outras só é conseguido através da meditação, vem naturalmente. O cuidado com 
os detalhes da casa é uma maneira de se centrar: ao mesmo tempo em que uma mulher 
cuida da casa, está cuidando também de si. Como aquela que mantém o fogo sagrado, 
ela encontra a harmonia interior através da ordem externa. Com Héstia não há pressa, 
não se está de olhos fixos no relógio, nem se tem um crítico interior implacável. Ela faz 
o que lhe apetece fazer, com a atenção concentrada, da mesma forma que uma pessoa, 
ao meditar, se fixa na respiração. Ao separar e dobrar a roupa lavada, ao passar, ao 
limpar a sujidade, ao colher e arrumar as flores, ao preparar o jantar ou arrumar o 
armário, ela encontra-se totalmente no momento presente.

Durante a realização destas tarefas, um pensamento ou um sentimento pode surgir 
na mente e ser visto com a clareza do desapego. Héstia dá-nos o acesso à meditação e à 
sua sabedoria, às percepções que surgem quando se está em harmonia com o Ser.

Nas comunidades religiosas, o trabalho, o serviço e o ritual juntam-se à limpeza do 
santuário ou à preparação da mesa ou do altar. Para onde quer que uma mulher traga a 
ordem, a beleza e a harmonia de um ambiente, seja de que jeito for, ela está criando um 
espaço sagrado. Parece que a pessoa se nutre ao fazer esse tipo de trabalho, ou quando 
se entra num espaço que assim foi preparado e cuidado. Desde o tempo dos habitantes 
das cavernas, o fogo no centro do braseiro não só trazia luz e calor, como também um 
sentido de família. O fogo era onde se cozinhava o alimento, e ao redor do qual se comia. 
Hospitalidade implicava a partilha do fogo e do alimento. A presença de Héstia, hoje, 
acalenta o coração, nutre a alma e dá as boas vindas a quem chega.»

Gostaria de falar também sobre a mandala porque é uma representação do Centro 
Sagrado sobre o qual falámos anteriormente. 

A palavra sânscrita Mandala significa “o que rodeia”. 
Na realidade, uma mandala representa toda em série de círculos, concêntricos 

ou não, inscritos num quadrado. A mandala representa portanto, uma imago mundi, 
e ao mesmo tempo, um panteão simbólico.

Jung opinava que as mandalas são representações da psique humana que, 
utilizando o Eu consciente, procuram reconhecer e integrar o saber inconsciente. Ele 
coloca então a mandala como um símbolo do Si-mesmo (o Self) e converte-a numa 
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grande ferramenta de introspecção e de reflexão dentro do trabalho terapêutico e 
analítico. Para ele, era fundamental que o ser humano fizesse um “movimento” do 
exterior para o interior com o objectivo de encontrar Deus dentro de si mesmo, de 
modo a que mais tarde pudesse retribuir o mundo com essa experiência do divino 
interno.  

«São por demais numerosos os que não entenderam que a figura divina habita o 
centro mesmo do ser». C.G Jung

As mandalas aparecem muito dentro dos sonhos e mostram um impulso natural 
para vivenciarmos o nosso potencial e realizarmos o padrão da nossa personalidade 
integral.

O papel da mandala pode ser visto como uma via iniciática dentro do processo 
de individuação. É a escalada da Montanha Sagrada, o contacto e a inclusão no reino 
do Divino. O encontro com esse Centro é o responsável pelo vivenciar da realidade 
integral, da própria sacralidade.  

«A iniciação do neófito consiste, entre outras coisas, em penetrar nas diferentes 
regiões e ascender aos diferentes níveis da mandala. Este rito de penetração pode ser 
equivalente ao rito bem conhecido da caminhada em torno de um templo (pradakshina), 
ou da ascenção progressiva, de terraço em terraço, até às “terras puras” do plano 
superior do Templo. Por outro lado, a inserção de um neófito em uma mandala, pode ser 
homologada à iniciação pela entrada num labirinto; certas mandalas têm, inclusive, um 
carácter claramente labiríntico. A função da mandala pode ser considerada pelo menos 
dupla, como a do labirinto. De um lado, a inserção de uma mandala desenhada sobre o 
solo equivale a um ritual de iniciação; por outro lado, a mandala “defende” o neófito de 
toda a força exterior nociva e ajuda-o ao mesmo tempo a concentrar-se, a achar o seu 
próprio “centro”». Mircea Eliade

Desenhar e pintar mandalas constitui um caminho fantástico para as mulheres 
que querem conhecer-se melhor, porque as coloca directamente em contacto com o 
arquétipo da mulher Héstia. Na apresentação de um caso, demonstrarei, através de 
uma paciente, o quanto foi rico o nosso trabalho de arte-terapia com mandalas. Isto 
ajudará as leitoras neófitas a entender melhor este tipo de abordagem terapêutica 
que pode ser praticada sozinha, em casa. 

Um mulher supostamente” apagada” na sociedade.  

Este tipo de padrão arquetípico leva a mulher que está influenciada por ele a 
ter uma vida apagada, se a analisarmos a partir das normas da sociedade actual. 
De facto, hoje em dia, uma mulher, para estar integrada no nosso mundo, deve 
supostamente ser activa (e em muitos casos hiperactiva) profissionalmente, tal 
como na sua vida afectiva e social, sendo que em todas estas áreas ela terá de ser 

absolutamente perfeita e bem sucedida. Este desafio diário, criado à imagem do 
patriarcado, deixa a maioria das mulheres que conheço absolutamente estafadas no 
final do dia, e profundamente doentes depois de alguns anos a “abusar” dele. A 
mulher Héstia nada tem a ver com isto. Ela é anónima, modesta, quieta, tranquila 
e o poder, como já vimos, o último dos seus problemas. Ela vive uma vida na qual 
respeita o seu ritmo. Aquilo que não conseguir fazer hoje, ela o fará amanhã. E não 
sente culpa por isto. Não precisa de comprar a última roupa que está na moda, nem 
de ver o último filme que saiu e ainda menos de ir conhecer a famosa discoteca que 
foi inaugurada o mês passado. Muitas leitoras devem pensar que a vida da mulher 
Héstia deve ser muito “aborrecida”.

Nem por isso. Ela acha a vida da mulher moderna insuportável e faz-lhe muita 
confusão esta necessidade de poder externo.

Héstia representa o velho ditado que diz que «as águas paradas são as mais 
profundas”. Não se iludam com o seu lado introvertido, quieto e discreto. Esta 
mulher é capaz de acordar de repente e solucionar em segundos aquilo que outra 
mulher demoraria um mês a resolver. O seu poder não se vê, está dentro dela à 
espera de ser colocado em acção somente para as coisas essenciais.  

Conviver na sociedade 

A mulher Héstia não desperdiça o seu poder, nem a sua energia, mas, de facto, 
este modo de ser é pouco comum na nossa sociedade, e ela pode ser colocada à 
margem indubitavelmente. Esta rejeição pode tornar-se um problema, já que a sua 
tendência natural é a solidão. O facto de também não ser “acolhida” e recebida 
pela colectividade pode contribuir ainda mais para esta reclusão no seu cantinho. 
A mulher Héstia deve tentar manter-se dentro da realidade do mundo; isto não 
quer dizer que ela tenha que se tornar uma mulher Atena ou Afrodite a cem por 
cento, mas simplesmente ela deve saber equilibrar o seu lado de reclusa. Vejo muito 
acontecer este tipo de situação em mulheres que já estão numa caminhada existencial 
consciente e que vivem o lado Héstia no seu extremo. Partem do princípio que nada 
é positivo na nossa sociedade e deixam de viver nela. Consequentemente, deixam 
de ser informadas dos acontecimentos gerais do país e do mundo no qual vivem. 
Deixam de ler jornais, de ver televisão, de ter acesso à Internet e de fazer outras 
coisas que julgam prejudiciais para o seu desenvolvimento espiritual. Lamento dizer 
que este comportamento só lhes pode trazer consequências negativas.

Caroline Myss, famosa “healer” americana que também dá palestras sobre “O 
que é ser terapeuta” e “Viver o nosso lado espiritual no quotidiano” posiciona-se 
com muita clareza quanto a este tipo de comportamentos que preconizam que nos 
afastemos da sociedade. O nosso mundo precisa de mudar e para o fazer mudar 
precisamos de estar informados sobre aquilo que realmente se passa. Isto não quer 
dizer que tenhamos que viver como a maioria das pessoas, mas simplesmente que 
nos devemos manter abertos à realidade do mundo para saber “contra o quê e 
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quem” estamos a lutar. A mulher Héstia precisa de aprender a fazer este “vai e vem” 
entre os dois mundos para o seu bem-estar e para ser uma pessoa mais activa na 
transformação do mundo. Não deve ter medo de ser “afectada” negativamente pelo 
mundo lá fora, ela deve aprender a lidar com isso, nomeadamente deve saber impor 
limites relativamente às situações e às pessoas que não a respeitam. Mas isto nunca 
acontecerá se ela ficar reclusa dentro de um mosteiro ou em sua casa. Descubram 
o mundo e avaliem-no, saibam defender-se, porque, muitas vezes, este afastamento 
da realidade esconde fobias sociais que nunca serão tratadas se permanecerem 
encerradas no vosso recanto.  

A solteira

Na adolescência, a jovem Héstia não viveu as paixões e dramas afectivos das suas 
amigas. De um modo geral, é nesta idade que ela se vira para “Deus” e protege a sua 
virgindade da “cobiça” masculina. Ela gosta dos grupos de jovens que pertencem a 
uma congregação religiosa, ajuda a comunidade com actos de beneficência e os seus 
impulsos sexuais parecem estar sublimados na dedicação à sua fé religiosa.

A vida afectiva da jovem Héstia dificilmente encaixa nas normas da sociedade de 
hoje que hipervaloriza a sexualidade. Mas ultimamente, têm surgido bastantes jovens 
que optam por não se entregar sexualmente até que sintam ter encontrado a pessoa 
certa. Nem todas têm uma vocação religiosa, tão pouco são jovens com “problemas 
com a sua sexualidade”; simplesmente são adolescentes que tomaram consciência 
do quanto o corpo delas é sagrado, não sentindo a necessidade de se entregar como 
as suas colegas. O arquétipo de Héstia  permite esta tomada de consciência, e, 
quando falamos com estas jovens, ficamos sempre admirados com a sua sabedoria e 
com o respeito que têm por si mesmas mesmas. Também existem jovens que vivem 
“erradamente” esta influência. Neste caso, elas recebem informações erradas em 
relação à sexualidade e precisam de ser ajudadas no meio de tanta confusão.  

Na idade adulta, a mulher Héstia costuma ficar solteira; pode dizer-se que ela está 
“apaixonada pela sua própria presença”. Esta mulher não precisa do outro para se 
sentir inteira e alegre, a sua solidão satisfá-la mais do que outra coisa qualquer. Mas 
quase sempre ela está rodeada por familiares com os quais convive. Por vezes, tem o 
papel da “tia”, ou da madrinha que cuida e protege o lar. 

Às vezes, a mulher Héstia casa-se, mas geralmente o tipo de homem que ela atrai é 
aquele que vê, na mulher que será sua esposa, uma santa. Ela tem que chegar virgem 
ao casamento e nunca terá uma vida sexual muito animada, já que o seu parceiro, 
de um modo geral, ignorará o seu prazer. O arquétipo da mulher “madona”, santa 
virgem tomou posse da Anima deste tipo de homem e, para ele, ter uma esposa activa 
sexualmente equivaleria a estar casado com uma “prostituta”. Consequentemente, 
a mulher Héstia que permanecerá neste papel santificado nunca conhecerá o prazer 
transformador de uma sexualidade autêntica.   

O seu marido será sempre “o cabeça de casal” e proporcionar-lhe-á todo o 
amparo financeiro de que ela precisa para poder viver no seu lar uma vida “fofinha” 
e “quentinha”, protegida da realidade do mundo exterior.

POssIbIlIDADEs DE EVOlUÇÃO EXIsTEnCIAl

Desenvolver o seu Animus e a sua sexualidade

É importante que a mulher Héstia se autorize a integrar as outras deusas para seu 
equilíbrio mental. Principalmente as deusas consideradas possuidoras de valores 
mais “masculinos”, como Atena e Ártemis. Ela precisa de aprender a tornar-se uma 
mulher activa. 

Igualmente, o arquétipo da deusa Afrodite pode ser-lhe muito útil para descobrir 
a sua sexualidade. Ela poderá, por exemplo, associar a sua espiritualidade com a 
sexualidade através do “sexo tântrico”. O tantrismo, uma doutrina criada na Índia 
no século VII, é um conjunto de práticas que prepara o corpo e a mente do homem 
para aumentar o seu conhecimento sobre si mesmo e sobre a realidade que está à sua 
volta. Foi incorporado pelo hinduísmo e o budismo, filosofias que acreditam que o 
corpo e o espírito não são duas entidades separadas, mas que eles fazem parte de um 
mesmo todo, sendo considerados divinos.  

As principais divindades do tantrismo são Shakti, que é a energia feminina activa 
e símbolo da matéria, e Shiva que é o princípio masculino passivo, que representa o 
espírito. O objectivo do tantrismo é unir Shakti e Shiva a fim de manipular a energia 
do corpo. Tal prática ficou conhecida como sexo tântrico.  

O sexo tântrico, no qual o homem é encorajado a considerar a mulher como uma 
entidade divina, dura pelo menos duas horas, a fim de evitar uma penetração rápida 
e brusca para que a ejaculação não seja o principal motivo da relação sexual. 

É justamente neste tipo de prática que a mulher Héstia pode vir a conhecer o 
seu corpo e despertar a sua sexualidade sem se sentir constrangida. Ela precisa de 
encontrar um homem que a trate e a respeite como uma deusa. Mas será que isto 
não é o sonho de todas as mulheres?  

saber valorizar-se no seu papel

Viver no mundo de hoje, como já vimos, é difícil para esta mulher. Muitas vezes, 
ela opta por se afastar do mundo activo para se dedicar “corpo e alma” a uma prática 
religiosa. Quer seja num convento como freira, ou como monja budista, ou numa 
organização não governamental através da qual conseguirá pôr em prática os seus 
dons de pacificadora, a mulher Héstia sente-se realizada quando a sua existência tem 
um objectivo que a transcende. No entanto, é importante que procure uma maneira 
de ser “útil” para a sociedade. Exercer este tipo de actividade não deve ser um modo 
de fugir do mundo, mas sim de transmitir aos outros seres humanos o quanto este 
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tipo de vida é importante para o equilíbrio geral do ser e o quanto é valorizador para 
ela sentir que aquilo que faz tem um sentido e é útil para alguém. Não é uma questão 
de Ego, como ela pode estar a pensar ao ler estas frases. Trata-se, sim, de que ela 
aprenda a sentir que, de facto, é uma mulher que “também” pode ter valor para a 
sociedade em áreas em que poucas pessoas seriam capazes de actuar. 

E isto é muito nutridor para a auto-estima da mulher Héstia.  
Os vários tipos de solidão

Às vezes, as mulheres passam a conhecer o mundo da mulher Héstia através de 
uma solidão que lhes foi imposta por circunstâncias da vida. A morte do parceiro, 
um divórcio, o crescimento dos filhos que saem de casa para dar início à sua vida, o 
desemprego, ou uma doença que as afasta de uma vida activa vendo-se “atiradas” 
para um mundo de solidão “imposta”. A dor destas mulheres torna-se, às vezes, 
tão profunda que entram em depressão, porque perderam o gosto de viver. De 
repente, dão-se conta de que a sua vida não lhes pertencia, mas que dependiam 
de circunstâncias alheias para se sentirem vivas. Com o passar do tempo, elas são 
forçadas a evoluir e a crescer através desta nova “aventura” existencial difícil, porém 
tão rica quando, obviamente, elas aceitam o desafio.  

A verdadeira mulher Héstia aprecia a solidão mas, no caso dela, este tipo de vida 
pode tornar-se compulsivo, e então ela deixa realmente de viver a vida.

O poeta brasileiro Vinicius de Moraes fala dessa solidão de quem tem medo de 
viver. 

 
«A maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a dor do ser que se 

ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana.  
A maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo,  
o que não dá a quem pede o que ele pode dar de amor, de amizade, de socorro.  
O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir e ferir-se,  
o ser casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse queima como uma lâmpada 

triste, cujo reflexo entristece também tudo em torno. Ele é a angústia do mundo que o 
reflecte. Ele é o que se recusa às verdadeiras fontes de emoção, as que são o património 
de todos, e, encerrado em seu duro privilégio, semeia pedras do alto de sua fria e desolada 
torre.» 

Em contrapartida, existe um tipo de solidão que a mulher Héstia conhece 
verdadeiramente, porque é a sua fiel companheira: é a solidão intencional. Este tipo 
de solidão é a que permite às mulheres exaustas recomporem-se; ela é fundamental 
à mulher dos nossos dias que, por tanto correr, acaba por fugir dela própria. Do 
mesmo modo que um médico receita o comprimido certo para um sintoma, eu 
“receito” às mulheres hiperactivas, e às que estão sempre a tratar dos outros em 
vez delas mesmas, alguns “comprimidos” de solidão intencional, várias vezes por 

semana, até que elas próprias sejam capazes de sentir o quanto isso as ajuda a se 
restabelecerem. Nessas alturas, elas mesmas são capazes de dizer que vão para “o 
seu cantinho” para descansar, brincar, criar, dormir, sonhar, meditar, rezar, correr... 
pouco importa o que ali fazem, desde que estejam sozinhas e que desfrutem da 
presença delas próprias. 

C. Pinkola Estés fala a respeito desta abençoada solidão através do conto “A volta 
ao lar: o retorno ao próprio Self – Pele de foca, pele da alma”:

«Para ter esse intercâmbio com o feminino selvagem, a mulher precisa de deixar 
temporariamente o mundo, colocando-se num estado de solidão – aloneness – no 
sentido mais antigo do termo. Antigamente, a palavra alone (só) era tratada como 
duas palavras, all one. Estar “all one” significava estar inteiramente em si, em sua 
unidade, quer essencial quer temporariamente. Ela é a cura para o estado de nervos em 
frangalhos tão comum às mulheres modernas, aquele que as faz “montar no cavalo e sair 
cavalgando em todas as direcções”, como diz um velho ditado.

A solidão não é uma ausência de energia ou de acção, como acreditam algumas 
pessoas, mas sim um tesouro de provisões selvagens a nós transmitidas a partir da alma. 
Nos tempos antigos, a solidão voluntária era tanto paliativa quanto preventiva. Ela era 
usada para curar a fadiga e para evitar o cansaço.

Ela era também usada como um oráculo, como um meio de se escutar o self interior a 
fim de procurar conselhos e orientação que, de outra forma, seriam impossíveis de ouvir 
no burburinho do dia-a-dia.

As mulheres dos tempos antigos, assim como as mulheres aborígenes modernas, 
reservavam um local sagrado para essa indagação e comunhão. Tradicionalmente, 
diz-se que esse lugar era reservado para a menstruação, pois durante esse período a 
mulher está muito mais próxima do autoconhecimento do que o normal. A membrana 
que separa a mente consciente da inconsciente fica, então, consideravelmente mais 
fina. Sentimentos, recordações e sensações, que normalmente são impedidos de atingir 
a consciência, chegam ao conhecimento sem nenhuma resistência. Quando a mulher 
procura a solidão durante esse período, ela tem mais material a examinar.

Como na história, se fixarmos uma prática regular de solidão voluntária, estaremos 
propiciando uma conversa entre nós mesmas e a alma selvagem que se aproxima da terra 
firme. Agimos assim não só para “estar perto” da nossa natureza selvagem e profunda, 
mas, como na tradição mística desde tempos imemoriais, o objectivo dessa união é o de 
que nós façamos perguntas e de que a alma dê conselhos.

Como se pode invocar a alma? Há muitas formas: pe1a meditação, pelos ritmos da 
corrida, do toque de tambor, do canto, do acto de escrever, da pintura, da composição 
musical, de visões de grande beleza, da oração, da contemplação, dos ritos e rituais, de 
ficar parada e até mesmo de ideias e disposições de ânimo arrebatadoras. Todos eles são 
convocações psíquicas que chamam a alma da sua morada até a superfície.» 
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DESCRIÇÃO DE CASO

Como expliquei na parte sobre o desenvolvimento espiritual da mulher, a abordagem 
terapêutica com a mandala pode ser uma fonte riquíssima de informações e de 
transformações. O caso que vou apresentar agora é a prova disso. A Senhora E veio 
ter uma consulta comigo, porque tinha iniciado, nos anos precedentes, uma caminhada 
espiritual. Ainda que a sua actividade profissional não estivesse ligada à área da saúde, 
nem da ajuda aos outros (era secretária num escritório de contabilidade), ela era uma 
pessoa muito dedicada, sempre pronta a acudir aos mais desamparados. O seu trabalho 
interior tinha começado com uma formação em reiki que estava a ser completada através 
de um curso de shiatsu. Já tinha alguns clientes, entre amigos, familiares e duas ou 
três pessoas ligadas ao seu escritório. Havia duas razões pelas quais me consultava. A 
primeira tinha a ver com esse seu trabalho interior, que sentia necessidade de aprofundar, 
e a segunda era porque encontrava problemas nas suas consultas com certas pessoas com 
as quais tinha dificuldade em lidar. Eu já sabia que a segunda preocupação estava 
interligada com a primeira, porque, quando se começa a exercer terapias paralelas (e 
também as outras formas de terapias), surgem dificuldades de ordem relacional com os 
clientes que ninguém espera. 

Como já expliquei na primeira parte (este tema será desenvolvido na terceira parte 
do livro), tornar-se terapeuta não é um acto banal. Existem sempre motivações de 
ordem inconsciente que se escondem atrás desta actividade; mas esta actividade é, à 
partida, exercida com uma vontade autêntica de ajudar o próximo. O problema que 
frequentemente encontramos é que as pessoas que enveredam pela ajuda aos outros 
sentem que estão a fazer um trabalho muito digno, que as faz sentirem-se poderosas. É 
como se, de repente, tivessem alcançado um estatuto social elevado e tivessem entrado no 
universo ilustre “dos que têm acesso ao mundo do invisível”. Sentem-se com “maná”, a 
famosa “maná” explicada por Jung, que revela um arquétipo poderoso, cuja influência 
leva a pessoa a sentir-se possuidora de carisma e de poderes ocultos. Não é, aliás, por 
acaso que são mulheres, na sua grande maioria, que mais se direccionam desde os últimos 
anos para este tipo de formações. É, ao meu ver, uma resposta inconsciente a séculos de 
abafamento que as cortou do simples facto de serem livres e poderosas. Mas também, é 
este ponto que precisa de ser destacado. Trata-se de uma procura inconsciente de querer 
ir tratar nos outros daquilo que nós ainda precisamos de tratar em nós mesmas. Não vou 
desenvolver esta reflexão agora porque, como já disse, a terceira parte do livro irá falar 
deste tema em pormenor. Mas, até lá, deixo as leitoras confrontadas com este assunto e 
com a possibilidade de reflectirem sobre o tema.

A Senhora E sentia muita vontade de experimentar a arte-terapia. Ficou então 
decidido que faríamos a terapia dela através desta actividade riquíssima. Começámos 
pela pintura, e ela quis experimentar as técnicas mistas, nas quais misturamos vários 
tipos de elementos para criar uma obra. Ela, espontaneamente, criou uma mandala 
laranja em forma de espiral, em cujo centro colocou uma bola de vidro transparente. 

Sentiu também a necessidade de acrescentar arame liso à sua volta, para salientar o 
círculo, mas principalmente para expressar a sua confusão existencial do momento, que 
ela demonstrou amarrotando o ferro.

 
 

Esta primeira obra foi muito eloquente acerca das dificuldades que ela estava a viver. 
O próprio acto de criá-la foi para ela muito transformador, no sentido em que estava 
a colocar na tela toda a sua confusão, servindo isso também para se distanciar dos 
problemas e começar a “organizá-los”. 

Analiticamente, posso explicar que este tipo de mandala, a chamada “mandala da 
espiral”, corresponde à expressão inconsciente de uma problemática pré-natal, na qual 
estamos ligados, por meio do cordão umbilical, ao útero materno. Lembra-nos que houve 
uma separação, mas também que ela permitiu que o ser começasse o seu caminho rumo 
à autonomia. A pessoa que cria este tipo de mandala encontra-se num estágio do seu 
desenvolvimento que a coloca no início do caminho da individuação; encontra-se activa  
a força vital para o crescimento existencial, o que é acentuado pela cor laranja, que 
simboliza a explosão da vida e a criatividade. O sentido da sua espiral vai de dentro 
para fora, expressando o desejo de evolução para a consciência e sua manifestação. 

O ferro vincado em volta vem ao encontro de uns enlaçados vermelhos que aparecem 
na base da obra, que nos fazem pensar em algum elemento, ainda desconhecido, da 
história dela que estão a atrapalhar o seu desenvolvimento. 

Não podemos deixar de lado o facto de que deste ferro entrelaçado surgirá uma teia 
de aranha. Este símbolo ligado na mitologia a Aracnea, a deusa da fiação, tinha o 
poder de tecer o destino dos humanos. Tema que vem ao encontro deste momento da vida 
da Senhora E que aponta também  para uma problemática mais sinistra. Não podemos 
esquecer que a aranha fêmea tem fama de ser uma devoradora e arquetipicamente 
pode representar o complexo materno. O famoso terapeuta junguiano e escritor Robert 
Johnson escreve a respeito deste tema um parágrafo muito interessante que extraí da obra 
sobre as mandalas de Suzanne Finsher. 
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«A aranha e sua teia (tão frequentes nos sonhos das pessoas) formam uma mandala 
rudimentar e representam a fonte de energia de onde surge uma mandala desenvolvida. 
O formato de uma aranha é o mesmo da mandala, visto que é um círculo com pernas 
estendidas para fora num padrão simétrico.

E, certamente, a teia de aranha por si só é uma mandala.

A mandala é sempre feminina (embora possa conter elementos masculinos), e a 
relação com a feminilidade é a questão crucial para definir se a pessoa tem um processo 
patológico (a picada da aranha) ou o símbolo da cura (a teia da aranha). Ninguém, a 
não ser um especialista no assunto, consegue ver uma aranha macho. Elas são minúsculas 
e morrem durante o acasalamento. Portanto, toda a aranha que se vê é fêmea, um 
símbolo do começo da energia mandálica. Fazer o complexo materno (a aranha em seu 
aspecto aguilhoante) evoluir para a forma benéfica da mandala constitui boa parte do 
desenvolvimento espiritual da pessoa. Isso é mais difícil para um homem do que para 
uma mulher, mas comum a ambos. (Comunicação pessoal, 1990)

Esta rica explicação esclarece-nos bastante sobre a problemática da Senhora E; a 
indicação é que deve ter havido uma situação na infância, e até talvez na vida intra-
uterina, na qual ela se sentiu em profundo perigo de morte. Este arquétipo da vida e da 
morte pode também ser vivenciado neste momento da sua vida, já que quem está num 
processo transformador consciente do Ego (quando se faz uma terapia, por exemplo) 
passa obrigatoriamente pela morte simbólica de certas partes desse mesmo Ego. É o Self, 
o famoso centro da psique, que nos permite seguir o rumo até encontrar verdadeiramente 
quem somos. 

A mandala que ela executa semanas mais tarde tem tudo a ver com isto: a tímida 
flor que brota no meio dela representa justamente o Self, que está a começar a revelar-se, 
rodeado dos quatro elementos: o fogo, a água, o ar e a terra. A mandala da quadratura 
no círculo representa a capacidade de estar a aprender a lidar com a matéria. Simboliza 
uma fase de autonomia na qual a pessoa decidiu enfrentar a verdade e afirmar o seu 
poder. De facto, desde a primeira mandala, a Senhora E fez muita pesquisa em relação 
à sua vida intra-uterina e à sua infância e deparou-se com várias situações de quase 
morte, simbólicas ou reais. A primeira aconteceu com a mãe, que esteve muito doente 
durante a gravidez. Os médicos chegaram até a pensar várias vezes em provocar-lhe 
o aborto, caso o seu estado não melhorasse. Depois do seu nascimento, o pai morreu e 
a mãe teve que deixá-la muito tempo com os avós, porque não conseguia ultrapassar a 
morte do marido. Durante muitos anos, viveu com os avós voltando de vez em quando 
para a mãe, para, de repente, ser-lhe de novo retirada  e voltar para os avós. Parece que 
deve ter sentido muito este “abandono” forçado, que a colocava numa situação de luto 
quase constante, mas também perante a necessidade de se adaptar a uma nova vida.

 
 

Essa nova visão da sua infância e do sofrimento, que ela nunca tinha conseguido 
expressar, ajudou-a muito em relação ao seu trabalho. Deu-se conta de que os problemas 
que enfrentara com certos clientes eram justamente os mesmos que tinha evitado enfrentar 
durante toda a vida. Uma sua cliente tinha perdido a mãe em criança e nunca tinha 
feito o luto, o que acabava por causar sessões muito cansativas porque a Senhora E 
sentia que tinha que dar muito dela a esta pessoa tão carente. Só que ela não tinha essa 
capacidade, uma vez que a sua experiência em relação “ao dar” estava viciada desde a 
infância neste “vai e vem” entre mãe e avós, no qual tinha que se adaptar e dar o melhor 
de si para não incomodar. Consequentemente, sempre que um cliente “pedia muito”, ela 
não conseguia negar o pedido porque sentia culpa, mas, por outro lado, o sentimento de 
culpa crescia, já que as carências desses pacientes eram tão grandes que ultrapassavam 
a sua capacidade de terapeuta inexperiente. Acabava por se sentir infeliz, esgotada e 
com a sua confiança no nível zero.  

Com o tempo, adquiriu mais força, confiança, auto-estima e entendeu que todos 
temos os nossos limites. Sentia que tudo aquilo que ela tinha vivido desde a infância 
fazia sentido e que constituía o alicerce da sua vida actual. Estava plenamente na sua 
caminhada a fazer o luto de tudo aquilo que ela já não precisava rumo a uma nova 
mulher que estava a nascer. O último trabalho de arte-terapia que fizemos comprova 
esta transformação.  
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A mandala que se situa no centro da obra é composta por uma flor pujante com 
muitas pétalas no seu centro, o que nos permite ver que a florzinha tímida da mandala 
anterior cresceu e está segura de si. Reencontramos os laços da primeira mandala, desta 
vez colocados em evidência e ligados uns aos outros de uma forma lógica. Este centro, 
situado no interior de um quadrado maior, representa o seu Self, em total transformação 
e que conseguiu ligar-se à sua história de uma forma lógica e criativa. A ramada de 
baixo, que parece estar a querer ultrapassar o quadro, tem um passarinho pousado em 
cima na extremidade, e parece indicar a árvore gigante e bem enraizada da direita. A 
árvore simboliza a própria pessoa (aliás um dos testes de psicologia mais conhecido e 
utilizado é o Teste da árvore), caso ela tenha galhos partidos e buracos, eles traduzem as 
feridas existenciais. No caso da Senhora E, a árvore da esquerda possui uma perfuração 
colossal no tronco, além do facto de se encontrar quase a cair. Ela é a representação 
da história dolorosa do seu passado, em contraste com a árvore forte e inteira da 
direita que a representa no presente depois da sua terapia, e no futuro, através da parte 
de fora do quadro que nos deixa adivinhar aquilo que acontecerá no seu porvir. O 
passarinho pronto para voar desempenha o papel da sua alma, ligada ao elemento ar, 
que está liberta e que pode enfim voar para novos territórios a serem descobertos. Na 
mandala central encontramos um laço que parece alimentar a flor e que vem da árvore 
ferida, o que nos confirma a importância do trabalho interior sobre o nosso passado 
para poder avançar no processo de individuação e na caminhada espiritual. Um dos 
aspectos actuais mais problemáticos que tenho encontrado em todas estas mulheres que 
querem crescer espiritualmente é o facto de que elas querem logo entrar na sua parte 
transpessoal. Pelo facto de eu própria ter passado por esta caminhada, sei muito bem 
o quanto custa confrontarmo-nos com a nossa parte pessoal que nos liga à realidade e 
aos factos concretos da nossa vida terrestre que não são nada bonitos, e que até são, em 
certos casos, extremamente dolorosos. De facto, é mais fácil procurar trabalhar o nosso 
lado espiritual mais nebuloso e bem menos concreto, que a realidade, mas tem que se 
começar pelo início e trabalhar primeiro os três primeiros chacras que representam a  nossa 
encarnação na terra relacionada com a nossa família, para depois passarmos  ao quarto 

chacra, chamado cardíaco, e seguir com os três chacras superiores, os transpessoais. 
Mais à  frente, na terceira parte, explicarei em pormenor cada um dos chacras nas suas 
funções simbólicas. 

 
A Senhora E conseguiu, através da arte-terapia e do trabalho com as mandalas, 

entrar em contacto com dimensões para ela desconhecidas. A última coisa que ouvi dela 
era que estava cada vez com mais clientes e que a sua capacidade intuitiva estava cada 
vez mais desenvolvida. Ela ainda me consulta de vez em quando para supervisionar 
certas consultas que lhe custam mais do ponto de vista da relação terapêutica e, 
obviamente, ela ainda está a seguir a sua caminhada interior que nunca acaba para 
ninguém enquanto estivermos encarnados no plano terrestre.  
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A DEUSA HÉCATE

A Deusa Triplice Da Maturidade

“Febe entrou no amoroso leito de Coios e fecundou a Deusa o Deus em amor,
ela gerou Leto de negro véu, sempre doce, boa aos homens e aos Deuses imortais, doce 

dês ao começo, a mais suave no Olimpo. Gerou Astéria de propício nome, que Perses 
conduziu um dia seu palácio e desposou, e fecundada pariu Hécate a quem mais Zeus 
honrou e concedeu esplêndidos dons, ter parte na terra e no mar infecundo.

Ela também do Céu constelado partilhou a honra e é muito honrada entre os Deuses 
imortais. Hoje ainda, se algum homem sobre a terra com belos sacrifícios conforme os 
ritos propicia e invoca Hécate, muita honra o acompanha facilmente quem a Deusa 
propensa acolhe a prece; e torna-o opulento, porque ela tem a força.”

De quantos nasceram da Terra e do Céu e receberam honra, de todos obteve um lote; 
nem o Cronida violou nem a despojou do que recebeu entre os antigos Deuses Titãs, e ela 
tem como primeiro no começo houve a partilha. 

Nem porque filha única menos partilhou de honra e de privilégio na terra e no céu e 
no mar mas ainda mais, porque honra-a Zeus. 

A quem quer, grandemente dá auxílio e ajuda, no tribunal senta-se junto aos reis 
venerandos, na assembleia entre o povo distingue a quem quer, e quando se armam 
para o combate homicida os homens, aí a Deusa assiste a quem quer e propícia concede 
vitória e oferece-lhe glória. 

Diligente quando os homens lutam nos jogos aí também a Deusa lhes dá auxílio e 
ajuda, e vencendo pela força e vigor, leva belo prémio facilmente, com alegria, e aos pais 
dá a glória. 

Diligente entre os cavaleiros assiste a quem quer, e aos que lavram o mar de ínvios 
caminhos e suplicam a Hécate e ao troante Treme-Terra, fácil a gloriosa Deusa concede 
muita pesca ou surge e arranca-a, se o quer no seu ânimo. 

Diligente no estábulo com Hermes aumenta o rebanho de bois e a larga tropa de 
cabras e a de ovelhas lanosas, se o quer no seu ânimo, de poucos avoluma-os e de muitos 
faz menores. 

Assim, apesar de ser a única filha de sua mãe, entre imortais é honrada com todos os 
privilégios. O Cronida a fez nutriz de jovens que depois dela com os olhos viram a luz 
da multividente Aurora. 

Assim dês o começo é nutriz de jovens e estas as honras. 
Hesiodo – Teogonia “A origem dos deuses”

O MITO

Deusa titã, honrada por Zeus, reinava sobre a terra e o mar estéril e numa tradição 
mais tardia torna-se soberana das artes ocultas. 

Na literatura antiga grega, Hesíodo, na Teogonia, atribuiu a Hécate um lugar 
específico entre os Deuses. Não somente o poeta se demora mais a falar dela e lhe 
consagra quarenta e dois versos que se encontram reproduzidos acima, mas também 
a declara como “coberta de todas as honras entre os Deuses”.

Hécate é uma antiga Deusa da geração dos titãs e foi sempre difícil enquadrá-la 
num mito específico. Existem aliás muitas lendas nas quais aparecem várias versões 
sobre sua genealogia. 

O habitual é ser considerada como a filha dos titãs Perseus e Astéria, a Noite 
Estrelada, que era irmã de Leto, que por sua vez era mãe de Ártemis e Apolo como 
podemos verificar no mito de Ártemis descrito anteriormente. A avó de Hécate 
era Febe, uma anciã titã que personificava a Lua e dizia-se que Hécate seria uma 
reaparição de Febe, uma Deusa Lunar que se manifestava na lua escura.

Hécate foi distinguida por Urano que lhe confiou “a terra e o mar estéril”. Ao 
reino de Urano sucedeu o de Cronos e seguidamente o de Zeus. Zeus, o novo Deus 
dos Deuses, não lhe retirou “nem a potência, nem nenhuma das honras que ela possuía 
quando ainda reinavam os antigos Deuses Titãs; possui tudo aquilo que lhe tinha sido 
atribuído no início”.

Hesíodo acrescenta que a deusa “é ainda mais potente, porque Zeus adora-a”. 

O Hino a Deméter evoca em múltiplas circunstâncias a deusa Hécate. 
Reencontramo-la em todos os momentos chave do hino.
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«...Do fundo de sua gruta, Hécate, deusa da sombra e da ténue luz da lua, nada 
vê, mas ouve o grito de Core. Distante, “através dos picos das montanhas e das 
profundezas do mar”, Deméter também o ouve. Durante nove dias sem comer nem se 
lavar, carregando tochas, ela procura a filha. Na aurora do décimo dia, Hécate vem 
a seu encontro e diz à deusa inconsolável que sabia que sua filha tinha sido raptada, 
mas não sabia por quem. Juntas, vão perguntar ao Sol, o deus Hélio, que tudo vê no seu 
curso pelo céu. O deus resplandecente conta que Perséfone tinha sido dada por Zeus a 
Hades para ser sua esposa e rainha do reino dos mortos, e volta para as alturas no seu 
carro de luz, deixando imersa em escuro desespero a deusa Deméter...»

 Homero, “Hino a Deméter”

Ésquilo (Elêusis c. 525 a.C. - Gela 456 a.C.) famoso poeta trágico grego evoca 
Ártemis-Hécate na sua tragédia intitulada “As suplicantes” (c. 463 a.C.). Identifica 
a primeira deusa com a segunda e atribui-lhe um papel de protectora dos partos das 
mulheres. 

Eurípedes (Salamina c. 485 a.C. - Pela, Macedônia, 406 a.C.) outro poeta trágico 
grego, na sua obra “As Fenícias” apresenta Antígona invocando Hécate que é 
apresentada como a filha de Leto contemplando e aterrorizando a planície onde o 
exército de Polinice está reunido. 

Teócrito (cerca de 310 a.C.-250 a.C.) poeta grego de maior destaque no período 
helenístico, fala da deusa como a terrível Hécate que sabe manipular os venenos e 
que é a amiga das feiticeiras.

Hécate significa “a distante”, embora alguns atribuam a origem do nome à 
palavra egípcia Hekat que significaria “Todo o poder”, já que supostamente Hécate 
teria como origem mitos do sudoeste asiático que foram mais tarde assimilados pela 
religião greco-romana.

Acreditava-se que, nas noites de lua nova, ela aparecia com a sua horrível matilha 
de cachorros fantasmas diante dos viajantes que por ali cruzavam caminho. Ela 
enviava aos humanos os terrores nocturnos e aparições de fantasmas e espectros. 
Também era considerada a deusa da magia e da noite, mas nas suas vertentes mais 
terríveis e obscuras. 

Era representada com três corpos e três cabeças, ou um corpo e três cabeças. 
Levava sobre a testa o crescente lunar (tiara chamada pollos), uma ou duas tochas 
nas mãos e serpentes enroladas ao seu pescoço. 

Os marinheiros consideravam-na sua deusa titular e pediam-lhe que lhes 
assegurasse boas travessias. Hécate era uma divindade tripla: lunar, infernal e 
marinha.

As suas três faces simbolizam a virgem, a mãe e a senhora. Ela transmite o poder 
de olhar para três direcções ao mesmo tempo.

Com o fim do matriarcado na Grécia, Hécate tornou-se a senhora dos ritos e 
da magia negra. As três faces passaram a simbolizar o seu poder sobre o mundo 
subterrâneo, onde morava, ajudando a deusa Perséfone a julgar os mortos; na terra, 
onde rondava nas luas novas; no mar onde tinha os seus casos de amor.

Esse tríplice poder de Hécate é comparável ao tríplice domínio sobre o mar, a 
terra e o céu.

O cipreste, o teixo, o amieiro e o álamo estavam associados a Hécate por serem 
árvores funerárias. Os seus animais eram os cachorros, lobos e ovelhas negras, e o 
famoso Cérbero era seu cão de companhia no mundo subterrâneo.

Às vezes, era representada por uma composição de três animais: o cão, a cobra 
e o leão; ou o cão, o cavalo e o urso. Podia também ser representada pela rã, animal 
totémico das parteiras que simboliza o feto e a gestação. (J.Shinoba Bolem in As Deusas e 
a mulher madura p.88)

Também Demetra George em Mysteries of the Dark Moon descreve uma imagem 
antiga de Hécate, onde ela aparece com as suas três cabeças e três pares de braços. 
Carrega três tochas e uma chave, uma corda e uma adaga. As suas tochas permitem 
que ela veja no escuro; a chave abre os segredos do oculto ou dos mistérios escondidos 
e do conhecimento da vida após a vida; a corda é o símbolo do cordão umbilical do 
renascimento; e a faca, que se tornou o símbolo do poder ritual, o poder de cortar as 
ilusões. (J.Shinoba Bolem in As Deusas e a mulher madura p.88)

EXPlICAÇÃO PsICOGEnEAlóGICA E AnAlÍTICA DO MITO

Hécate é, de facto, o arquétipo mais incompreendido da mitologia grega, mas 
quando analisamos a sua história com atenção descobrimos em primeiro lugar um 
aspecto surpreendente. Ela faz parte da geração dos titãs, os antepassados da nova 
geração de deuses do Olimpo; isto atribui-lhe naturalmente sabedoria e respeito por 
parte dos mais novos. Mas o que nos deixa mais admirados é o facto de Zeus a 
considerar como uma antepassada tão particular que não lhe retira nenhum dos seus 
poderes e a valoriza ainda mais.

De facto, podemos ler neste comportamento do rei dos Deuses, uma atitude 
característica que nos sugere dois factores importantes:

1º) que a Deusa era detentora de valores primordiais para a nova sociedade que 
 era preciso proteger e manter;

2º) que a Deusa tinha tantos poderes que o patriarcado não tinha outra opção que 
 não fosse respeitá-la.

Hécate (como já vimos através da deusa Ártemis) era considerada uma Deusa 
lunar tríplice: Ártemis (a Lua Cheia), Selene (a Lua em várias fases), Hécate (o lado 
negro da Lua Nova), mas também como detentora das forças da Lua em vários 
reinos: Selene no Céu, Ártemis na Terra e Hécate no Mundo Inferior.

Este lado Tríplice Lunar carregava um aspecto sombrio do disco lunar que 
podemos ver como o lado inconsciente do feminino que tanto assustava (e ainda 
assusta) o masculino.
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James Hillman descreve este aspecto sombrio que constitui um arquétipo 
profundo e antiquíssimo dentro da psique dos humanos.

«...Em nós há um anjo sombrio (Hécate também era chamada de “angelos”), uma 
consciência (ela também era conhecida como “phosphoros”) que brilha no escuro e que 
testemunha tais eventos porque já está ciente deles à priori. Esta parte tem estabelecida 
uma ligação apriorística com o mundo avernal através de cães que farejam, devassidão, 
luas negras, fantasmas, lixo e venenos.

 Há uma parte nossa que não é arrastada para lá, mas que lá sempre habitou, assim 
como Hécate é em parte uma deusa do mundo avernal. 

Desse ponto de vista, poderemos observar as nossas próprias catástrofes com uma 
sabedoria sombria que tem expectativa de pouca coisa mais». 

Esta deusa revela os caminhos mais escondidos e secretos do inconsciente, os 
sonhos guardados, os desejos ocultos, mas também leis fundamentais imutáveis 
que as novas gerações são obrigadas a respeitar porque se trata da própria vida e de 
aspectos dela que unicamente o feminino ancestral conhecia. Hécate é a detentora 
dessas leis, só ela nos pode conduzir aos caminhos mais difíceis e perigosos, aos 
abismos e às encruzilhadas da própria psique, porque a sua função é a de ser uma 
guia dentro do reino oculto da alma.

Ela conhece os segredos da vida e, principalmente, da morte com todo o processo 
transformador que isso significa. Por esta razão, ela também é associada à sombra, 
o que a qualificava como uma figura do mal. Esta crença perdurou tanto que a 
igreja projectou este arquétipo em simples pessoas pagãs do campo que seguiam 
os seus antigos costumes e habilidades populares ligados à fertilidade. Eles eram 
considerados adoradores do “demónio” e Hécate passou então a ser a Deusa das 
bruxas.

Hoje sabe-se que o seu culto era muito amplo e generalizado nas classes populares, 
geralmente com o título de “Kratay” ou “Eurybia”, o que significa “ Deusa forte”.

Aliás, na mitologia grega mais recente, Hécate aparece tão poderosa no céu como 
na terra, honrada e temida até pelo próprio Zeus, como já descrevi. 

Segundo uma lenda, Zeus estabeleceu um decreto que dizia que “cada vez 
que alguém deita uma oferenda na terra sem ofertá-la a nenhum deus específico, essa 
oferenda é de Hécate”. Isso salienta ainda mais que ele reconhecia que tudo o que está 
sobre a Terra é território dessa deusa quando, afinal, o próprio Zeus era o Deus da 
terra, soberano de todos os mundos. Consequentemente, podemos considerar que 
Hécate seria o lado feminino ancestral detentor das origens do mundo e de todos 
seus seres, perante o qual todos tinham que se submeter, até Zeus. E principalmente 
ele, sendo que era seu dever de soberano cuidar das leis fundamentais e intocáveis.

Outro ponto importante é que Urano lhe deu “a terra e o mar estéril”, o que 
confirma que Hécate era a corporificação grega da Deusa Tríplice original que 

possuía o dom da procriação eterna e total. A descrição a seguir, ainda que um pouco 
“fantasista” permite-nos entender a pujança deste significado.

«Se quiséssemos criar uma imagem condensada que representasse a essência da 
Deusa Tríplice, uma espécie de “Tríplice Deusa Tríplice”, com base nos fragmentos de 
informação que hoje temos disponíveis em todo o mundo, bem como nas imagens que 
fazemos da Deusa, poderíamos descrevê-la da seguinte maneira: 

No centro da imagem, vemos os aspectos Velha/Mãe/Filha da Deusa Tríplice, com 
a Velha dando à luz a Mãe e a Mãe dando à luz a Filha. Directamente acima de suas 
cabeças, a Lua é apresentada em suas fases crescente, cheia e minguante. A Filha está 
sentada entre as pernas de sua Mãe e Avó sobre um Disco Solar no meio do oceano. Em 
seu corpo nu de pele morena, vemos os sete centros energéticos, os chakras, em espirais 
de luzes nas cores do arco-íris. Cada uma das três mulheres usa uma coroa com três 
pontas na cabeça, em torno da qual se enroscam um total de sete cobras. O aspecto 
Filha segura uma flor de três pétalas sobre o Chakra do Coração. Sua perna direita está 
estendida para o mundo, enquanto a esquerda está dobrada para baixo de seu corpo 
numa postura de oração e meditação. Essa tríade Velha/Mãe/Filha está no centro de 
uma estrela de seis pontas, formada por dois triângulos sobrepostos, um apontado para 
cima e outro para baixo. Circundando essa estrela, há uma auréola bordejada por uma 
faixa espiralada de chamas do saber».

O Tarô da deusa Tríplice – Isha Lerner
 
A Deusa Tríplice representa o arquétipo do feminino original, detentor da 

fertilidade absoluta, que tem o poder infinito de dar a vida, mas também de a tirar.
Hécate é a face Anciã dessa Deusa Tríplice antiga, sendo que as faces Donzela e 

Mãe foram absorvidas completamente por outras deusas, como Ártemis e Deméter 
respectivamente.

Como Deusa Tríplice, Hécate podia aparecer representada por um cão com três 
cabeças. A sua qualidade trina aparecia também em estátuas onde se revela como 
mulher tripla. Frequentemente carregava consigo o cão que ela própria havia sido, ou 
uma tocha, emblema lunar, que é o seu poder de fertilidade e seu dom especial.

Clarissa Pinkola Estés explica-nos a distorção que foi feita a este mito, através dos 
tempos, principalmente pela influência da Igreja Católica que via o “diabo” em tudo. 
Esta era a melhor maneira que a Igreja encontrava para manipular os povos: através 
do medo e da submissão.

«Essa imagem de um ser metade cachorro não é casual, mas na realidade um belo 
fragmento das antigas religiões centradas em deusas desde a Europa até à Ásia. Naquela 
época, as pessoas adoravam uma deusa de três cabeças. As deusas de três cabeças são 
representadas por Hécate, a Baba Yaga, a Mãe Holle, Berchta e Artemis, entre outras. 
Cada uma aparecia como um desses animais ou tinha grande intimidade com eles. 

Nas religiões mais antigas, essas e outras divindades femininas selvagens e poderosas 
transmitiam as tradições de iniciação feminina e ensinavam às mulheres todos os 
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estágios da vida feminina, desde a donzela até à mãe e à velha enrugada. Dar à luz um 
ser que é metade cachorro é uma degradação deformada das antigas deusas selvagens 
cujas naturezas instituais eram consideradas sagradas. A religião mais recente tentou 
conspurcar os sagrados significados das divindades tríplices, insistindo no ponto de que 
elas copulavam com animais e estimulavam seus seguidores a fazer o mesmo. 

Foi nessa altura que a Mulher Selvagem foi derrubada e enterrada nas profundezas 
da terra e o lado selvagem das mulheres começou não só a definhar como a precisar 
ser mencionado em sussurros e em locais secretos. Em muitos casos, as Mulheres que 
amavam a velha Mãe Selvagem tiveram de proteger sua vida com cuidado. Finalmente, 
esse conhecimento somente transparecia em contos de fadas, no folclore, em estados de 
transe e nos sonhos. E graças a Deus por isso».

Mulheres que correm com os lobos – p.534-535

De facto, Hécate estava ligada ao submundo, também chamado de Mundo 
Inferior. Nesta função, era a guardiã do lugar e a condutora das almas chamada da 
Pritânia, a “Rainha Invisível” dos Mortos. A lenda Grega conta que os mortos tinham 
de passar por Cérbero, o cão tricéfalo, para depois serem julgados pelos três Juízes 
dos Mortos (Minos, Radamando e Éaco); isto era a travessia pelo Mundo Inferior 
que as almas tinham de efectuar quando chegavam às encruzilhadas tríplices do 
Inferno. 

Também chamada de Senhora dos mortos, Hécate liderava a “Caçada Selvagem”. 
Nesse aspecto, era acompanhada por “fantasmas”, corvos, corujas e, sobretudo, 
cachorros que uivavam lugubremente para a Lua. As suas lendas contam que ela 
passa pela terra, com o seu séquito, ao pôr-do-sol, para recolher os mortos daquele 
dia. Por isso, muitas vezes também é representada com um “athame” ou uma foice 
(no cinto ou na mão), usado para cortar as “ligações” com o mundo dos vivos. 

Hécate é a Sacerdotisa dos funerais, a que conduz os ritos nos locais de enterros e 
cremações, assistindo e auxiliando na liberação dos mortos recentemente. 

Esta deusa poderosa, dependendo da sua função era chamada por muitos nomes, 
cada um mais ambivalente que o outro. Poderia ser chamada de “A Mais Amável”, 
“Rainha do Mundo dos Espíritos”, “A Megera dos Mortos”, “Deusa da Bruxaria”, “ 
Deusa da Lua”, “Deusa das horas de escuridão e do Mundo Inferior”.

Em certos casos, era chamada de Phosphoros “Aquela que traz Luz” porque 
segurava uma, duas ou três tochas que permitiam iluminar o caminho para entender 
os mistérios do submundo sendo também a luz dos que procuram a mudança nas 
suas vidas, ou seja, na jornada interior e na descoberta dos conteúdos do nosso 
inconsciente. 

Quando ela era a protectora contra o mal era chamada de Propylaia “Aquela que 
fica na frente do Portão”. Neste caso, seu culto era realizado no portão da entrada, 
lugar onde eram colocadas as estátuas em sua homenagem. Sua protecção agia contra 
o mal, especificamente contra espíritos malignos e maldições. 

Hécate é também a guia de Perséfone quando ela volta para o mundo da superfície, 
ao chegar do Inferno de Hades. Como a guardiã do limite e condutora, a líder do 
caminho era chamada de Propolos “A Serviçal que Conduz”.

Em seu aspecto ambivalente de “doadora” de vida, a deusa era chamada de 
Kourotrophos “Aquela que cuida das Crianças”, já que estava associada às parteiras e 
era responsável pelo nascimento.

Mas, na sua outra vertente, como a que ajuda a “concluir” a vida na terra, o 
seu nome era Chthonia, “A Terra”; é com esse título que temos a associação das 
encruzilhadas com Hécate. Isto faz referência à casa dela dentro da terra e à sua 
habilidade de vaguear por ela. Neste aspecto, é aquela que procura pelas almas 
daqueles que já partiram desta vida para guiá-los pelo submundo. Encontramos aqui 
a relação com a frase de Zeus citada anteriormente “cada vez que alguém deita uma 
oferenda na terra sem ofertá-la a nenhum deus específico, essa oferenda é de Hécate”. 

A morte é, de facto, um aspecto incontornável na vida, tal como a velhice, o 
que permite também uma associação com Hécate Anciã. Esta fase da vida a que 
chamamos “velhice”, mas a que eu gosto mais de chamar “maturidade” permite 
receber a sabedoria da Terra, assim como Hécate tem a sabedoria de todos os 
mistérios da Terra. 

ARQUÉTIPOS E FERIDAS DOMINANTES DE HÉCATE 
NA MULHER DE HOJE

A mulher-Hécate:

MATURIDADE – SABEDORIA – MENOPAUSA – EXPERIÊNCIA – A ANCIÃ

A mulher sábia ou Velha

O arquétipo fundamental de Hécate é, sem dúvida, o da Velha Sábia que sobrevive 
nos dias de hoje em países como a Irlanda, a Noruega e a Suíça. Infelizmente, a 
nossa sociedade deixou de a valorizar, o que diminuiu a sua influência e grandeza 
através dos tempos. Os poderes da sábia anciã foram reprimidos e, mais tarde, 
emergiram como projecções torturadas e distorcidas do patriarcado, classificadas 
de bruxaria. Mas esta rejeição, não se limita a isto (como veremos adiante, na parte 
sobre a menopausa), ela conseguiu castrar as mulheres sábias, detentoras de verdades 
imprescindíveis para as mais novas.

De facto, a mulher Velha e Sábia introduz-nos nos grandes mistérios da vida. A 
sua idade coincide com a fase de pós-menopausa da mulher e, nas tradições mais 
antigas, a sua função era a de aconselhar, curar e orientar a comunidade na qual 
vivia.
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Ela era profundamente honrada e respeitada, como Zeus em relação a Hécate. 
A escritora Tâmara Slayton, no seu livro “Reclaiming the Menstrual Matrix” 

explica que «Essas mulheres mais velhas detinham grande poder e analisavam todas as 
decisões tribais. Não tinham medo de dizer um não peremptório a tudo o que não servisse 
à vida. Também iniciavam e educavam as mulheres mais novas neste conhecimento e 
responsabilidade».

A mulher de hoje quando aceita seu lado Hécate torna-se uma Grande Mãe, 
Avó e Bisavó de muito valor para a sua família e sua comunidade. Não precisa de ter 
alcançado uma idade avançada para pôr em prática esta sabedoria. Toda a mulher, 
independentemente da sua idade, pode, em certos momentos da sua vida, se assim o 
desejar, ir à procura dentro dela própria deste arquétipo que nos permite penetrar nas 
cavernas escuras da nossa alma para ajudar à nossa transformação e à dos outros.

Na psicologia junguiana, o arquétipo do idoso é também chamado de Senex, que 
significa Velho. Ele aparece com uma função de representante da lei, da ordem e das 
normas, é o guardião daquilo que perdura. Nos mitos, lendas e também nos nossos 
sonhos quando Senex aparece (geralmente através da imagem de um Velho ou Velha 
mas também de um Velho Rei doente, por exemplo) irá geralmente encontrar-se 
num dado momento da sua história, com um ser jovem, alegre, cheio de ideias que 
contrasta sempre com ele. Este ser brilhante e instintivo é chamado de Puer Aeternus, 
o que significa “juventude eterna”. Ele é o arquétipo do Eterno Adolescente, aquele 
para quem a maturidade e a individuação não se constituem num objectivo em si 
mesmo, pois eles deixaram-se ficar aprisionados por um complexo materno fora do 
comum, que os levou a um comportamento típico que se recusa a crescer e a entrar 
no mundo dos adultos.

Este “Menino imaturo” contrasta sempre com a energia do “Velho maduro”. A 
razão pela qual eles vão juntos é simplesmente porque a ordem natural das coisas 
quer que o Jovem não exista sem o Velho, mas também que o Velho não exista sem 
o Jovem. Por isso, a relação entre os avós e os netos é sempre especial, ela permite a 
cada um compensar aquilo que lhe falta: A sabedoria e a experiência para os jovens 
e a flexibilidade e a leveza para os idosos. Eles formam uma dupla poderosa.

 
«Figuras idosas e de grande maturidade espiritual aparecem frequentemente nos 

sonhos, visões e relatos tradicionais. Quando são femininas, elas ligam-se às “Grandes 
Mães”; quando são masculinas, em geral assumem contornos originais.

Ao cabo de revelações interiores que Jung recebe e as quais regista na sua
autobiografia, destaca-se, ao lado de Salomé, a personagem de Elias. Ora, Elias, 

na Bíblia, possui o domínio dos elementos antitéticos, água e fogo, e Charles Baudouin, 
discípulo de Jung, mostrou, num belo estudo sobre a polaridade do símbolo, que Elias 
“significa (...) uma vitória definitiva sobre a antiga luta sempre recomeçada dos apostos 
e o acesso a uma unidade transcendente”».

 Ysé Tardan-Masquelier.

Por esta razão é muito importante que a mulher-Hécate assuma a sua função 
de Senex na nossa sociedade, ou seja, que ela aceite a sua velhice como sendo uma 
idade fundamental para que os jovens possam encontrar os seus alicerces em valores 
que perduram desde o início dos tempos. Mas também que ela seja “nutrida” através 
dos valores irreverentes e inovadores da juventude. 

Muitas vezes, a Velha é representada vivendo sozinha na floresta, onde é associada 
a comportamentos excêntricos e, é claro, à bruxaria. Esta imagem indica-nos a 
pujança deste arquétipo como sendo, simbolicamente, a representação da mulher 
que se libertou da sua programação tribal - ela alcançou a individuação e deixou 
de se apoiar na aprovação, imagens e pensamentos da sua sociedade. Ela é “A que 
sabe” a que conseguiu a sua visão da vida através da experiência adquirida com as 
lágrimas e as risadas da sua longa existência. Ela não teme nada, nem ninguém. Por 
esta razão, ela é associada a uma Loba em muitas lendas e contos como o descreve 
Clarissa Pinkola Estes.

«Consideremos a própria La Loba. O símbolo da Velha é uma das personificações 
arquetípicas mais disseminadas no mundo. Outros são os da Grande Mãe e Pai, da 
Criança Divina, do Trickster, do Feiticeiro(a), da Virgem e do Jovem, da Guerreira-
Heroína e do Bobo(a). Mesmo assim, La Loba é muito diferente na sua essência e nos 
seus efeitos, pois ela é a raiz principal de todo um sistema instintivo.

No sudoeste dos Estados Unidos, ela é também conhecida como a velha “La Que 
Sabe”, “Aquela Que Sabe”. Ouvi falar pela primeira vez de “La Que Sabe”, quando 
morava nas montanhas Sangue de Cristo no Novo México, sob a protecção do Pico 
Lobo. Uma velha bruxa de Ranchos disse que “La Que Sabe” sabia de tudo sobre as 
mulheres, que “La Que Sabe” havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola 
do seu pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são 
feitas essencialmente da pele da sola do pé, que tudo sente. Essa ideia de que a pele do 
pé tem maior sensibilidade me soou verdadeira pois uma índia aculturada da tribo kiché 
uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapatos aos vinte anos de 
idade e que ainda não estava acostumada a caminhar “con los ojos vendados”, com 
vendas nos pés». Mulheres...p.45

O potencial infinito

O arquétipo de Hécate representa também o potencial infinito que possuímos, 
de um modo ancestral e genético. Esse conhecimento, que não tem fim, é-nos 
comunicado através da educação, da nossa relação com as nossas antepassadas (de 
um modo consciente e inconsciente) e no famoso ADN Mitocondrial que nos é 
transmitido, de mães para filhas, desde o início dos tempos.

Encontrei vestígios dessa transmissão através da cultura Celta, na qual a jovem 
era vista como uma flor; a mãe como o fruto e a anciã como a semente. O ciclo 
perfeito que não tem fim concentra-se na semente que simboliza a parte que tem o 
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conhecimento e o potencial de todas as outras partes. Isto indica-nos que o papel 
da mais velha, dentro da sua comunidade, é justamente voltar a semeá-la com a sua 
semente repleta de saber, verdade e sabedoria. Muitas culturas antigas acreditavam 
que a mulher que deixava de ser menstruada, guardava o seu poder de fecundação 
dentro dela para o utilizar para outros fins mais importantes para a sua sociedade. 
Diziam que retinha “O SANGUE DA SABEDORIA”. Portanto, era considerada 
ainda mais poderosa e indispensável para o equilíbrio de todos.

Existe uma mulher muito representada na cultura celta, que simbolizava este 
arquétipo. Chama-se Sheela Na Gig e, ainda que exista uma certa polémica em torno 
do significado do seu nome, escolhi simplesmente a designação de Barbara Freitag 
como “ a bruxa, ou a velha mulher”.

Sheela Na Gig, a mulher verde da Irlanda e da Grã-Bretanha antiga, representa 
uma mulher velha, enrugada e nua com seios balançando, e que aparece de cócoras 
exibindo seu útero de Deusa. A sua imagem costumava ser gravada ou colocada 
na soalheira das casas, o que nos permite entender a sua ligação com a terra e o 
submundo, como Hécate.

 

Esta deusa personifica a profundeza da deusa Tríplice e seu poder infinito. O 
seu útero gigante exposto a todos representa “um poço de sabedoria” e de “eterna 
fertilidade”. Ao mesmo tempo, mostra-nos o seu poder de absorver para dentro dela 
todas as almas e de as guardar no seu interior, para as transformar. Neste caso, ela 
desempenha o papel da “regeneradora”, também simbolizado através do caldeirão 
das bruxas, isto é, o arquétipo da morte e da transformação. 

A mulher influenciada por este arquétipo, seja ela uma mulher madura, ou jovem, 
terá acesso a esta profundeza inata, o que lhe dará um papel de guia no mundo de 
hoje.

Muitas vezes, as mulheres que praticam profissões ligadas à psicologia e à 
psicanálise estão ligadas a este arquétipo. Elas ajudam as pessoas, quais guias, a irem 
de encontro aos seus mundos inconscientes profundos, transformando-os. 

São parteiras das almas. Situemo-nos, por exemplo, nas ginecologistas que 
praticam a obstetrícia, especialização ancestral que detém um conhecimento 
que vai além da “simples actividade de médica”. Hoje em dia, o parto tem sido 
“medicalizado” ao máximo, mas, antigamente, essas mulheres que eram chamadas 
de parteiras eram fundamentais nas sociedades (e ainda o são). A sua presença na 
hora do parto acalmava a mulher, mas a sua grande experiência dava-lhe acesso a 
gestos e poções de plantas que permitiam à mulher ter menos dores. Aquilo que 
poucas pessoas sabem é que as parteiras foram as primeiras a serem condenadas 
a morrerem queimadas nas fogueiras da Inquisição, justamente porque ajudavam 
as mulheres a darem à luz com menos sofrimento. O argumento da Igreja Católica 
defendia que, devido ao facto de Eva ter sido a responsável da expulsão de Adão, 
dela própria e de toda a Humanidade do Jardim de Éden, todas as mulheres tinham 
que pagar por este gesto. E minorar as dores ia contra a vontade de Deus. A outra 
razão apontava para o facto de que as parteiras davam plantas para evitar a gravidez 
e, às vezes, para provocar abortos. É claro que o patriarcado, escondido na sombra 
dos padres, não admitia que as mulheres tivessem esta liberdade, este livre acesso e 
poder de decisão absoluto sobre os seus corpos. 

A menopausa

O arquétipo da deusa Hécate está também ligado à fase da vida de toda a mulher a 
que se chama menopausa. Esta palavra vem do grego men (mês) e pausis (interrupção, 
pausa) e refere-se à cessação da menstruação de um modo natural. A fase completa 
desta mudança varia de mulher para mulher e pode durar de seis a treze anos. 

A menopausa é, de facto, uma passagem importantíssima no decorrer da nossa 
existência. Nenhuma fase da vida da mulher possui tanto potencial de compreensão 
e de transformação e, se a mulher que a atravessa for capaz de entender o seu 
verdadeiro significado interno, isso será uma fonte de criação de poder feminino.

É claro que, para alcançar tal compreensão, a mulher de hoje terá que ultrapassar 
todos os preconceitos que a nossa cultura tem em relação à menopausa e ao 
envelhecimento.

À medida que a nossa sociedade evolui, os progressos da medicina permitiram 
melhorar a qualidade de vida. Consequentemente, a expectativa de vida de todos, 
tanto homens como mulheres, aumentou significativamente. Hoje em dia, a mulher 
tem hipótese de viver trinta e cinco a quarenta anos a seguir à menopausa, o que 
coloca esta etapa da vida como “uma nova Primavera”. Este facto, proporciona ao 
potencial da deusa Hécate, a possibilidade de fazer germinar uma nova semente que 
dará frutos enriquecidos para ela e para a sua comunidade. 

Sheela Na Gig de Kilpeck, 
Herefordshire, Inglaterra
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A menopausa é vista como uma fase triste, dolorosa e assustadora para certas 
mulheres. Outras, ficam felizes, pois como não viveram o feminino com todo o 
seu potencial, o período é visto com uma coisa “suja” e “chata”. Tanto às primeiras 
como às segundas, lhes desejo que consigam encontrar, nesta fase, as respostas (que 
não souberam encontrar noutras fases das vossas vidas) sobre o feminino e vocês 
mesmas.

A nossa herança cultural está infelizmente a encarar a menopausa como 
uma doença. O texto a seguir escrito pela Dra. Jerilynn Prior, endocrinologista e 
investigadora, descreve-nos a visão actual da medicina a respeito deste tema.

«A nossa cultura acha fácil culpar os sistemas reprodutivos das mulheres por doenças. 
Ligar a mudança na capacidade reprodutiva da menopausa com o envelhecimento, 
tornando a menopausa um ponto no tempo, em vez de um processo, e classificá-la como 
uma doença de deficiência de estrogénios, são reflexos do raciocínio não científico e 
prejudicial da classe médica».

Texto sobre o qual a Dra. Northrup comenta:

«Uma vez que as mulheres na menopausa já não estão a utilizar a sua energia a 
ter filhos, os seus sistemas são descritos em termos de falha ou declínio funcional; os 
seios e os órgãos genitais. «atrofiam» gradualmente, «murcham» e tornam-se «senis». 
A menopausa, vista através deste prisma, é definitivamente significado de «produção 
fracassada» – um sistema que está “desligado”».

Corpo de mulher, Sabedoria de mulher - p.439

Como se isto não bastasse, as mulheres ficam totalmente desnorteadas com 
tantas informações ambivalentes sobre o seu corpo e os tratamentos de substituição 
hormonal, ou a promoção da menopausa natural sem hormonas. Pessoalmente, 
penso que cada caso é um caso, e não é pelo facto de a minha melhor amiga fazer 
tratamento com terapias hormonais que eu vou adoptar o mesmo tratamento. Quando 
é que as mulheres vão parar e reflectir sobre ELAS? Todo este bombardeamento 
de opiniões contraditórias deve ser posto de lado para que a mulher se ligue à sua 
sabedoria interna e sinta aquilo que o seu corpo lhe diz. É justamente nesta fase da 
vida da mulher que ela tem a oportunidade de se ligar à sua verdade. Sugiro-vos 
que ouçam várias opiniões e que se informem sobre todas as opções. Finalmente, 
oiçam-se a vocês mesmas. No fim, escolham aquilo que sentem que vos diz respeito, 
mesmo se a vossa amiga ou médica não estiverem de acordo.

A nossa sociedade tem preconceitos terríveis sobre o envelhecimento. As 
mensagens que as mulheres com mais de cinquenta anos recebem sobre “aquilo que 
irá acontecer-lhes” no futuro são ridículas, profundamente difamadoras e, na sua 
grande maioria, não correspondem à realidade. De acordo com essa publicidade, 
parece que toda a pessoa que envelhece se torna deprimida, cansada, incontinente, 

senil, esquecida e, pior, essa mesma publicidade deixa no ar a ideia de que são pessoas 
frágeis que constituem um peso para a sociedade. Não é de admirar, portanto, que 
muitas mulheres depois dos cinquenta façam cirurgias estéticas porque, de facto, 
cada vez menos a nossa sociedade lhes dá o espaço e o valor que elas merecem. 

Nos bastidores movimentam-se as empresas farmacêuticas que querem vender os 
seus produtos. Consequentemente, elas criam campanhas que culpam as mulheres, 
se não utilizam hormonas, ou outros medicamentos. Tal é o medo que provocam 
acerca do acto natural que é envelhecer, que conseguem fazer-lhes acreditar que, se 
a partir da menopausa não optarem por tomar tal ou tal produto irão desfazer-se, 
adoecer e morrer antes da hora certa. 

Atingir a maturidade quer dizer que a pessoa já viveu o suficiente para poder dizer: 
«Não! Já chega! Não é isto que eu quero para a minha vida!» Uma das faculdades que 
se conseguem à medida que se envelhece é ter a capacidade de se posicionar e de 
se indignar perante o absurdo de certas coisas. Então, estão à espera de quê para o 
fazer?

A mulher que no decorrer da sua vida passou por todas as fases de desenvolvimento, 
físico e psicológico, através da menstruação e da maternidade, está, enfim, 
preparada para ser ela mesma e encarar os mistérios da vida. A menopausa é a fase 
da purificação interna da essência feminina que se vincula com o mito de Hécate, 
Deusa da Sabedoria, resultante da assimilação positiva, e muitas vezes dolorosa, da 
experiência “do ser mulher”. Esta parte do seu arquétipo pode também ser utilizada 
para purificarmos e libertarmos coisas que sabemos que não são mais necessárias, 
ou que estão a atrasar o nosso crescimento. 

A menopausa deve ser vista como “um novo recomeço”, como lhe chama a Dra. 
Northrup. Não é por acaso que muitas mulheres que atravessam esta fase sonham 
que estão a dar à luz: tal significa o quanto elas têm dentro de si pronto para nascer. 
Chegou o momento de as mulheres “entrarem bem fundo dentro delas” à procura 
daquilo que ainda não foi conscientizado e tratado. Esta é a última oportunidade 
de se tornarem naquilo que realmente são mandando calar a sociedade, que não 
valoriza o facto de se ser “madura” e lhe mostrando comportamentos e atitudes que 
as valorizaram.

«O processo da menopausa – não o último mênstruo, a última gota de sangue, mas 
todos os treze anos do processo da menopausa – prepara o caminho para o ritual iniciador 
à volta do mundo, tal como as necessidades/capacidades das mulheres menstruadas se 
tornam a base de todas as outras iniciações». 

Susan Weed, Menopausal Years: The Wise Women´s Way: Alternative Approaches 
for Women.

Arquétipo da transformação e da transmutação

O arquétipo de Hécate pode também ser visto como receptor dos processos 
passados do interior da psique. A mulher capaz de se ligar a ele será também 
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capaz de se interiorizar dentro do seu vaso-útero. Este vaso alquímico que permite 
a transformação e transmutação dos elementos materiais em espirituais, levará 
a mulher a se auto-fertilizar pela semente da criação espiritual e do renascimento 
psíquico. 

 
Da mesma maneira que a deusa, Hécate, estava por perto quando Perséfone 

foi raptada por Hades, mas não interferiu, porque ela sabia que as passagens são 
necessárias, a mulher-Hécate é capaz de descer ao mais fundo do seu ser à procura 
de quem ela é realmente. Para cumprir este processo, existem muitos caminhos, mas 
todos nos levam a uma “caverna Mãe” na qual se dão os processos espirituais. 

A entrada no mundo inferior é necessária para o contacto com as fontes internas 
da fertilidade, mas é preciso saber o caminho de volta, que é fundamental para tornar 
consciente esta transformação, aplicando-a no quotidiano. O processo da jornada de 
nada serve se se ficar unicamente pelo trabalho intelectual.

Hécate é a regente dos processos misteriosos da vida e da morte, das passagens 
difíceis da vida e da entrada nos caminhos árduos da transformação, mas também 
permite viver a nossa verdade como a Velha sozinha na floresta que já ultrapassou 
“aquilo que os outros opinam”. 

O arquétipo da bruxa

Certas mulheres influenciadas por este arquétipo podem ficar “fascinadas” pelo 
lado escuro da deusa. Nomeada de “Rainha dos Fantasmas” e “Deusa das Feiticeiras”, 
a deusa Hécate impunha respeito, sem dúvida alguma. 

Na parte sobre a deusa Hera, descrevi a dor de uma poderosa feiticeira chamada 
Medeia que acabou por cometer homicídio devido à sua destrutora vontade de 
vingança. Certas mulheres-Hécate podem ter dentro de si profundas raivas antigas 
(geralmente desde a infância) que as levam a encontrar, através da prática da bruxaria, 
um modo de manipular e dominar os outros pelo medo. Elas tornam-se más e 
profundamente destrutoras. Em certos casos, o seu estado psíquico fica totalmente 
possuído pelas imagens do inconsciente colectivo e elas tornam-se psicóticas. 

A bruxaria verdadeira não tem nada a ver com “fazer o mal”. Pelo contrário, as 
bruxas são mulheres que possuem muita sabedoria e que estudaram as plantas e 
as leis da natureza. Elas nunca seriam capazes de utilizar “os seus poderes” para 
prejudicar fosse quem fosse, porque sabem que a lei do retorno existe no Universo. 
Em outras palavras, tudo aquilo que é pensado, falado e executado, no sentido de 
ferir os outros, algum dia retorna à pessoa que o criou. Recomendo às mulheres que 
se sentem atraídas pelo lado escuro e destrutivo da deusa a olharem bem dentro 
delas, tentando descobrir porque é que sentem esta atracção. Em certos casos, 
recomendo, até, que procurem ajuda psicológica, porque podem estar a desenvolver 
comportamentos psicóticos cujo desfecho nunca é benéfico se a pessoa não se 
trata.

Hécate, arquétipo da lua escura, da mediunidade e da intuição

Estar em contacto de um modo natural com este arquétipo proporciona à mulher 
uma capacidade inata intuitiva e, até, acesso ao mundo da vidência. A Lua é um 
astro que estimula o nosso inconsciente, isto é real para todas as pessoas. Somos 
todos dependentes do nosso inconsciente para a inspiração e a intuição mas o acesso 
à clarividência é uma coisa bem específica. Hécate, como deusa da Lua, permite à 
mulher influenciada por ela confrontar-se com o mundo do transpessoal, no qual 
os limites individuais são diluídos e onde podemos perder o nosso rumo. Uma 
das médiuns mais conhecidas e admiradas de França, chamada de Maud Kristen, 
escreveu um livro no qual explica o que significa ser médium. Como todos os 
verdadeiros médiuns, ela explica que não escolheu “ser assim”. Um dia, de repente, 
começou a ver coisas que o mais comum dos mortais não conseguia ver, e assustou-
se. Ela tinha sonhos premonitórios, visões, pressentimentos que se confirmavam, 
mas negava tudo e acabou por se formar em Direito e Publicidade. Com o passar do 
tempo, adoeceu mentalmente e foi aí que teve de optar por acreditar. Ela também 
explica que a maioria dos médiuns que conhece passaram pelo mesmo caminho e 
que quase todos tiveram infâncias sofridas, o que os obrigou a desenvolver faculdades 
extra-sensoriais para sobreviver. Conheço pessoalmente esta mulher, que com o 
tempo se tornou uma amiga. Ela é uma verdadeira mulher-Hécate. Esteve no fundo, 
no submundo em contacto com as almas perdidas e conseguiu voltar sã e salva, mas 
este caso não é infelizmente o caso de muitas mulheres, que ali ficaram e acabaram 
“loucas”. 

Ao entrar na menopausa, o facto de ter o sonho perturbado, experienciar mais a 
solidão e ter maior facilidade para a introspecção, isso permite que “o véu entre os 
dois mundos” fique diminuído. A mulher pode, em certos casos, passar a ter visões 
desenvolvendo uma capacidade intuitiva maior de que o habitual. Quando isto 
acontece, geralmente, às mulheres (principalmente na nossa sociedade), elas ficam 
assustadas porque não sabem o que fazer com aquilo que lhes está a acontecer e 
pensam que vão ser rotuladas de loucas. Também podem sentir vontade de explorar 
esse novo aspecto da vida delas e procuram como. Seja como for, é preciso encontrar 
as pessoas certas que saberão ajudar na caminhada, mas também é fundamental ser 
capaz de usar de muita sabedoria, integridade e maturidade para utilizar esses dons. 
Existem muitas maneiras de se trabalhar nestas áreas, mas, seja qual for aquela que 
se pratique, a ética sempre terá que ser respeitada.

POssIbIlIDADEs DE EVOlUÇÃO EXIsTEnCIAl
 
saber envelhecer é uma arte e uma virtude

Para a mulher que está a atravessar a fase da menopausa (ou que já a ultrapassou) 
é muito importante que comece a pensar sobre o “envelhecer” de uma forma 
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construtiva e positiva. De facto, saber envelhecer envolve toda uma arte que precisa 
de ser adquirida com o tempo, e não restam dúvidas de que a atitude que tivermos 
durante toda a nossa vida relacionada com a nossa mente e o nosso corpo será 
importante para efectuar esta passagem com sentido. 

Reproduzi a seguir um diálogo ocorrido entre Sócrates e Céfalo que, a meu ver, 
retrata bastante bem como deve ser encarada esta fase da nossa existência.

“Céfalo convidou Sócrates para visitá-lo, desculpando-se por não ir procurá-lo, pelo 
facto de estar velho e ser difícil sair de casa. Queria conversar com o amigo, pois para 
Céfalo: “Quanto mais amortecidos ficam os prazeres do corpo, mais crescem o deleite 
e o prazer da conversação”. Sócrates aceitou o convite, respondendo que lhe agradava 
muito conversar com pessoas de mais idade, que já tinham percorrido um caminho que 
ele teria que percorrer. Assim, iniciada a conversa, quando Sócrates perguntou a Céfalo, 
como ele, já velho, se sentia ao atingir a fase que os poetas chamavam de “o limiar da 
velhice”, Céfalo respondeu que” muito bem, pois a triste cantilena, evocada por muitos, 
responsabilizando a velhice por todos os males, para ele era decorrente da própria vida 
e não da idade avançada.”

Esta passagem salienta o quanto as queixas não devem ser atribuídas à velhice e, 
sim, ao carácter do ser humano e à sua constituição. Um processo de envelhecimento 
tranquilo e saudável depende de uma juventude vivida plenamente e sem raiva.

Platão afirmava que a velhice faz surgir nos seres humanos um imenso sentimento 
de paz e de libertação. Já com 80 anos, quando escreveu “Leis” enfatizou as obrigações 
dos filhos para com os pais idosos, salientando que nada é mais digno que um pai 
e um avô, e que uma mãe e uma avó, em plena maturidade. Envelhecer bem está 
ligado à capacidade de os mais novos aceitarem e respeitarem os mais velhos, sendo 
também importante que as pessoas mais velhas se mostrem agradáveis e revelem 
maturidade, porque os mais novos precisam da sua sabedoria e benevolência. 
Anos atrás fiquei horrorizada quando ouvi que muitos avós em França (e em outros 
países ocidentais) tinham proibido aos netos que lhes chamassem “avó ou avô”. 
Eles queriam ser chamados pelos nomes porque diziam que eram muito novos para 
serem chamados assim. Que tristeza! Primeiro, para os netinhos, que precisam tanto 
desta ligação com os antepassados para se construírem. Segundo, para as avós e 
avôs que, pelos vistos, recusam envelhecer e pensam que, pelo facto de não serem 
chamados assim (de avós) o tempo deixe de fazer o seu percurso normal. Eles estão 
a perder uma grande oportunidade de criar laços maravilhosos com os mais novos, 
mas também de se preparar para velhice e morte. 

Marco Túlio Cícero (Marcus Tullius Cicero em latim) (Arpino, 3 de Janeiro 106 
a.C. - Formies, 7 de Dezembro 43 a.C.) foi um filósofo, orador, escritor, advogado 
e político romano. Entre muitas obras, escreveu, aos sessenta e três anos, um longo 
tratado sobre a velhice cujo título é “Catão o Velho, ou sobre a velhice” (Cato maior, 

sive de senectute, 44 a.C.). Nele resume a sua visão de envelhecimento, enquanto 
processo fisiológico, relata os problemas dos idosos quanto à perda da memória, 
perda da capacidade funcional, as alterações dos órgãos dos sentidos e a perda da 
capacidade de trabalho. Salienta que, com o envelhecimento, os prazeres corporais 
vão sendo substituídos pelos intelectuais, enfatizando a necessidade de se prestigiar 
os idosos e de lhes fazer uma “preparação” psicológico para a morte.

“É proba aquela velhice capaz de defender-se ela mesma, que mantém os seus direitos, 
não se submete a ninguém, que se auto-governa até ao último sopro de vida.”

Cícero aconselhava, já naquela época, que para se manter um cuidado corporal 
e mental tinha que se saber escolher prazeres adequados, e actividades (desde que 
estivessem ao alcance das forças dos idosos) que trouxessem benefícios individuais e 
colectivos. Para esse filósofo, a arte de envelhecer encontra-se alicerçada em encontrar 
o prazer que todas as idades proporcionam, pois todas têm as suas virtudes. Ele 
também chamou a atenção para o facto de que essa aprendizagem da arte de saber 
envelhecer não deve estar ligada ao individual, sendo que a superação das limitações 
da velhice deve ser feita através da socialização. Isto confirma o quanto é importante 
manter-se ligado ao mundo em geral. Seguir a vida sendo curioso e aberto e, ainda, 
ser capaz de se deixar maravilhar pelas coisas da vida. 

“Um homem não está velho até que comece a lastimar em vez de sonhar”

Não se deve atribuir à velhice todas as lamentações da vida. Aliás, em geral, quem 
se lamenta muito numa idade avançada fez isso em todas as idades do processo da 
vida. Quem teve um temperamento triste e rabugento em novo torna-se ainda mais 
triste e rabugento em velho, a não ser que aproveite o arquétipo de Hécate para 
finalmente se transformar. 

«No período pós-menopausa, as nossas emoções afloram à superfície com mais 
facilidade e tudo se vive e se sente com mais facilidade. É também, quando a mulher 
desfruta da sua máxima liberdade, independência, autoridade e sabedoria. É bom que 
se saiba, que há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria é 
uma qualidade da velhice, pois só quem já viveu muito tempo pode colher sabedoria. 
Para essa forma de consciência (lunar), o tempo precisa de amadurecer e, assim 
como as sementes colocadas na terra, o conhecimento amadurece. A sabedoria é, 
portanto, a colheita da vida, é a forma mais profunda do conhecimento». (in Rosane 
Volpato)

Integrar a maturidade através de vários arquétipos

A idade da maturidade não é unicamente constituída pelo arquétipo da deusa 
Hécate. Outras deusas e seus atributos são importantíssimos para ajudar à assimilação 
desta fase da existência.
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A deusa Métis, por exemplo, que era a mãe de Atena e foi engolida por Zeus, era 
uma grande conselheira cheia de sabedoria e de criatividade. O seu nome significa 
“conselho sensato”, ou “sabedoria prática”. O facto de ela ter sido engolida por Zeus 
representa uma metáfora muito pertinente para as mulheres que chegarem a esta 
idade e que, desde sempre, foram o braço direito dos maridos, mas que ainda não 
brilharam por elas próprias. Pensem! Quantas mulheres estão ainda nesta situação? 
Métis permite tomar consciência de que elas precisam de ser reconhecidas. O vosso 
trabalho e criatividade são fenomenais e ainda há tempo para criar uma actividade 
vossa, nunca é tarde quando se tem vontade. Métis representa a sabedoria prática e 
inteligente que é utilizada para tomar grandes decisões fundamentais para a nossa 
evolução. Ela é a conselheira sábia que irá ajudá-las a criar uma nova ambição, um 
novo projecto, e que lhes concederá uma parte da vida com um objectivo criativo 
que as preencherá.

  
A deusa Héstia é também importante, porque proporciona o acesso ao significado 

das coisas. Ela ajuda, nesta travessia, a ir ao encontro da nova mulher na qual se estão 
transformando. O seu fogo interior traz à luz o aconchego necessário nos momentos 
de medo e de dúvidas. Ela permite o diálogo interno, mas também as reuniões à 
volta da fogueira com outras mulheres que da mesma forma atravessam esta fase. 

A deusa Sofia representa a sabedoria espiritual, também chamada gnose. Esta 
palavra é o substantivo do verbo gignósko, que significa “conhecer”. Gnose é o 
conhecimento superior, interno, espiritual, iniciático. A gnose é um conhecimento 
que brota do coração de forma misteriosa e intuitiva. É a busca do conhecimento, 
não o conhecimento intelectual, mas aquele conhecimento que dá sentido à vida 
humana, que a torna plena de significado porque permite o encontro do ser humano 
com sua Essência Eterna. O objecto do conhecimento, da Gnose, é Deus, ou tudo 
o que deriva dele. Toda a gnose parte da aceitação firme na existência de um Deus 
absolutamente transcendente, existência que não necessita ser demonstrada. 

O interesse maior de Sofia é o de descobrir o significado religioso, filosófico 
ou espiritual das coisas. Ela permite compreender o porquê da nossa existência, 
mas também da morte, do divino, da fé e da transformação na passagem para o 
outro mundo. Ela mostra-nos o essencial, isto é, o poder do coração, do amor, da 
compaixão e do perdão para podermos evoluir e partir deste plano de consciência 
em paz. 

não se esqueçam de baubo: a deusa do ventre

Baubo é uma antiga Deusa da Grécia associada à sexualidade sagrada. Ela está 
também ligada aos arquétipos da vida, da morte e da fertilidade. 

É representada com o seu grande ventre desnudado que é o símbolo numinoso 
da fertilidade, mas também exibe a sua vulva, de uma maneira até grotesca, como a 
Sheela-na-gig. 

«Esta representação da vulva não é mais do que a perpetuação do feito mágico do 
nascimento. Toda a criação é um mistério numinoso, um segredo de que a Humanidade 
frequentemente “se afasta”, numa atitude que, mais tarde, é erroneamente interpretada 
como “vergonha”». (In Rosane Volpatto)

Baubo deve ser vista como a percepção madura da Essência Feminina. Ela é a 
força de ser Mulher, o ventre que acolhe e que produz fruto. É o poder das ancas, dos 
quadris que rebolam com a força dos elementos, movimentando a música da Vida 
da terra e do sangue da menstruação. É a fertilidade e a promessa de abundância.

É fundamental para a nossa saúde mental porque nos permite rir de nós mesmas 
e das situações catastróficas. Ela nos convida a dançar, incentivando-nos a arrumar 
um palco sobre as ruínas para seguirmos em frente apesar dos choros e dos pesares. 
Todas as mulheres, principalmente na menopausa, devem saber honrar esta deusa 
que as ajudará a tomar posse da sua força e do poder em si mesmas.

Esta deusa aparece nos mistérios de Elêusis quando Deméter está desesperadamente 
à procura da sua filha Core. Clarissa Pinkola Estés, em “Mulheres que correm com 
Lobos” (p.419-420) escreveu um longo parágrafo sobre Baubo e a sua actuação no 
mito de Deméter e Core. A sua explicação sobre os efeitos desta deusa quando faz a 
sua aparição em circunstâncias dramáticas ensina-nos muito sobre como deveríamos 
comportar-nos quando parece que tudo está perdido.

«Há uma expressão muito forte que diz:
Dice entre las piernas, “Ela fala do meio das pernas”.
Essas pequenas histórias “do meio das pernas” são encontradas em todo o mundo.
Uma delas é a história de Baubo, uma deusa da Grécia antiga, a chamada “deusa 

da obscenidade”.
Ela tem nomes mais antigos, como por exemplo Iambe, e aparentemente os gregos a 

adoptaram de culturas muito mais antigas.
Sempre houve deusas selvagens arquetípicas da sexualidade sagrada e da fertilidade 

da vida-morte-vida desde o início dos tempos.
Conhece-se apenas uma referência escrita a Baubo remanescente de tempos remotos, 

dando a nítida impressão de que o seu culto foi destruído e soterrado pelas diversas 
conquistas.

Tenho a forte sensação de que em algum ponto, talvez debaixo daqueles morros 
silvestres e lagos de florestas na Europa e no Oriente, existam templos dedicados a ela, 
templos lotados de artefactos e ícones de marfim.

Portanto, não é por acaso que pouco ouviram falar de Baubo mas, lembrem-se, 
precisamos apenas de um fragmento para reconstituir o todo:

E temos esse fragmento, porque temos uma história em que Baubo aparece.
Ela é uma das divindades mais adoráveis e picarescas que habitaram o Olimpo.
Esta é a minha versão de Baubo que ainda cintila na mitologia grega pós matriarcal 

e nos hinos homéricos:
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Deméter, a mãe-terra, tinha uma linda filha chamada Perséfone, que estava um dia 
a brincar ao ar livre. Perséfone encontrou por acaso uma flor de rara beleza e estendeu 
os dedos para tocar o seu lindo cálice. De repente, a terra começou a tremer e uma 
gigantesca fenda abriu-se em ziguezague. Das profundezas da terra chegou Hades, 
o deus dos Infernos. Ele chegou alto e majestoso numa biga negra puxada por quatro 
cavalos da cor de fantasmas.

Hades apanhou Perséfone, levando-a no meio de uma confusão de véus e sandálias.
Ele guiou, então seus cavalos cada vez mais para dentro da terra. Os gritos de 

Perséfone foram ficando cada vez mais fracos à medida que a fenda se foi fechando como 
se nada tivesse acontecido.

Por toda a terra se abateu um silêncio e perfume de flores esmagadas....
Não se via Perséfone em parte alguma.
E assim começou a procura longa e enlouquecida de Deméter pela sua filha 

querida.
E quando recostou o seu corpo dorido na pedra fresca de um poço, chegou ali uma 

mulher, ou melhor, uma espécie de mulher.
E essa mulher chegou dançando até Deméter, balançando os quadris de um jeito que 

sugeria a relação sexual, e balançando os seios nessa sua pequena dança. E, quando 
Deméter a viu, não pôde deixar de sorrir um pouco.

A fêmea que dançava era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça, 
seus mamilos eram seus olhos e a sua vulva era a sua boca. Foi com essa boquinha que 
ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter 
começou a sorrir, depois deu um risinho abafado e em seguida uma boa gargalhada. 
Juntas, as duas mulheres riram, a pequena deusa do ventre, Baubo e a poderosa deusa 
mãe da terra, Deméter.

E foi exactamente esse riso que tirou Deméter da sua depressão e lhe deu energia para 
prosseguir a sua busca pela filha, que acabou em sucesso, com a ajuda de Baubo, da 
velha Hecáte, e do sol Hélios. Restituíram Perséfone à sua mãe. 

O mundo, a terra e o ventre das mulheres voltaram a vicejar.»

Baubo é a deusa do “sagrado riso do ventre”. Todas sabemos o quanto a alegria 
e o riso são contagiosos e fundamentais para a nossa saúde. Através da alegria e do 
riso esquecemo-nos dos limites da nossa existência, além de nos ajudarem a vencer 
obstáculos que põem em perigo a continuidade da vida. Ela vive em cada uma de 
nós e o seu riso permite-nos sair das depressões, do escuro e do rancoroso.

Então, minhas lindas Senhoras, tenham sentido de humor, divirtam-se, dancem, 
pulem e não tenham medo de falar de “coisas de mulheres” de uma maneira solta e, 
para terminar, riam-se muito, até segurar a barriga como a brincalhona Baubo. 

DESCRIÇÃO DE CASO

Muitos anos atrás, veio ter comigo uma grande empresária de 45 anos que desenvolvia 
uma importante carreira no sector jurídico.

A Senhora F, como vou designá-la nesta apresentação de caso, revelou-se, na nossa 
primeira consulta, com muita necessidade de desabafar. Ela era bastante agitada, 
gesticulava e conseguia ver-se que o seu estado emocional estava desequilibrado. A razão 
principal pela qual ela queria iniciar uma psicoterapia era porque estava a deparar-se 
com uma situação familiar complicada e dolorosa. Era casada, tinha filhos crescidos e 
uma das suas preocupações era com um deles que se mostrava triste e muito infeliz. Ela, 
que sempre se tinha achado uma mãe perfeita, estava a dar-se conta de que tinha errado 
em muitas coisas e isto provocava-lhe um profundo desespero. 

A Senhora F não é a única mulher que procura consulta por esta razão, 50% das 
mulheres que decidem iniciar uma terapia fazem-no porque tomam consciência de que 
“erraram” na educação dos filhos e pedem ajuda para que as apoiemos a mudar as 
suas histórias de infância que estão ainda a atrapalhar a educação e o modo de se 
relacionarem com os filhos. Acho este comportamento admirável (vejo-o pouco acontecer 
com os homens, pois, talvez pelo facto de estarem menos em casa, eles não se sentem tão 
implicados, mas são tão importantes na educação dos filhos quanto as mães e precisam 
também de fazer este trabalho interno). Demonstra que o amor de mãe é tão poderoso 
que elas estão prontas para fazer tudo aquilo que for preciso para ajudar os filhos. 
Inclusive fazer psicoterapia.

Esta senhora tinha também problemas no casamento e vivia obcecada com a vontade 
de mudar os comportamentos do marido que, pelo visto, não estava presente o suficiente 
na vida do casal e da família. Ela queixava-se muito dele, chorava, resmungava, isto 
tudo num grande teatralismo que, às vezes, me fazia rir (ainda que a história dela fosse 
triste), porque ela tinha a sorte de, no meio de tanta dor, ser ainda capaz de rir de si 
própria e de saber fazer rir os outros. Grande qualidade, a meu ver, que nos permite 
distanciarmo-nos dos problemas, como a lasciva Baubo.

Era claro para mim que ela tinha comportamentos neuróticos do tipo histérico, 
diagnóstico que me foi confirmado com o passar do tempo.

Iniciámos o trabalho psicoterapêutico, ao ritmo de uma sessão semanal que ela 
respeitava rigorosamente. À medida que os meses se foram passando, consegui ver o 
quanto esta mulher tinha sofrido na vida. Durante os primeiros anos de casada, a 
sua auto-estima tinha atingido um nível muito baixo, devido a uma educação muito 
castradora que a impedia de se revoltar. Aceitava tudo e mais alguma coisa do marido 
e dos sogros, até ao ponto de, aos quarenta anos, pesar 90 quilos, tomar anti-depressivos 
e sentir-se a mulher mais desgraçada do mundo.

Mesmo assim, com o passar do tempo, ela tinha conseguido (não sei como... porque 
sair disto sozinha é muito difícil) libertar-se desta situação: tinha perdido peso, deixado os 
anti-depressivos e construído uma empresa que lhe permitia ser totalmente independente 
do ponto de vista financeiro. De facto, a Senhora F era uma sobrevivente.
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Mas mesmo os sobreviventes se esgotam e ficam com coisas por tratar. Muitas vezes, 
adoecem fisicamente porque os esforços que tiveram que desenvolver para sair do abismo 
foram tão grandes que a sua saúde fica afectada.

Uma das técnicas que eu utilizava com ela era o sonho acordado, que se faz num 
estado modificado de consciência, permitindo-nos visualizar imagens-símbolos e 
criar histórias que estão ligadas à nossa história de vida de um modo consciente e, 
principalmente, inconsciente.

Um desses sonhos revelou uma problemática materna grave. A sua mãe tinha sido 
bastante castradora e, até, devoradora, na sua infância. A religião tinha sido o alicerce 
da sua educação e ela “morria de medo” de ter comportamentos que fossem agredir Deus. 
Logo, a Senhora F não assumia certas escolhas sem sentir culpa e medo. Colocava-se 
numa postura de vítima e dizia que o mundo inteiro estava contra ela. Nesses casos, 
ela revelava ser uma verdadeira criancinha e, quando tinha uma oportunidade, tinha 
comportamentos extremos para chamar a atenção de todos, principalmente porque 
queria ser reconhecida e amada. 

Esta sessão de Sonho Acordado (S. A.) partiu da base de um sonho nocturno que 
a tinha transtornado. A primeira imagem era a seguinte: numa estrada de montanha 
sinuosa, numa noite escura, ela conduzia um automóvel e ao seu lado encontrava-se 
uma amiga mais velha (vinte anos, mais ou menos - a idade da sua mãe). Elas estavam 
rodeadas de lobos e animais ferozes que apareciam nas curvas e ao longo do caminho. 
A Senhora F estava angustiada e aterrorizada.

Com base nesta imagem, iniciámos o S. A. Na sua primeira visão observou-se a 
sobrevoar o automóvel, o dia levanta-se (clareza) e podia ver-se uma paisagem de 
montanhas, de barrancos e de curvas e, sobretudo, à esquerda do automóvel, um abismo 
que caía num violento oceano.

Continuando a sua ascensão nas montanhas, encontra uma águia que voa e se põe 
sobre um grande ninho onde há ovos incubando. Seguidamente, a águia transforma-se 
num leão desenhado numa bandeira. Ela retorna sobre o mar, chega à parte côncava 
de uma enorme onda e, nesse momento, a imagem congela-se nesta onda em ascensão e 
avista-se um farol que cintila sobre um braço de terra (como se fosse um quadro).

Durante a discussão que se segue, mostra-se extremamente impressionada pela 
imagem bloqueada da onda que ia “engoli-la” neste mar furioso. Diz-me ter percebido 
que esta amiga no automóvel simbolizava a sua mãe pela idade e também porque sentia 
em relação a ela a mesma emoção angustiada que sente quando está com a sua mãe.

Através dos outros símbolos, ela vê na águia, um guia que lhe permite ver a situação 
de um ponto mais elevado, o que lhe dá uma visão mais clara e distanciada.

O ninho e os ovos representam um lugar delicado e protector, através dos quais ela 
sente que um nascimento está se preparando. Podemos também ver através do conteúdo 
dos ovos e dos passarinhos que estão a desenvolver-se (que são nem mais nem menos que 
os filhotes da águia) a representação de uma parte dela como detentora de um grande 
potencial de visão. O ninho revela o lugar terapêutico no qual a transformação dela 

está a acontecer. A bandeira, para ela, pertence a uma equipa, uma nação… e o leão é 
o potencial desta união e a sua identidade (o leão é uma representação muito forte que 
simboliza uma energia em transformação ligada ao Animus).

Diz ela: «Isto é minha bandeira, quero ter a força e a coragem do leão para alterar 
tudo na minha vida».

Em relação à onda, ela compreende que algo bloqueia a sua evolução. Através de um 
trabalho de associação de ideias, ela toma consciência de que este problema com a sua 
mãe é fonte de bloqueio na sua evolução. Diz sentir medo desta mãe, das suas críticas, 
que de facto, a deixam paralisada como na imagem da onda e percebe que este medo se 
aplica a toda a  pessoa do seu meio envolvente que tenha esse poder de castração.

Simbolicamente, o mar tem a ver com o materno, principalmente com a vida intra 
uterina, e a onda seria uma representação do materno perigoso e destrutor que pode 
tirar a vida. Pelo facto de esta onda não cair, ela mostra uma Anima gelada que parou 
a sua evolução. O farol simboliza o ponto de ancoragem que permite enxergar no meio 
da escuridão a problemática, para se mobilizar e tratar dela. Ele tem também a ver 
com uma energia fálica que indicaria a necessidade de agir, evoluir e crescer. Esses dois 
símbolos reunidos têm a ver com um desequilíbrio Animus/Anima, ou seja entre o seu 
feminino e masculino internos.

A partir deste S. A., a Senhora F decidiu entregar-se ao seu processo transformador 
com maior dedicação, e a visão do leão deu-lhe coragem para enfrentar os seus medos, bem 
como a sua mãe, mas também tudo aquilo que a impedia de se libertar do passado.

É claro que não foi de um dia para o outro que foram feitas essas mudanças, mas 
através da relação terapêutica muito positiva que tínhamos desenvolvido. À medida que 
as sessões iam passando, ela ia conseguindo, passo a passo, atingir os seus objectivos.

Mesmo assim, ela continuava a ter comportamentos exagerados e costumava dizer: 
«Eu sou oito ou oitenta, custa-me muito ser assim, mas também não sei como mudar 
esta maneira de ser». Então, passámos a trabalhar esta problemática que a prejudicava, 
nomeadamente na sua relação afectiva. Um dia, criou a caixa de areia seguinte. 
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Como podemos ver, a caixa está repleta de miniaturas, o que corresponde à sua 
maneira de ser tão extrema. De facto, tanta castração na infância tinha ocasionado um 
comportamento compensatório muito excessivo e parecia sempre que queria “preencher” 
todos os espaços vazios simbólicos com muitas coisas para evitar sentir a angústia da 
castração. Nesta caixa, encontra-se simbolizada toda a sua história de vida: os pais 
em grande no canto esquerdo, o seu casamento à frente, o ninho com os passarinhos que 
está ligado ao seu lado “Super mãe coruja”, e, na frente, um canguru que a representa 
e uma ovelha que simboliza o marido. Nesta consulta, ela entende que deve deixar de 
querer controlar o marido que tem comportamentos tão diferentes dela. « Ele é como 
uma ovelhinha, coitadinho» Dá-se conta de que se porta com o marido como o fazia a 
sua mãe: castradora com ela e o seu pai.

Precisamos de entender que a Senhora F, a partir do momento em que conseguiu 
conquistar terreno no plano profissional, converteu-se numa verdadeira mulher-Atena, 
que quer controlar o marido. Além disto, ela é uma verdadeira obcecada pelo trabalho, 
podemos chamá-la de “workaholic”, comportamento muito prejudicial para a sua saúde 
física e mental.

Ela decide então, procurar dentro de si porque é que quer dominar tudo, porque é que 
trabalha tanto, porque... porque... Para quê?

Durante o ano que se seguiu, passou por uma fase na qual foi capaz de ir bem fundo 
dentro dela. Teve até uma fase depressiva que assustou o seu médico ao ponto de lhe 
querer receitar antidepressivos. Eu sabia que essa fase estava directamente ligada com 
essa viagem ao centro dela mesma. Ela estava na fase da cobra que se desfaz da velha 
pele do passado ocasionando dor, choro, tristeza e sentimento de vazio. Mesmo assim, 
ela foi capaz de aguentar e seguiu com muita coragem as nossas sessões. Esse momento da 
terapia na qual a paciente desce ao submundo, como fez Perséfone, é dolorosa e precisa 
que o terapeuta tenha fé absoluta de que se trata de uma etapa da metamorfose. Por esta 
razão, a relação terapêutica precisa de ser de muita confiança. O terapeuta converte-se 
num guia no mundo da escuridão. Ser capaz de acompanhar alguém naquele ciclo, que 
pode demorar algum tempo, não é coisa fácil, porque a vontade de todo o terapeuta é 
tirar a pessoa da dor. Mas a transformação tem um timing diferente de uma pessoa para 
outra e devemos ser capazes de ter a paciência, a sabedoria e a empatia suficientes para 
ficarmos do lado de quem precisa da nossa ajuda, seja qual for o tempo que o processo 
implique

A Senhora F estava também a atravessar a menopausa e o arquétipo da deusa 
Hécate estava também a entrar em acção na vida dela.

Um ano depois de ter feito a caixa de areia anterior e depois de muita dor, 
transformações e tomada de consciência, mas ainda com certas resistências em relação 
a certos aspectos da sua vida, ela adoeceu fisicamente. Nada de muito grave, mas o 
suficiente para não lhe dar opções sobre as últimas mudanças que ela tinha que efectuar. 
Fez então uma nova caixa. Como podemos verificar, os pais ficaram bem pequenos, 
no canto esquerdo, e toda a confusão que tínhamos na outra caixa ficou guardada e 

arrumada no lado esquerdo. À direita, o essencial, ela e o marido num círculo protector 
e o mundo com um avião em cima. Simbolizando o facto de que, a partir daquele dia, 
ela queria desfrutar da vida sem stress, nem culpa. 

 

Na imagem a seguir, no lugar da terra, ela colocou uma bola de vidro cheia de água 
que contém uma mulher sedutora. Foi naquela sessão que ela tomou total consciência 
dos seus exageros para chamar a atenção dos outros porque, afinal, ela queria ser muito, 
muito amada. Foi enfim capaz de entender que o amor verdadeiro não está ligado ao 
olhar dos outros, mas que provém de uma parte nossa, interna, que devemos aprender 
a desenvolver com a vida. Se não formos capazes de nos amarmos incondicionalmente, 
isto é, sem culpa, ninguém o fará por nós e passaremos então a ter comportamentos cada 
vez mais extremos para chamar a atenção.
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Meses depois deste acontecimento, a Senhora F recuperou-se e mudou sua vida. 
Está a receber de braços abertos o arquétipo da deusa Hécate, sente-se com muita auto-
estima, sabedoria e compaixão. Aceitou o marido como ele é, fez o luto do passado e 
está em paz com a vida. Tem cada vez menos comportamentos extremos e, se ainda lhe 
acontece tê-los, ela tem plena consciência daquilo que está a passar-se consigo, o que lhe 
permite estabelecer-se limites internos sem sentir nem frustração, nem culpa, nem raiva. 
É muito bonito ver esta mulher tão transformada depois de tê-la conhecido no início da 
caminhada. Tenho absoluta certeza de que ela irá tornar-se numa mulher madura de 
muito valor para a nossa sociedade que pode indicar o caminho da jornada interior às 
mulheres da sua idade, mas também, e principalmente, às mais novas que precisam de 
tanto apoio. 

Assim fica concluída a segunda parte que iniciei através da explicação dos 
condicionamentos que influenciam as mulheres, na maioria das vezes de um 
modo totalmente inconsciente. Também foi feita uma longa viagem ao mundo da 
Grande Deusa Mãe, dos seus arquétipos e dos mitos fundamentais. Vimos o quanto 
é fundamental que as mulheres aprendam a conhecer-se para que sejam capazes 
de se reconstruírem plenamente. O feminino precisa de reencontrar as suas partes 
perdidas. É como um puzzle, voltando-se a criar a imagem inteira e completa 
daquilo que foi a Grande Deusa e, principalmente, daquilo que é cada deusa na sua 
essência.

Escolhi para resumir todas estas páginas um texto encontrado em Nagh-Hammadi, 
pequena localidade do Alto Egipto, onde em 1945, o camponês Muhammad Ali 
As-Salmman encontrou um grande pote vermelho de cerâmica, contendo 13 livros 
de papiro encadernados em couro. Os papiros encontrados tinham cerca de 1.500 
anos e no total descobriram-se cinquenta e dois textos. Entre as obras aí guardadas 
encontravam-se tratados gnósticos, três obras pertencentes ao Corpus Hermeticum 
e uma tradução parcial da República de Platão. Estes textos, também conhecidos 
como Evangelhos gnósticos ou Apócrifos (Apocryphom, literalmente “livro secreto”), 
revelam ensinamentos, apresentados segundo uma perspectiva bastante diferente da 
dos Evangelhos Oficiais da Igreja Romana; como por exemplo este trecho atribuído a 
Jesus, o Vivo: “Se manifestarem aquilo que têm em si, isso que manifestarem os salvará. 
Se não manifestarem o que têm em si, isso que não manifestarem os destruirá”. 

Contrariamente às fontes ortodoxas, as quais interpretam a morte de Cristo 
como um sacrifício redimindo a Humanidade da culpa e do pecado, os evangelhos 
gnósticos consideram a crucificação como a ocasião para a descoberta do ser divino 
interior, dentro de cada um de nós.

Acredita-se que os manuscritos foram enterrados por volta do século IV, quando, 
na época da conversão do imperador Constantino, os bispos católicos passaram ao 
poder e desencadearam uma campanha contra as heresias. Então, algum monge do 
mosteiro de São Pacómio, nas cercanias de Nag-Hammadi, tomou os livros proibidos 
e escondeu-os no pote de barro, onde permaneceram enterrados por 1.600 anos.

Conclusão
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A literatura gnóstica tinha sido proibida, e ter reencontrado estes textos foi uma 
grande felicidade, porque eles divulgam parte da história do Cristo que a Igreja 
Católica de Roma quis esconder, nomeadamente a influência de Maria Madalena 
e a força do feminino. 

Este texto em particular é intitulado Trovão, Mente Perfeita, e nele podemos ler 
um poema extraordinário na voz da potência feminina de Deus:

Fui enviada pelo todo-poderoso.
Pois eu sou a primeira e a última.

Eu sou a reverenciada e a escarnecida.
Sou a promíscua e a consagrada.

Sou a esposa e a virgem.
Sou a mãe e a filha.

Sou os membros da minha mãe.
Sou a infecunda e muitos são os seus filhos.
Sou a magnificamente casada e a solteira.

Sou a parteira e a que não procriou.
Sou a consolação das dores do parto. 

Sou a esposa e o esposo. 
Foi o meu marido que me gerou. 

Sou a mãe do meu pai; sou a irmã do meu marido 
e ele é o meu rebento.

Sou o silêncio que é incompreensível.
Tenham respeito por mim. 

Sou a escandalosa e a magnífica. 
Sou a pronunciação do meu nome.”

O Trovão existe apenas na sua versão copta encontrada em Nag Hammadi. O 
autor, a data e o lugar da sua composição são-nos desconhecidos. No entanto, os 
especialistas propõem como período plausível o segundo ou o terceiro século e o 
lugar de proveniência Alexandria.

O discurso deste texto é uma divulgação feita por uma divindade feminina que 
fala alternativamente na primeira e na segunda pessoa. O texto apresenta-se sob 
forma de hino e a estrutura antagónica assim como a utilização de paradoxos reforça 
ainda mais esta interpretação.

O texto é indubitavelmente gnóstico e desenvolve o mistério da Divindade 
desconhecida e a relação entre ela e os que se dirige. O Trovão fixa a atenção sobre 
a relação entre os que ouvem e a divindade através de proclamações e recorre às 

capacidades intelectuais e cognitivas daqueles a quem a Divindade se dirige. Ele revela 
a totalidade do feminino e permite a cada mulher encontrar uma fonte inspiradora 
para se desenvolver. Entre os grupos gnósticos, as mulheres eram consideradas iguais 
aos homens; algumas eram reverenciadas como profetas; outras funcionavam como 
professoras, evangelistas errantes, curandeiras, padres, talvez mesmo bispos.

O Evangelho de Maria, por exemplo, apresenta Maria Madalena (nunca 
reconhecida como apóstolo pelos degenerados) como aquela que era favorecida 
com visões e revelações ultrapassando largamente as de Pedro.

O movimento gnóstico partilhava certas afinidades com métodos contemporâneos 
de exploração do ser através de técnicas psicoterapêuticas. Tanto o gnosticismo 
como a psicoterapia superior valorizam, acima de tudo, o conhecimento e o auto-
conhecimento representado pela revelação intuitiva. Ambos concordam que, na 
falta dele, a pessoa experimenta um estado de ser que é motivado por impulsos que 
não entende.

Esta visão vem totalmente ao encontro do propósito desta obra. Tornou-se 
fundamental para a evolução da nossa Humanidade que as mulheres (e os homens) 
olhem para dentro de si e analisem as suas histórias de vida de modo a terem a força 
de serem capazes de transformar aquilo que as deixa infelizes. Converter-se numa 
Grande Deusa é o propósito existencial de toda a mulher que quer ser plenamente 
feliz e realizada. Não adianta mais fingir que ser uma mãe Deméter ou uma mulher 
de negócios Atena é o suficiente para ser equilibrada, quando sabemos que todas 
nós temos o potencial interno de nos transformarmos em mulheres preenchidas por 
cada arquétipo que cada deusa representa. 

Para quê ficarmos pobres e vazias, quando podemos ser ricas e cheias?

O objectivo da terceira parte do livro “O Feminino Reencontrado” será o de 
explicar como entrar nesta jornada interna. Indicarei todos os obstáculos que 
se podem apresentar e as técnicas que pessoalmente utilizo para acompanhar as 
mulheres nessa caminhada. No final, darei também a minha visão sobre aquilo que 
é Ser Terapeuta nos dias de hoje, já que, cada vez mais, as mulheres estão a abraçar 
este tipo de actividade de ajuda “ao próximo”. 
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Capítulo I

A caminhada interior

«A nostalgia da luz é a nostalgia da consciência.»
Carl Gustavo Jung

Iniciar o caminho para o reencontro consigo mesmo

Inicio esta terceira parte com uma grande pergunta existencial: 
«Quem sou eu?» Obrigatoriamente, seguem-se outras duas perguntas, 

indissociáveis da primeira: 
«De onde venho?» e «Para onde vou?»
Estas são questões que sempre inquietaram a Humanidade, justamente 

porque são primordiais, quer para a nossa evolução como seres humanos, a nível 
individual, quer para o verdadeiro progresso social. A sociedade ocidental cresceu e 
transformou-se bastante neste último século, mas nem sempre no sentido positivo. 
As consequências desta evolução desgovernada estão a obrigar muitas pessoas 
a olharem para dentro de si e a terem a coragem de se interrogar sobre essas três 
questões essenciais, pois já não suportam o modo de viver imposto pela sociedade. 
Precisamos de mudar desde a raiz. Isto é, temos de ser capazes de ir “lá ao fundo” 
de nós para procurar as respostas às perguntas existenciais que nos são colocadas. 
Por vezes, a própria vida se encarrega de nos obrigar a fazer essas perguntas através 
de acontecimentos dolorosos, como uma doença, um divórcio, o desemprego, ou 
outros tipos de problemas que nos trazem grande sofrimento. Começa então a longa 
procura da “verdade”, aquela que é nossa e nada tem a ver com aquilo que os outros 
pensam, ou dizem.

 
O sofrimento existencial é, de facto, o motor da nossa evolução. Não é por acaso 

que o Buda Shakiamuni (o sábio dos Śākya – sua tribo) o colocou como sendo o 
primeiro na lista das Quatro Nobres Verdades.

Por volta de 532 a.C., Siddhartha Gautama (que depois da sua iluminação 
se converteria no Buddha Śākyamuni) renunciou ao ascetismo. Os seus cinco 
discípulos abandonaram-no, escandalizados, por vê-lo tomar banho no rio e aceitar 
uma refeição oferecida por uma jovem. Siddharta tinha compreendido não ser a 
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penitência pessoal que conduz à libertação. Após a refeição, sentiu-se mais disposto 
a buscar a iluminação e, em posição de meditação do yoga, acomodou-se sob uma 
figueira. Uma vez concluída a meditação da figueira, Siddharta procurou os seus 
cinco companheiros e anunciou-lhes algo que havia descoberto: todo o viver é sofrer; 
cabe ao homem identificar os laços que unem os sofrimentos à vida e tentar eliminá-
los. 

A partir do momento em que chegamos ao mundo, passamos obrigatoriamente 
por uma sucessão de pequenos e grandes sofrimentos, começando pelo nosso 
nascimento. O facto de estarmos vivos coloca-nos obrigatoriamente perante esta 
verdade: viver equivale – é claro, entre muitas outras coisas – a sofrer.

É por isso absolutamente primordial tomar consciência, o mais rapidamente 
possível, de que “a vida é difícil”, e de que o simples facto de estarmos vivos nos leva 
a sentir a dor existencial.

Isto pode naturalmente parecer uma banalidade, mas, mais cedo ou mais tarde, 
compreenderemos que a vida não pode ser vivida sem sofrimento. Se tivermos 
consciência disto, mais rapidamente evoluímos e, consequentemente, sofremos 
menos.

Este último ponto pode parecer paradoxal, mas há um luto fundamental a ser 
feito por qualquer ser humano que queira evoluir o mais serenamente possível: o 
mundo maravilhoso, o verdadeiro paraíso terrestre não existe. Devemos aceitar que 
o sofrimento faz parte da condição de se ser um humano que vive no planeta Terra. 

«Assim, se a sua meta é evitar a dor e fugir do sofrimento, não o aconselharia a buscar 
níveis mais elevados de consciência, ou a evolução espiritual. Em primeiro lugar, não 
há como alcançá-los sem sofrimento; em segundo lugar, ao alcançá-los, provavelmente 
você será chamado a servir de maneiras mais dolorosas, ou, pelo menos, mais difíceis, 
do que pode imaginar agora. Então, porquê evoluir, perguntará. Se faz esta pergunta, 
talvez você não saiba o bastante sobre a alegria». 

Scott Peck

A partir do momento em que este facto é integrado, o sofrimento torna-se uma 
entidade real com a qual devemos aprender a viver, tal como fazemos com outros 
assuntos.

Aprender a identificá-lo e, seguidamente, permitir-lhe ser expresso são as bases 
da boa saúde física e mental. O sofrimento pode e deve ser utilizado como uma 
fonte de crescimento existencial, como o escritor Richard Barrett salienta na sua 
obra “Uma Jornada Pessoal”.

«A jornada que denominamos vida é o processo que leva ao desenvolvimento da alma. 
Pode ser uma viagem de transformação pessoal, ou pode parecer uma luta interminável 
e sem sentido. A escolha é sua.»

Todas as campanhas de prevenção em saúde pública salientam este facto. 
Geralmente, é-nos mostrado que, para não ficarmos doentes (para evitar sofrer), 
temos que deixar de fazer tal ou tal coisa... mas os especialistas sabem bem que 
mil campanhas de prevenção não evitarão nunca o ter de passar pela experiência 
directa do sofrimento, se não pessoalmente, através de um familiar, ou de um amigo. 
Quantas pessoas deixaram de fumar depois de terem tido um enfarte, quantos 
mudaram o modo de conduzir depois de terem sofrido um acidente quase mortal, 
quantos começaram uma psicoterapia porque estão no meio de uma depressão. 
Infelizmente, o ser humano é assim, precisa de sofrer para tomar as providências 
necessárias para se prevenir e mudar. 

Poderão pensar que, no caso das problemáticas mentais, não pode ser feita uma 
prevenção. Puro engano! Este tema é ainda polémico porque, em grande parte, a 
própria comunidade médica não se põe de acordo e, ainda menos, o público, por 
falta de informação. As doenças mentais não aparecem de um dia para o outro como 
a maioria das pessoas gostaria de pensar. Não se “apanha” uma depressão, ou uma 
fobia, como o vírus anual da gripe. Da mesma maneira que podemos fazer uma 
prevenção através de vacinas desde a infância e que se ensina, aos mais pequenos, 
comportamentos de higiene física fundamentais para eles mesmos e para o resto da 
sociedade, deveriam ser ensinadas as bases de uma boa “higiene” emocional desde 
cedo na vida. Isto não iria impedir, em certos casos, que as patologias aparecessem, 
mas iria permitir: primeiro, saber detectar melhor os sintomas; segundo, que as 
problemáticas não se manifestassem com tanta violência como hoje em dia sucede. 
Mas isto só será possível no dia em que os adultos forem capazes de aceitar que 
eles mesmos têm muito medo de tudo o que tem a ver com a psicologia, e que se 
defendem absolutamente de serem influenciados pelo seu inconsciente.

A nossa chegada ao mundo como processo iniciático 

Sabemos hoje o quanto o nascimento é traumático e talvez pensemos que 
os primeiros meses de vida intra-uterina, seguidos desta chegada dolorosa ao 
mundo, não influenciaram o ser que somos hoje. Esta maneira de pensar é uma 
forma de negação do sofrimento, porque preferimos ficar na ilusão de que nada 
disto nos afectou. Como podemos pensar que os nove longos meses passados em 
desenvolvimento na barriga da nossa mãe, a sentir e ouvir tudo através do cordão 
umbilical e da fina separação do mundo externo que são as paredes do útero, podem 
não ter sido o alicerce da nossa existência?

O psicanalista Otto Rank nasceu em Vienna, a 22 de Abril de 1884. Foi um 
dos primeiros psicanalistas, discípulo de Freud. Interessava-se particularmente 
pelas fases de desenvolvimento antes do Complexo de Édipo. Em 1924, escreveu 
“O traumatismo do Nascimento”. Freud entrou em desacordo com ele e preferiu 
afastar-se, já que, mais uma vez, um seu discípulo ousava desenvolver teorias que 
ultrapassavam o mestre. Otto Rank considerava que a experiência traumática do 
nascimento constituía para o recém-nascido o alicerce da angústia neurótica do 
adulto.
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De facto, até ao momento do nascimento, o bebé encontra-se num estado total 
de plenitude. Esta felicidade uterina é também chamada de união primordial, 
porque todas as suas necessidades estão a ser supridas, permitindo que ele se sinta 
profundamente ligado à sua mãe.

Durante os nove primeiros meses da sua vida, o bebé está num meio líquido 
quente, “seguro” de todos os lados pela pressão amniótica, sem estar sujeito à 
gravidade. 

Na hora do nascimento, as contracções uterinas põem-no num estado de stress 
extremo. Seguidamente, irá ser empurrado através do canal uterino onde, também 
aí, a pressão física é considerável, com um sentimento muito forte de sufocamento. 
O bebé deve, por conseguinte, pôr-se a lutar pela sua sobrevivência. 

Na última etapa (a do nascimento, propriamente dita) ele é, de repente, projectado 
no mundo aéreo, de um só golpe, à maneira de um astronauta que teria perdido o 
seu fato protector espacial.

Esta queda angustiante no vazio terminará apenas quando perceber (num 
futuro ainda bem longínquo) o sentido íntimo da sua pele e os seus próprios limites 
corporais. Entretanto, serão o contacto e o calor do corpo materno que irão constituir 
“o envelope de substituição”, condição que é a mais parecida com o estado anterior 
“intra-uterino”.

Uma vez o cordão umbilical cortado, o bebé encontra-se para sempre separado 
daquele paraíso perdido. Doravante, está “a ser tratado” do exterior, e não mais do 
interior. Encontra-se liberto daquilo que o continha, o alimentava e o aquecia.

Otto Rank dizia que desta etapa existencial nunca mais conseguimos recompor-
nos totalmente. Este estado de angústia, de aflição psíquica e de separação, revivemo-
lo todos, em graus diferentes, e em vários momentos da nossa vida. Na opinião 
deste pesquisador, confirmada por outros estudos científicos, o traumatismo do 
nascimento seria “um tanque” de angústia que, mais tarde, acabaria por se revelar. 
O nascimento é um choque profundo para o feto, não só porque é uma mudança 
radical de meio e de maneira de viver, mas também porque, na hora da expulsão, ele 
suporta muito mais dor do que alguma vez um adulto poderia suportar.

Esta quase “sentença de morte” seria o protótipo de todas as angústias futuras 
diante do perigo.

Acreditava-se, antigamente, que o indivíduo era como um copo vazio, que se ia 
enchendo ao longo de toda a existência. Assim, era necessário aprender a andar, a 
falar etc. Actualmente, pensa-se que a criança nasce “cheia”. Ela concentra-se naquilo 
que interessa, ou seja especializa-se. De um ponto de vista biológico, a criança nasce 
incompleta, mas, em contrapartida, o seu sistema relacional é muito complexo e 
elaborado. Ela cria espontaneamente uma simbiose com a sua mãe. Disso, depende 
a sua sobrevivência. Interagir torna-se então uma necessidade vital para o lactente, 
e esta dinâmica relacional que o bebé instaura permite a expansão do seu campo 
de consciência, movimento indispensável ao seu desenvolvimento. O problema é 
que, nesta relação tão fusional, o bebé corre um risco, se tiver uma mãe deprimida, 

ou com algum tipo de problemática emocional. Pelo facto de ser forçado a interagir 
para o seu desenvolvimento, ele absorve também os elementos depressivos (ou 
problemáticos) do estado de consciência da sua mãe que vão marcar, de um modo 
negativo, a sua vida psíquica.

Numerosas pesquisas demonstram que uma mãe com um estado psíquico 
afectado durante a gravidez provocará certos traumatismos no bebé. Nomeadamente, 
uma mulher que teve relações conflituosas com a sua própria mãe corre mais riscos 
de desenvolver uma depressão e repetir a sua história familiar com o filho.

O interesse atribuído à saúde mental perinatal é relativamente recente, desde a 
teoria de Otto Rank até aos dias de hoje. Entretanto, emergiu uma nova corrente de 
investigação internacional ao redor da especificidade da etapa perinatal. O termo 
empregado para denominar esta nova disciplina médica varia entre “Psiquiatria 
Perinatal” e “Saúde Mental Perinatal”, mas pouco interessa como é rotulada, o mais 
importante é que está a ser investigada a chegada ao mundo de um ser, a influência 
que isso causa nele e na sua mãe, assim como as consequências sobre a sua futura 
saúde mental.

Essas etapas da vida intra-uterina, o nascimento e a primeira inter-relação com 
a mãe são obviamente arquétipos poderosos que se encontram no inconsciente 
colectivo. Eles influenciam muitas outras situações existenciais que entram em 
relação com aquilo que ficou guardado dentro do inconsciente do ser. 

O “paraíso” da vida intra-uterina pode deixar uma profunda nostalgia existencial, 
isto é, a saudade de estar numa situação leve, nebulosa, despreocupada, sem 
responsabilidades... que podemos reconhecer nos comportamentos aditivos através 
do álcool, das drogas, das relações afectivas de dependência, etc.

A fase da expulsão pode ser revivida em muitas situações nas quais nos sentimos 
rejeitados, abandonados, mal amados, odiados, injustiçados, podendo até provocar 
emoções paranóicas, caso tenha sido traumática esta etapa no nascimento. 

O corte do cordão é o primeiro dos numerosos cortes que teremos que efectuar 
ao longo da nossa vida e que nos obrigarão a desligarmo-nos de certas situações.

Os primeiros momentos de vida, nomeadamente a maneira como somos recebidos 
pela nossa mãe e pelo nosso pai, como pelo pessoal médico presente, estarão ligados 
ao facto de nos sentirmos bem ou mal acolhidos na Terra, principalmente no que diz 
respeito ao modo como nos sentimos amados e tratados pelos outros. 

Como podemos verificar, é fundamental que todo este processo se desenvolva 
da melhor forma possível para a mãe e, é claro, para o bebé, de modo a permitir que 
a chamada “angústia de separação” (fonte de patologias, como em certos estados 
neuróticos e psicóticos) tenha a menor influência possível sobre a saúde mental do 
futuro adulto. 

Freud, na sua obra intitulada “ Inibição, Sintoma e Angústia” (1925) atribui a 
fonte da angústia ao temor da separação e à perda de objecto (originalmente, o amor 
da mãe).
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De acordo com Freud, a angústia é um estado de aflição psíquica do “eu” 
perante um perigo que o ameaça. Este perigo, que pode parecer iminente, desperta 
aflição psíquica e biológica na criança devido à ausência da mãe, pessoa amada e 
profundamente desejada. Por vezes, a mãe está com a criança, mas o seu estado 
depressivo, por exemplo, faz com que ela não se encontre totalmente presente – é 
aquilo que o pediatra D.Winnicott designou como “mãe não suficientemente boa”.

Freud considera o temor da separação o protótipo mesmo da angústia. Mais 
tarde, quando o indivíduo procura novos objectos (outras pessoas amadas na vida 
adulta, por exemplo) ele deseja, não apenas encontrá-los, mas, principalmente, 
reencontrar o objecto original perdido (“paraíso perdido”) que anteriormente lhe 
permitiu auferir uma satisfação real. 

O Dr.Winnicott fala da diferença entre a mãe “suficientemente boa” e a mãe 
“não suficientemente boa”, salientando como a primeira é capaz de ajudar o seu 
filho a desenvolver o verdadeiro “self”, em oposição à segunda que contribuirá para 
o desenvolvimento do falso “self” do futuro adulto.

“A mãe suficientemente boa alimenta a omnipotência do lactente, e faz isso 
repetidamente. Um self verdadeiro começa a ter vida através da força dada ao ego fraco 
da criança, pela complementação da mãe das expressões 

de omnipotência do seu filho.
A mãe que não é suficientemente boa não é capaz de complementar a omnipotência do 

lactente, e assim, falha, repetidamente, em satisfazer a sua manifestação; ao contrário, 
ela substitui-a pela sua própria expressão de omnipotência, que deve ser validada pela 
submissão do filho. Essa submissão por parte do lactente é o estágio inicial do falso self 
e resulta da inabilidade da mãe para sentir as necessidades do bebé».

A noção de “self” (trata-se de uma denominação psicanalítica que em português 
pode ser chamada de “si mesmo”) pode ser explicada da seguinte maneira, na 
opinião de Winnicott:

 «Fico a pensar se poderia escrever algo a respeito desta palavra, mas, naturalmente, 
assim que me ponho a fazê-lo, descubro que há muita incerteza, mesmo na minha 
própria mente... Para mim, o self, que não é o ego, é a pessoa que é eu, que é apenas 
eu, que possui uma totalidade baseada no funcionamento do processo de maturação. 
Ao mesmo tempo, o self tem partes e, na realidade, é construído por essas partes. Elas 
aglutinam-se, do interior para o exterior, no decorrer do funcionamento do processo 
de maturação, ajudado como deve ser (maximamente no começo) pelo meio ambiente 
humano que o sustenta e maneja e, de uma maneira viva, facilitada. O self descobre-
se naturalmente localizado no corpo, mas pode, em certas circunstâncias, dissociar-se 
do último, ou este dele. O self reconhece-se essencialmente nos olhos e na expressão 
facial da mãe e no espelho que pode vir a representar o rosto da mãe. O self acaba por 
chegar a um relacionamento significante entre a criança e a soma das identificações 
que (após suficiente incorporação e introjecção de representações mentais) se organizam 
sob a forma de uma realidade psíquica interna viva. O relacionamento entre o menino 

ou a menina e as suas próprias organizações psíquicas internas modifica-se de acordo 
com as expectativas apresentadas pelo pai e pela mãe e por aqueles que se tornaram 
importantes na vida externa do indivíduo. São o self e a vida do self que, sozinhos, dão 
sentido à acção ou ao viver do indivíduo que cresceu até ali e continua a crescer, da 
dependência e da imaturidade para a independência e capacidade de identificar-se com 
objectos amorosos maduros, sem perda da identidade individual». 

Para que isto possa acontecer, a criança precisa de um “ambiente suficientemente 
bom” que possibilite o desenvolvimento das potencialidades de um “self” rudimentar 
que já existe desde o nascimento, embora de forma extremamente frágil. Nos casos 
em que haja falha na função materna, a criança sente a sua continuidade existencial 
(ser) ameaçada e procura substituir a protecção que lhe falta por outra, “fabricada” 
por ela, ou seja, o falso “self”. 

Winnicott expressa este fenómeno com as seguintes palavras, ao comparar a 
formação do “self”com uma casca de árvore, a partir da qual cresce e se desenvolve 
o“self”do sujeito:

«Então, o indivíduo desenvolve-se mais como uma extensão da casca do que do núcleo 
(...) O self verdadeiro permanece escondido, e o que temos que enfrentar clinicamente é o 
self falso, cuja missão se estriba em ocultar o self verdadeiro».

Vemos então aqui o quanto a qualidade da relação com a mãe (desde a vida 
intra-uterina) terá repercussões na vida adulta da criança influenciando as suas 
outras relações afectivas, sendo a infra-estrutura de uma saúde mental equilibrada 
que pode levar o ser a encontrar a sua verdadeira personalidade. Também enfatiza 
como esta experiência do nascimento representa um arquétipo marcante de como 
“iniciaremos” as coisas ao longo da nossa vida, pois sabemos que a vida é cíclica 
e passamos regularmente por fases de “morte e renascimento” simbólicas que 
representam etapas iniciáticas fundamentais para o nosso desenvolvimento e para 
a nossa evolução. 

A palavra iniciação (do latim initiatio) remete para um começo, entrada: iniciar um 
evento, acção, circunstância ou acontecimento. Também tem o significado de ascensão 
de um nível (abandonado) de existência para um outro nível, superior. A iniciação 
também é um tipo de cerimónia, em muitas sociedades, na qual é introduzido um 
novo membro após alguma tarefa, ou ritual particular. Entre os objectivos de alguns 
tipos de iniciação, destaca-se a aprendizagem de valores fundamentais para a vida no 
nível seguinte (adulto). O iniciado deve aprender a fortalecer-se com o isolamento, 
a sobreviver em condições precárias, a estar preparado para as dificuldades da vida 
(por exemplo, muitas iniciações exigem que o iniciado construa a cabana em que 
ficará isolado durante o ritual), a aprender a caçar, a pescar, a conhecer a fauna e a 
flora, etc. (Fonte: wikipedia)

Devemos ver o arquétipo do nascimento como a nossa primeira experiência 
iniciática que nos permite, através dos desafios e da dor da chegada ao mundo, 
iniciar a nossa existência na Terra. Podemos ver também muitos acontecimentos 
da nossa vida sob este ângulo, sendo que, à maneira dos rituais iniciáticos, devemos 
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passar por certas provações e desafios – isto é, pelo sofrimento – que nos levarão a 
uma profunda transformação.

A psicoterapia é também um processo iniciático. Porque nos permite evoluir no 
meio da nossa dor, no sentido de a transformar, com a finalidade de desenvolver a 
nossa alma e alcançar uma elevação transpessoal.

Neste processo profundo, a terapeuta faz ofício de “parteira da alma”. Não é por 
acaso que, muitas vezes, quando alguém inicia uma psicoterapia sonha com um bebé 
em desenvolvimento. Isto indica que a paciente se encontra grávida de si mesma, e 
que este bebé é uma nova parte de si que se está a desenvolver até ao dia em que 
estará pronta a nascer, isto é, quando for capaz de expor ao mundo o seu verdadeiro 
“self”. De facto, a terapeuta desempenha uma função materna e paterna ao mesmo 
tempo. Deve ter a capacidade, como uma “mãe de substituição”, de acolher a 
paciente “filha” no seu colo, mas também de saber usar de uma certa autoridade, 
como faria “um bom pai de substituição”. Ser terapeuta é uma actividade complexa 
e não gostaria que quem está a ler este livro pense que é assim tão simples. Mas esta 
descrição simbólica representa bem a função que ele desempenha. 

 
O paciente, a partir da tomada de consciência de que algo não está “certo” 

consigo, vem à procura de um colo para falar dos sofrimentos e das dificuldades que 
experimenta. Verbalizar os seus anseios e expor-se numa sessão terapêutica são actos 
muito corajosos, porém, altamente recompensados com o passar do tempo e com 
a regularidade das sessões que permitirão transformar o falso “self” no verdadeiro 
“self” que acabará por se revelar.

Geralmente, a pessoa que inicia uma terapia procura sobretudo uma melhora 
rápida dos seus sintomas e não sabe o que realmente vai acontecer com ela, mas, 
inconscientemente, sabe que uma metamorfose profunda acontecerá, caso ela 
aceite, porque fazer uma terapia equivale a crescer, evoluir e transformar-se. Fazer 
uma terapia é também, a meu ver, um acto de profunda auto-estima, de respeito 
das nossas necessidades e altamente valorizador para o nosso ser. Infelizmente, na 
sociedade portuguesa é ainda mal visto… ir ao psicólogo.

Quando a pergunta é colocada, a resposta habitual é: “Eu? Fazer uma terapia? 
Mas porquê? Eu não sou louco!”

No entanto, é para mim evidente que, quem tem a coragem de pedir ajuda e expor 
a sua vida e o seu sofrimento a um desconhecido, dito “psicólogo”, “psiquiatra”, ou 
“psicoterapeuta”, é, a meu ver, bem mais saudável mentalmente do que a pessoa que 
nunca será capaz de consultar um psicólogo.

A paciente que se encontra no meu consultório está à procura de algo para 
melhorar problemáticas a nível tanto afectivo, quanto profissional, social, ou 
existencial. Antes de tudo, trata-se de um SER e não de uma sequência de sintomas, 
ou de nomes de patologias, todos mais esquisitos uns que os outros. Guardo sempre 
intacto na minha mente o facto de que esta pessoa em sofrimento, sentada na minha 
frente, possui também um lado da sua personalidade que se encontra saudável, e 
que ela detém o potencial de se realizar plenamente. Isto acontece graças à relação 

terapêutica que será instaurada entre paciente e terapeuta. Jung costumava utilizar 
a palavra latina “conjunctio” para identificar este tipo de relação que trata de uma 
dinâmica construída a dois. É um acto fértil do qual decorrerá (se tudo decorrer 
bem) a criação de um novo ser.

Dizer que há neutralidade absoluta por parte do terapeuta é ridículo. Ele nunca 
é totalmente neutro, principalmente porque o doente precisa, durante um certo 
tempo, de agarrar-se a elementos notáveis da personalidade do terapeuta sobre os 
quais projectará as fantasias da sua história pessoal. Esses elementos, na sua maioria, 
são “fantasiados” pelo paciente, e baseados em projecções de forma a criar um 
tipo de neurose, a chamada “neurose de transferência”, que é fundamental para o 
decorrer da terapia e sobre a qual falarei mais adiante.

Este caminho efectuado a dois representa uma jornada profunda e intensa ao 
encontro de quem realmente somos. Trata-se de um caminho árduo no qual 
se procura a verdade da nossa alma e que deve obrigatoriamente ser iniciado de 
dentro para fora, comportamento a que a nossa sociedade não nos acostumou, já 
que “normalmente” somos mais propensos a procurar fora de nós aquilo que nos 
incomoda.

«A jornada do desenvolvimento começa aumentando a compreensão de quem “você” 
é. “Conhece-te a ti mesmo” tem sido um dos principais ensinamentos dos filósofos 
religiosos através dos séculos. Por meio do conhecimento de si próprio, você extrai a 
intuição e a sabedoria que existem na quarta dimensão da consciência humana. À 
medida que principia a reconhecer a natureza da sua alma e a estabelecer contacto com 
a sua consciência multidimensional, você encontra o seu sentimento de expansão do eu. 
Quando você começa a identificar-se com o seu eu anímico (pertencente ou relativo à 
alma; psíquico), desaparecem as barreiras que impediam a comunicação e a cooperação 
sem reservas com a sua família e com os seus amigos e colegas. 

A sua vida e as suas relações ganham outro significado.
 Começa a abrir-se a porta para um futuro novo.
Se você optar pelo caminho da transformação pessoal, embarcará numa missão 

que modificará a sua vida para sintonizar a sua personalidade com a sua alma. Os 
benefícios que acompanham essa sintonização incluem relacionamentos mais sinceros e 
mais satisfatórios, mais criatividade, mais saúde e bem-estar, sentido de abundância, 
sentimentos de alegria e paz interiores e menos tensão. Você começa a sentir um estreito 
vínculo com o cerne do seu ser. A vida torna-se cheia de significado quando a sua 
personalidade se funde com a sua alma».

 Richard Barrett

Existem muitas abordagens de psicoterapia que se podem levar a cabo, mas, no 
que diz respeito à caminhada interior, considero que a Psicologia Transpessoal, a 
Psicologia das Profundezas (junguiana) e a Psicossíntese são as mais adequadas, 
porque justamente foram elaboradas com tal objectivo.
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A PsICOlOGIA TrAnsPEssOAl

A palavra “transpessoal” designa um conjunto de conceitos que tratam da 
superação da noção de personalidade. Estuda a experiência da expansão da 
consciência, comum nos místicos, mas permite igualmente juntar a ciência, a 
espiritualidade, a psicologia e o esoterismo (sem nenhuma pertença dogmática ou 
sectária).

A psicologia transpessoal apareceu na Europa no início do século XX e permitiu 
ao ser humano uma “elevação”, partindo da psicologia das profundidades para uma 
experiência do “ser”. O movimento transpessoal nasceu nos Estados Unidos, em 
1969, a partir da psicologia humanista. Abraham Maslow juntamente a Anthony 
Sutich fundaram a Associação de Psicologia Humanista e lançaram um jornal para 
divulgar a escola. Foi muito bem aceite por um grande número de psicólogos, sendo 
que muitos contribuíram com as suas teorias, naquela mesma época, como Carl 
Rogers, autor da Abordagem Centrada na Pessoa (ou Cliente) Viktor Frankl, com 
a escola do “Sentido da Vida”, a Logoterapia; Fritz Perls e sua Gestalt-Terapia; e 
Alexander Lowen com a Bioenergética. A ênfase destas teorias humanistas está no 
presente, no aqui e agora, e na capacidade de mudança e de escolha, baseada nas 
escolas filosóficas Fenomenologia e Existencialismo, respectivamente. Também 
enfatiza os sentimentos, tanto na vida, como na terapia. 

Mas isto não era suficiente para os próprios fundadores do Humanismo. Foi então 
crescendo a ideia de que algo faltava a esta escola humanista: o aspecto espiritual e 
os factores não comuns da consciência. Stanislav Grof  desenvolveu nos Estados 
Unidos, na época da contra-cultura, um tipo de psicoterapia que pesquisava os níveis 
alterados de consciência. Este psiquiatra checo que falava dos aspectos alterados 
da consciência e estruturas diferentes, como o estado de vigília, mas também do 
inconsciente freudiano e do inconsciente colectivo de Jung, foi o elemento que 
faltava para criar esta nova abordagem nascida em 1967. Foi-lhe atribuído o nome 
de Transpessoal.

Além de Stalislav Grof, existiram outros precursores importantíssimos que nos 
permitirão definir este tipo de abordagem psicológica: C.G.Jung que foi o grande 
precursor seguido de Roberto Assagioli, Viktor Frankl e Robert Desoille, sem nos 
esquecermos do seu fundador e teórico: Abraham Maslow.

C.G.Jung (1875-1961). Manifesta-se rapidamente contra as limitações do 
pensamento de Freud, que se “reduz” a explorar os níveis mais primários do ser 
humano e recusa absolutamente compreender as suas tendências mais elevadas.

Ora, o segredo das transformações profundas está na sublimação, na procura 
dos ideais e dos valores. O ser humano não se encontra somente impelido pela 
sua sexualidade e pulsões mais básicas. Ele é também atraído pela elevação da 
consciência e do espiritual.

Por esta razão, Jung desenvolverá a sua própria escola de psicologia analítica, 
chamada Psicologia das Profundezas. Ela encontra-se centrada nos arquétipos do 
Inconsciente Colectivo enquanto núcleos centrais da imaginação humana, à volta 

dos quais se formam os mitos e as religiões, a superação do Ego, o alcance da 
individuação através do encontro com o “self”, o equilíbrio “animus”/”anima”, o 
confronto com a sombra, etc.

R.Assagioli (1888-1974). Psiquiatra italiano, amigo íntimo de Jung e Dessoille, 
cria a Psicossíntese, admitindo a existência em cada um de nós de um processo de 
crescimento e de auto-realização. Grande visionário, foi procurando um método, 
ou abordagem terapêutica, que se combinasse melhor com a sua visão de mundo. 
Essa procura resultou na criação da Psicossíntese, que também podia ser aplicada 
na educação, nas relações interpessoais, no desenvolvimento e fortalecimento da 
personalidade humana. 

Reconhece ainda a existência das subpersonalidades, esses aspectos semi-
autónomos e frequentemente contraditórios de nós mesmos que seguem uma rotina 
previsível, pré-programada, quando são evocados por um determinado conjunto 
de circunstâncias. Muito do trabalho básico da Psicossíntese é orientado para o 
reconhecimento e harmonização das subpersonalidades. Deixamos, então, de ser 
controlados por essas subpersonalidades de maneira desamparada, e podemos 
aprender progressivamente a dirigi-las de modo consciente. 

A escola da Psicossíntese tem sido uma das maiores influências na Psicologia 
Transpessoal.

«A um nível psicológico, [a Psicossíntese] tem por objectivo construir uma 
personalidade livre de bloqueios emocionais, que tenha comando sobre todas as suas 
funções e que tenha uma clara consciência do seu próprio centro. No nível transpessoal, 
ela possibilita ao indivíduo explorar essas regiões cheias de mistério e maravilha 
para além da nossa consciência normal, que denominamos supraconsciente: a fonte 
de intuições elevadas, inspirações, imperativos éticos e estados de iluminação. Esta 
exploração culmina na descoberta do Eu Elevado (Self), ou a nossa essência para além 
de todas as máscaras e condicionamentos». 

Roberto Assagioli 

V. Frankl (1905-1997). Psiquiatra vienense, inventor da Logoterapia. De 
acordo com este investigador, nenhuma psicoterapia está acabada enquanto não 
encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa existência e do mundo (Jung dizia 
que, em última instância, o dilema do neurótico era não saber o sentido da sua 
existência).

Sobrevivente de Auschwitz (de 1943 a 1945), observou que os que sobreviveram 
ao horror dos campos de concentração eram os que tinham conseguido encontrar 
um sentido ou uma finalidade naquilo que estavam a atravessar. Este sentido 
podia ser algo como “Deus põe-me à prova!” ou “É necessário que aguente para 
reencontrar a minha família!” ou “Sobreviverei para poder contar ao mundo inteiro 
esta monstruosidade!”. 

Os que não conseguiam encontrar um sentido para o seu sofrimento tinham 
menos possibilidades de sobrevivência.   
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«Para a Logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força 
motivadora no ser humano... A Logoterapia é considerada e desenhada como terapia 
centrada no sentido. Vê o homem como um ser orientado para o sentido». 

Viktor Frankl

Robert Desoille (1890-1966). Formado na Sorbone, em Paris, desenvolveu a 
psicoterapia “pelo sonho acordado dirigido” (S.A). A sua teoria era “simples”: já 
que o inconsciente se revela à nossa consciência por meio de sonhos e símbolos, 
é de supor que a nossa consciência tenha uma “via de mão dupla” pela qual 
poderíamos interferir no inconsciente através da formação de “cenários oníricos”, 
ou seja, criar os nossos próprios sonhos, com a ajuda de um terapeuta que nos dirija, 
através de uma sequência adaptada à nossa problemática. Pode comparar-se com 
a técnica da yoga-nidra. O S.A provoca o despertar da imaginação e das imagens 
internas. Consequentemente, através da potencialização da imaginação são gerados 
dinamismo e criatividade existencial.

Jung utilizava uma técnica que denominou Imaginação Activa, na qual sugeria 
aos pacientes “que revivessem”, ou “vivessem” as suas produções imaginárias e se 
deixassem “impregnar” pelos símbolos que elas continham. 

«A virtude primeira do método é promover uma dinâmica psicológica. A sua 
aplicação reactiva o processo de evolução psíquica que ficou parado sob a pressão de 
excessivas protecções do Eu consciente. A situação de abrandamento determina uma 
retardação do metabolismo. O estado de consciência alterado que daí resulta não se 
assemelha nem à consciência comum, nem o sono. Favorece a emergência de imagens 
que exprimem a problemática do doente, veicula as trocas entre o inconsciente e o campo 
de consciência, reenvia aos vividos patogénicos da infância e permite uma completa 
memorização “do sonho”». 

Georges Romey

Abraham Maslow (1908-1970). Foi o psicólogo americano criador dos 
movimentos Humanista e Transpessoal.

A sua teoria das motivações humanas é fundada sobre uma análise hierárquica 
dos valores, conhecida como pirâmide das necessidades de Maslow. De acordo 
com este autor, se tivermos êxito a realizar um dos níveis da pirâmide, queremos 
naturalmente passar ao nível seguinte.

Maslow teve uma ideia notável: em vez de se estudarem as pessoas doentes, 
porque é que a psicologia não estuda as pessoas felizes e realizadas?

A psicologia entendia bastante bem as patologias do foro mental, mas não 
compreendia realmente como certas pessoas faziam para ficarem com boa saúde 
mental.

Após muitas observações, ele compreendeu que o facto de não realizar a 
necessidade de uma vida significativa (isto é que possuísse valor e sentido) provocava 
a patologia, o desespero, o vazio existencial, a neurose, as psicoses, a fuga através de 
comportamentos adictivos como o álcool, as drogas, etc., mas também a tendência 

para manter-se em valores “inferiores” tais como a dominação, o poder, o dinheiro, 
o sexo, etc. 

Por conseguinte, era (e ainda é) necessário reconstruir uma medicina e uma 
educação centradas num modelo de saúde psíquica óptima, rico de realização, 
satisfação e sentidos e não mais baseadas na doença e no patológico. 

Podemos salientar quatro pontos fundamentais nesta visão:

1) O reconhecimento de que somos responsáveis por aquilo que nos acontece.
2) Uma maior sensibilidade para com os outros: EMPATIA, AMOR, 
 COMPAIXÃO.
3) A consciência do carácter impressionante e misterioso da vida.
4) O proporcionar de uma atitude de reverência, de admiração, de gratidão e de 
 sensibilidade ecológica. (In M.Alain Descamps “Les psychothérapies Transpersonnelles)

A Pirâmide das Necessidades Humanas de Maslow organiza-se a partir das 
necessidades fisiológicas, seguidas das necessidades de segurança, de amor e 
de pertença e de auto-estima, culminando com as necessidades ligadas à auto-
realização. 

Como acabámos de ver, a grande maioria dos psicólogos da sua época estudava 
as pessoas que tinham problemas psicológicos, mas Maslow decidiu estudar pessoas 
felizes e bem sucedidas. Ele acreditava que os seres humanos queriam ser felizes e 
amados, mas tinham necessidades importantes (e vitais) a serem preenchidas antes 
de poderem agir de um modo altruísta. Achava sobretudo que as pessoas queriam 
mais do que tinham e que, uma vez satisfeitas as suas necessidades básicas, iriam 
desenvolver necessidades superiores. 

Dizia que: 
«Logo que um desejo é satisfeito, outro surge automaticamente para substituí-lo».
Mais detalhados, esses cinco níveis são:

1)As necessidades fisiológicas
 Incluem as necessidades de oxigénio, água, proteína, sal, açúcar, cálcio, 

 outros minerais e vitaminas. Também manter-se activo, descansar, dormir 
 o suficiente, eliminar toxinas (CO2, urina, fezes, suor) manter actividade 
 sexual, etc. Ou seja, o básico para nos mantermos vivos.

2)As necessidades de segurança
 Quando as necessidades fisiológicas são preenchidas de um modo satisfatório, 

 as necessidades do segundo nível da pirâmide entram em acção.
 Precisamos de nos proteger contra as agressões, as doenças, os acidentes, o 

 desemprego, ter dinheiro para a velhice, morar num lugar seguro, etc.  
 Ou seja, neste nível, desenvolvemos interesse e preocupação pela estabilidade, 
 pela ordem, pelos limites e tudo o que tenha a ver com a segurança.
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3)As necessidades sociais
 A partir do momento que os dois primeiros níveis estão assegurados, surge  

 o terceiro. Neste se encontra a necessidade de criar amizades, relações 
 afectivas, ter filhos e criar um relacionamento social e saudável com a 
 comunidade.

 No nosso quotidiano, inclui-se o desejo de casar, ter uma família, fazer parte de 
 um grupo, uma associação, uma comunidade. 

4)As necessidades de estima
 Essas necessidades são importantes e Maslow estudou este nível em 

 particular para cada etapa da vida. A auto-estima, por exemplo, é 
 fundamental para criar relações saudáveis. É claro que não poderemos querer 
 ser amados por outros se nós mesmo não nos amarmos. Esta necessidade de 
 auto-estima está directamente relacionada com a infância e constrói-se à 
 medida que vamos crescendo. A criança vai “abastecendo a sua conta 
 de auto-estima” à medida que se sente considerada, apreciada, reconhecida 
 e lisonjeada. Primeiro, pelos pais e, depois, pelos educadores e adultos que a 
 ajudam a desenvolver-se.

5)As necessidades de auto-realização
 Este último nível é bastante diferente. Maslow utiliza uma grande 

 variedade de denominações para o caracterizar: uma delas é “a motivação 
 para o crescimento”.

 Estas necessidades não precisam de homeostasia ou da procura do 
 equilíbrio. Simplesmente, uma vez instaladas, continuam a ser sentidas. 
 Têm mesmo tendência a tornar-se mais fortes cada vez que as “alimentamos”. 

 Envolvem o desejo constante de preencher o nosso potencial, de ser “aquilo 
 que fomos feitos para ser”.

 Tratam da questão de nos tornarmos o mais “completos” possível, 
 aproximando-se da visão junguiana de individuação e da realização do “self”.

Abraham Maslow costumava dizer a propósito:

«Se você se contentar com menos do que pode ser, será infeliz pelo resto da vida.»

Sucede que, no desenvolvimento do indivíduo, uma necessidade “inferior” 
precisa de ser satisfeita adequadamente antes de surgir a necessidade “superior”. 
Depois de a pessoa ter saído de um nível inferior de necessidade e estar num nível 
superior, as necessidades de nível inferior assumem um papel menos importante. 
Não obstante, podem, outra vez, tornar-se temporariamente dominantes por causa 
de privações que a vida pode trazer.

É então bastante complicado para a grande maioria da população poder sentir as 
necessidades de auto-realização, já que grande parte do nosso mundo, infelizmente, 
está ainda nos primeiros níveis da pirâmide, ou seja nos da sobrevivência.

A teoria da Psicologia Transpessoal alicerça-se na aceitação de que o ser humano 
é um ser holístico (físico, emocional, mental e espiritual) que busca transcender 
os aspectos pessoais do ser, elevando-se a uma condição totalmente espiritual. 
Tal abordagem exige que o paciente se aceite na sua totalidade, sem julgamento, 
focalizando sempre a parte “saudável” do seu ser, sem obviamente esquecer a parte 
”doente”, mas justamente aceitando que ele é um “todo” e que a patologia pode ser 
utilizada como “um trampolim” para a sua realização pessoal. 

Esta capacidade é chamada, nos dias de hoje, de resiliência. 
A resiliência tem que ver com a capacidade de um indivíduo de ultrapassar 

os traumatismos e se reconstruir, apesar das feridas. O funcionamento resiliente 
edifica-se através de um jogo complexo de processos defensivos de ordem intra-
psíquica e de factores de protecção internos e externos. O estudo da resiliência vem 
completar o campo da psicologia clínica e da psicopatologia ao constituir um novo 
modelo fundado na abordagem do sujeito encarado na sua globalidade, com os seus 
recursos e os seus processos defensivos, assim como com as suas fragilidades. 

A este respeito, Scott Peck, em “O Caminho Menos Frequentado”escreve esta 
passagem extremamente interessante:

«O esquema relacionado com os níveis de gravidade das doenças mentais fica 
igualmente silencioso em relação a um factor importante no doente: o desejo de evoluir. 
Um doente muito gravemente atingido que possui um forte desejo de evoluir pode muito 
bem curar-se. Enquanto que um indivíduo pouco doente que não tem este desejo não 
progredirá um centímetro. Este elemento é totalmente determinante para o sucesso ou 
o fracasso de uma psicoterapia. No entanto, este facto não se encontra completamente 
compreendido e nem sempre é reconhecido pela psiquiatria teórica contemporânea».

Um aspecto da abordagem transpessoal que entendo ser importante destacar é 
a exploração dos estados de modificação de consciência, que deverá ser feita com 
muita cautela – por exemplo, no caso da regressão.
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É essencial, a meu ver (e na opinião de todos os psicólogos com sentido de 
responsabilidade), antes de trabalhar a parte transpessoal verificar como está a parte 
pessoal. Muitas pessoas hoje em dia “fogem” da realidade nessa procura de mundos 
paralelos sem terem feito uma terapia que trabalhasse realmente as relações familiares 
na infância através da relação de transferência projectada no psicoterapeuta (terapia 
clássica).

Pulsões, frustrações, mecanismos de defesa, emoções desagradáveis e muito 
intensas como a raiva ou a depressão precisam de ser identificadas conscientemente 
e transformadas antes de se passar ao transpessoal. É por esta razão que hoje em dia 
muitas pessoas desenvolvem problemáticas delirantes (de foro psicótico) por terem 
forçado esta outra dimensão, sem uma base psíquica sólida. Isto acontece muitas 
vezes por se terem deixado “seduzir” pelo discurso de falsos “profetas” com sede de 
poder (seitas, por exemplo) que não têm a formação adequada, nomeadamente na 
parte que diz respeito à sua psicoterapia pessoal, que raramente efectuaram, além de 
que não têm formação no ramo da psicologia. 

«O problema que se coloca é o da acção psicoterapeûtica de um mestre espiritual. 
A recapitulação da nossa vida, a renúncia às lamentações e auto comiseração, e a 
reforma existencial são tão essenciais que toda a caminhada espiritual com um guia 
deve comportar uma psicoterapia (mesmo se não é reconhecida como tal). Só se pode 
renunciar àquilo que temos. O desenvolvimento além do Ego exige que o tenhamos 
longamente tratado. Para se ter acesso ao transpessoal, temos que, primeiramente, 
consertar a personalidade». 

P.Alain Descamps

No caso em que uma verdadeira terapia tenha sido efectuada previamente com 
um terapeuta ético (com o qual se terá trabalhado a parte da nossa história pessoal) 
pode entrar-se nas dimensões do transpessoal. 

Só neste caso, os resultados serão verdadeiros e gratificantes. 
Aliás, na maioria das vezes, as pessoas que pedem para fazer uma psicoterapia 

não o fazem num sentido “consciente” de jornada interior, já que, infelizmente, esta 
noção de evolução existencial deixou, há muito tempo, de estar presente na nossa 
sociedade ocidental. As pessoas, de um modo geral, iniciam uma terapia porque 
têm queixas e sintomas de ordem diversa que as fazem sofrer. A elas e a quem está 
à sua volta.

Na abordagem transpessoal e, principalmente, na junguiana, como perceberá de 
seguida, é efectuada a ligação entre os sofrimentos, bloqueios e sintomas e a sua 
“utilidade” para o decorrer da caminhada para a individuação.  

No caso das mulheres, é preciso salientar que esta caminhada interior se torna 
imprescindível porque, como já vimos nos capítulos anteriores, as mulheres precisam 
urgentemente de descobrir quem são, não só para o bem de si próprias, mas também 
para o da Humanidade, que está tão perturbada.

A PsICOlOGIA DAs PrOFUnDEZAs

Este tipo de Psicologia, também conhecida como Psicologia Analítica, Psicologia 
Junguiana ou Psicologia Complexa, é um ramo de conhecimento e prática da 
Psicologia, iniciado por Carl Gustav Jung o qual se distingue da psicanálise (iniciada 
por Freud) por uma noção mais alargada da líbido e pela introdução do conceito de 
inconsciente colectivo.

Diferentemente de Freud, Jung via o inconsciente não apenas como um repositório 
das memórias e das pulsões reprimidas, mas também como um sistema vivo em 
constante actividade, contendo todo o esquecido e também neoformações criativas 
organizadas segundo funções colectivas e herdadas. O inconsciente colectivo que 
propõe não é, apesar das incessantes incompreensões de seus críticos, composto 
por memórias herdadas, mas sim por predisposições funcionais de organização do 
psiquismo.

A psicologia analítica foi desenvolvida com base na experiência psiquiátrica de 
Jung, nos estudos de Freud e no amplo conhecimento que Jung tinha das tradições da 
alquimia, da mitologia e do estudo comparado da história das religiões, que ele veio 
a compreender como auto-representações de processos psíquicos inconscientes.

Quando Jung conheceu a obra de Freud, identificou-se com grande parte de 
suas ideias e logo quis conhecê-lo. Ao conhecerem-se, a admiração foi mútua, pois 
Freud rapidamente recebeu o jovem como seu colaborador e um dos defensores das 
suas ideias. Devemos lembrar que Freud enfrentava grande resistência do mundo 
científico em relação às suas ideias e, em contrapartida, Jung já tinha reconhecimento 
no mundo académico pelos seus estudos com associações de palavras que deram 
origem ao polígrafo e foram a base teórica experimental para a comprovação dos 
complexos. Freud, na sua obra atribui este termo a Jung. A parceria durou pouco, 
pois Jung mostrava-se insatisfeito com algumas das posições de Freud, especialmente 
no que respeita à teoria da líbido e à sua relação com os traumas. Freud, por sua vez, 
não compartilhava do interesse de Jung pelos fenómenos espirituais como fontes 
válidas de estudo. (Fonte: Wikipedia)

O conceito de individuação

O conceito de individuação foi criado pelo psicólogo Carl Gustav Jung e é um 
dos conceitos centrais da sua psicologia analítica.

A individuação, conforme descrita por Jung, é um processo através do qual o 
ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior 
diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. Através desse processo, 
o indivíduo identifica-se menos com as condutas e valores encorajados pelo meio 
no qual se encontra, e mais com as orientações emanadas do si-mesmo, a totalidade 
(entenda-se totalidade como o conjunto das instâncias psíquicas sugeridas por Carl 
Jung, tais como “persona”, sombra, “self”, etc.) da sua personalidade individual. Jung 
entende que o alcance da consciência dessa totalidade é a meta de desenvolvimento 
da psique, e que eventuais resistências em permitir o desenrolar natural do processo 
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de individuação é uma das causas do sofrimento e da doença psíquica. Jung ressaltou 
que o processo de individuação não entra em conflito com a norma colectiva do meio 
no qual o indivíduo se encontra, uma vez que esse processo, no seu entendimento, 
tem como condição para ocorrer que o ser humano tenha conseguido adaptar-se e 
inserir-se com sucesso dentro do seu ambiente, tornando-se um membro activo da 
sua comunidade. O psicólogo suíço afirmou que poucos indivíduos alcançavam a 
meta da individuação de forma mais ampla.

Nos seus estudos sobre a alquimia, Jung identificou a meta da individuação 
como sendo equivalente à “Opus”, ou “Grande Obra” dos alquimistas. (Fonte 
Wikipedia)

No início da formulação dos seus conceitos básicos, Jung estuda os textos 
gnósticos e através deles desenvolve o conceito mais importante da sua obra: a 
individuação. “Tornar-se si-mesmo” equivale a atingir os potenciais próprios de 
cada um, este processo de amadurecimento por meio do qual o indivíduo se torna 
“o que está destinado a ser”, desde o início. Enquanto imagem, a semente de uma 
fruta somente poderá desenvolver-se tornando-se ela mesma e não outra. A semente 
de laranja, por exemplo, torna-se laranja e não abacate. Nascemos “sementes” de 
seres humanos, porém nós mesmos desconhecemos que tipo de semente somos, 
isto é, qual será nossa verdadeira identidade profunda. A grande tarefa de nossa 
existência é descobrirmos quem realmente somos, será este nosso processo de 
“individuação”.  

«A verdade está dentro de nós.
Há um centro interior em todos nós,

Onde a verdade mora, em sua inteireza e conhecê-lo
Consiste antes em abrir o caminho

pelo qual o esplendor prisioneiro possa escapar
Do que tratar da entrada de uma luz

Que se imagina estar no exterior».
 Robert Browning

Para Jung, é na segunda metade da vida que o indivíduo vai entrar em contacto 
com os arquétipos, matrizes de comportamento herdadas enquanto espécie, do 
inconsciente colectivo (os seus seguidores, nomeadamente o James Hillman, 
apuraram que também poderia iniciar-se este processo antes da segunda parte da 
existência). Isso dá-se exactamente pelo processo de individuação, no qual ele 
discrimina quatro fases: em primeiro lugar a conscientização da “persona” (máscara 
através da qual o indivíduo se relaciona com o Outro e com o Mundo); em segundo 
lugar, o confronto com a sombra (formada por conteúdos inconscientes que já 
deveriam estar na consciência); em terceiro lugar o encontro com a “anima” (para o 
homem) ou com o “animus” (para a mulher) – arquétipos que trazem à consciência a 
sua contraparte; e, finalmente, o encontro com o “self” (ou si-mesmo) representado 
pelos arquétipos do velho sábio ou da velha sábia. 

Jung escreveu que:

«Assim, como o nosso corpo é um verdadeiro museu de órgãos, cada um com a sua 
longa evolução histórica, devemos esperar encontrar também na mente uma organização 
análoga. A nossa mente não poderia jamais ser um produto sem história, em situação 
oposta ao corpo em que existe. Por “história” não estou a querer referir-me àquela que 
a mente constrói através de referências conscientes ao passado, por meio da linguagem 
e de outras tradições culturais; refiro-me ao desenvolvimento biológico, pré-histórico e 
inconsciente da mente no homem primitivo, cuja psique estava muito próxima da dos 
animais.

Esta psique, infinitamente antiga, é a base da nossa mente, assim como a estrutura 
do nosso corpo se fundamenta no molde anatómico dos mamíferos em geral. O olho 
treinado do anatomista ou do biólogo encontra nos nossos corpos muitos traços deste 
molde original. O pesquisador experiente da mente humana também pode verificar as 
analogias existentes entre as imagens oníricos do homem moderno e as expressões da 
mente primitiva, as suas ‘imagens colectivas’ e os seus motivos mitológicos.

Assim como o biólogo necessita da anatomia comparada, também o psicólogo não 
pode prescindir da “anatomia comparada da psique”. Em outros termos, o psicólogo 
precisa, na prática, de ter experiência suficiente, não só de sonhos e outras expressões 
da actividade inconsciente, mas também da mitologia no seu sentido mais amplo. Sem 
esta bagagem intelectual ninguém pode identificar as analogias mais importantes, não 
será possível, por exemplo, verificar a analogia entre um caso de neurose compulsiva e a 
clássica possessão demoníaca sem um conhecimento exacto de ambos.» (1977)

O vocabulário e a biografia de Jung (marcada pelos estudos sobre as religiões) 
muitas vezes levaram a uma imagem distorcida do criador da psicologia analítica 
como místico. Comparada com outras abordagens consideradas mais científicas, 
como a freudiana, a psicologia das profundezas lida com conceitos alicerçados 
sobre a recorrência de representações culturais. Nada garantia que os arquétipos 
e o inconsciente colectivo, por exemplo, tivessem causas psicológicas empíricas 
demonstráveis. Entretanto, nos últimos anos, o desenvolvimento das neurociências 
tem vindo a possibilitar a leitura da obra de Jung por outras vias. 

«Jung propõe os arquétipos como padrões de comportamentos básicos, enquanto 
espécie (...). Especificamente o que Jung chamou de arquétipo da Grande Mãe contém 
exactamente a matriz de que o ser humano é dotado de se apegar ao outro dentro de um 
padrão, no caso o materno, referindo-se à tendência gregária da nossa espécie». 

Nairo de Souza Vargas 

Nessa perspectiva, vários teóricos junguianos acreditam que o desenvolvimento 
das neurociências possibilita compreender “as bases neurológicas do funcionamento 
arquetípico”. (in Memorias da Psicanálise) 
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A PsICOssÍnTEsE

A psicossíntese é uma abordagem visando o crescimento da pessoa, que foi 
desenvolvida pelo psiquiatra italiano Roberto Assagioli (1888-1974) por volta de 
1910 e que tem vindo a evoluir até aos dias de hoje. No seu significado mais básico, 
a psicossíntese pretende analisar o processo de crescimento pessoal, a importância 
que cada um dá à sua vida – o lugar dos valores, a noção de escolha, de decisão e de 
responsabilidade e também do futuro – como um projecto dinâmico para o ser. A 
psicossíntese é fundada na premissa de que a vida humana tem um propósito e um 
significado, e que nós participamos de um Universo ordenado e estruturado para 
facilitar a evolução da consciência de si. Uma consequência disso é que a vida de 
cada pessoa tem um propósito e um significado dentro deste contexto mais amplo e 
que o indivíduo pode descobri-los.

A psicossíntese é um método terapêutico activo que implica uma cooperação 
estreita entre paciente e terapeuta. São utilizadas muitas técnicas, como testes, 
questionários, associações de palavras, análise de sonhos, a técnica do sonho 
acordado, arte-terapia, etc., para permitir a transformação e a sublimação das 
energias psíquicas. Sendo que o objectivo é levar as funções mais fracas à maturação 
para se poderem activar as energias supraconscientes.

 
Devemos distinguir dois tipos de psicossíntese: 
• a psicossíntese pessoal
• a psicossíntese transpessoal

No primeiro tipo, é efectuado um “trabalho”de limpeza da nossa personalidade, 
no qual aprendemos a conhecer as subpersonalidades que “nos habitam”. Essas 
“entidades” inconscientes são esquemas de comportamentos, de sentimentos, de 
pensamentos, de atitudes e de percepções que utilizamos para enfrentar a vida. 
O problema é que muitas vezes existem várias subpersonalidades dentro de nós 
e elas entram em conflito, prejudicando toda a nossa personalidade (por exemplo, 
uma mulher marcada pelos arquétipos da deusa Hera e da deusa Ártemis – o 
compromisso e a liberdade – encontra-se com duas subpersonalidades em conflito 
dentro de si). Neste primeiro tipo, também se exploram as fraquezas e os complexos 
que adquirimos ao longo da nossa história pessoal e ainda as nossas qualidades e 
potencial de evolução para nos fortalecermos, de modo a ascendermos até à segunda 
fase da terapia. 

No segundo tipo, são utilizadas técnicas de psicossíntese transpessoal que 
permitem investigar a nossa parte supraconsciente em contacto com o nosso self.

E claro que nunca se faz o segundo tipo de psicossíntese sem se ter feito o primeiro. 
Como já expliquei, entrar em contacto com a nossa parte transpessoal só deve ser 
feito depois de um longo trabalho interno sobre as bases da nossa personalidade, 
porque o risco de criar falsas personalidades é elevado (e até de acontecerem crises 
de descompensações psicóticas, ou seja, delírios). 

«A personalidade do indivíduo é como uma orquestra. Cada parte dela, chamada de 
subpersonalidade, é um músico, e o EU é o maestro. Não se pode eliminar um músico, 
mas fazer com que todos actuem em harmonia. O maestro determina quem vai tocar e 
a que horas. O compositor é o lado transpessoal do indivíduo, o que cria. O importante 
é a ligação harmoniosa entre todos para a boa execução da sinfonia.

A psicossíntese não é mais uma teoria criada, mas um processo natural de 
desenvolvimento humano. É o princípio da síntese que há no Universo aplicado à 
psicologia». 

Roberto Assagioli
 
Essas três abordagens da psicoterapia que acabei de descrever não são as únicas 

existentes para fazermos uma jornada interior, mas são, a meu ver, as mais adequadas 
porque permitem uma compreensão excepcional desta dinâmica existencial, sendo 
que cada uma delas toma justamente em conta a nossa parte pessoal. Ken Wilber, 
um grande psicólogo transpessoal costuma dizer que o ser humano evolui de um 
estado pré-pessoal que vive durante a fase intra-uterina e os primeiros meses de 
vida, para um estado pessoal, no qual desenvolve a sua identidade pessoal (o “eu” e 
o “ego”) e unicamente uma vez elaborado este nível, poderemos religar-nos ao nosso 
estado transpessoal. Para isto, precisamos de nos “livrar” dos condicionamentos 
“seguros” adquiridos ao longo dos anos, o que nos levará ao encontro do nosso self. 
A caminhada leva-nos a ter a coragem de ser quem somos realmente. Isso significa 
deixarmos de mentir a nós mesmos e de fingir para o mundo. Vamos ter que expressar 
a nossa verdade intrínseca, mas também virar as costas a certos padrões adquiridos 
durante os anos da formação do nosso lado pessoal, transgredir injunções parentais 
e sociais.

Por estas razões, muitas pessoas não sabem se querem realmente entrar neste 
processo interno, por medo da própria grandeza de si mesmas. Esta recusa da 
transcendência, que vamos estudar em seguida, foi denominada Complexo de 
Jonas. 

Jonas, em hebraico diz-se Iona, que significa a pomba das asas cortadas. Jonas é 
esse ser que nos habita e que tem medo de ser quem é, que tem medo de responder 
ao chamamento. Os antigos estudavam as personagens das escrituras não apenas 
na sua dimensão histórica, mas também como grandes imagens estruturantes 
da nossa psique, da nossa existência. Arquétipos, diria Jung. Jonas é o arquétipo 
que precisamos de estudar quando temos receio da nossa própria luz, porque ele 
informa-nos sobre o nosso desejo inconsciente da normose: como nós gostamos 
de obedecer à norma instituída e como resistimos a investir no nosso potencial 
máximo. O complexo de Jonas consiste no esquema psicológico da atracção pelo 
abismo “devorador” e na aspiração por um resgate luminoso, uma saída para uma 
vida de “outro sol de luz mais pura”.
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Quais são os obstáculos e os medos para a caminhada interior ?

Existem muitos tipos de resistências que nos impedem de avançar de livre e 
espontânea vontade nesta jornada. Consegui através da minha prática identificar 
algumas às quais juntei reflexões encontradas nas minhas pesquisas, nomeadamente 
na obra de Howard Sasportas, “As Dinâmicas do Inconsciente”.

O medo de ser chamada de “louca” (sobre o qual já falei algumas vezes) é muito 
comum. Quantas mulheres já apareceram no meu consultório com este medo 
porque vivenciaram nos últimos meses ou anos, comportamentos e emoções que as 
outras pessoas achavam estranhos, excêntricos ou originais. O trabalho terapêutico 
que é efectuado permite verificar se a pessoa está de facto com algum tipo de 
patologia mental. Na maioria das vezes, a paciente não se encontra com problemas 
mentais, mas pode estar a desenvolver algum tipo de despertar transpessoal e precisa 
de ser ajudada nessa caminhada. E, mesmo se fosse diagnosticado algum tipo de 
patologia mental grave, hoje em dia existem óptimos tratamentos para ultrapassar 
esse tipo de sofrimento. Este medo está muito ligado aos condicionamentos da nossa 
educação. Quando uma mulher sente que não “encaixa” nas normas, é muito fácil 
para a sociedade e para a família chamarem-na de “louca”. Da mesma maneira que 
o patinho feio descobriu que é um cisne, a mulher “diferente” deve encontrar quem 
é, e procurar o seu novo grupo de acolhimento.

O segundo tipo de medo que encontro bastante na minha prática tem a ver com 
a responsabilidade. Muitas mulheres pensam que entrar numa caminhada e crescer 
na individuação equivale a ter que agir constantemente com juízo e comportamentos 
responsáveis. De facto, à medida que vamos crescendo e mudando, vamos tomando 
consciência de certos comportamentos da nossa personalidade que precisam de ser 
alterados, e é verdade que nos tornamos mais responsáveis. Mas não se trata de uma 
obrigação. Aliás, quando a pessoa pensa: «Não! A partir de agora Tenho ou Devo 
deixar de fazer tal ou tal coisa», ela não está a ser guiada pelo seu self mas por uma 
parte de si, castradora, que pertence à sombra. Quando estamos no caminho de 
individuação de uma maneira consciente, passamos pelas transformações de um 
modo natural e deixamos de fazer certas coisas que fazíamos antigamente, porque 
já não fazem parte de nós, a nossa personalidade não precisa mais delas. Nada nos é 
imposto. A sabedoria e o sentido do dever instalam-se dentro de nós, naturalmente, 
mas não deixamos de rir e de nos divertir.

Existe um outro medo, parecido com este agora referido: o medo de “não estar 
à altura”. Pessoas com personalidades frágeis, tímidas e com pouca auto-estima 
pensam geralmente assim: «Eu não sou boa, ou inteligente, ou esclarecida o suficiente 
para entrar numa caminhada assim». Este tipo de pensamentos mostram o quanto 
é importante fazer-se uma psicoterapia pessoal antes de se entrar no transpessoal 
porque as personalidades frágeis precisam de fortalecer a opinião sobre si próprias 
para iniciar uma caminhada.

O medo da mudança é outro tipo de “empecilho” para a jornada interior que eu 
encontro como sendo dos mais complexos. As energias do “self” podem ser muito 
poderosas, e certas pessoas sentem de um modo inconsciente estas energias. Por 
alguma razão que, geralmente, pertence à história familiar, ou cármica, dessas pessoas. 
Elas têm medo de crescer, de mudar e consequentemente de se transformar naquilo 
que elas são de verdade. Nesses casos, é preciso ir-se à procura dos “porquês”! Não 
posso dar aqui as respostas porque elas estão ligadas à história existencial de cada 
mulher, e ninguém é parecido. Mas posso simplesmente dizer que, nas mulheres, três 
possibilidades recorrentes aparecem. A primeira é a preguiça. Preferem ficar naquilo 
que sempre conheceram e foram. A segunda tem a ver com o medo de ultrapassar 
as suas mães e serem diferentes delas – o medo de ser “infiel” ao destino familiar 
pode ser um grande “empecilho” para a mudança. A terceira tem a ver com o medo 
do desconhecido: «E se eu descobrir que para evoluir tenho de me separar do meu 
marido, ou passar a ser vegetariana, ou ter que fazer o pino todas as manhãs?». 

Nunca vi tais situações acontecerem. Quando uma pessoa opta por uma mudança 
existencial radical é porque ela sentiu que tinha que o fazer, para seu bem, e não 
porque o self imponha seja o que for e, ainda menos, o terapeuta. Aliás, este NUNCA 
impõe nada a ninguém, se não, estaríamos a tratar-nos com um guru manipulador 
de uma seita, e isto nada tem a ver com uma psicoterapia. 

Algumas pessoas têm muito medo de perder a sua individualidade, isto é de se 
entregar a uma força universal, mais sábia e poderosa. Elas pensam que deixarão de 
controlar as suas vidas, que se tornarão fracas e impotentes perante a força do self. 
De facto, é difícil para o ser humano aceitar desistir da “Nossa Vontade” (egótica) 
para obedecer à “Vossa Vontade”. Para muitos, abrir-se ao transpessoal pode 
significar “perder-se no infinito” e ser privado da sua forma individual. As pessoas 
com personalidades controladoras e rígidas ficam apavoradas com o facto de terem 
de se entregar a algo maior. Devem aprender a confiar e a acreditar que o melhor 
para elas acontecerá.

Outro obstáculo muito comum é o medo do poder. De facto, quando entramos em 
contacto com aquilo que somos realmente, sentimo-nos poderosos, com vontade de 
ser criativos e de agir na comunidade. Certas pessoas ficam apavoradas com a ideia de 
ter esse poder porque, na maioria das vezes, elas têm medo de não o saberem utilizar 
e, eventualmente, magoarem os outros. Ou seja, de fazerem uma má utilização desse 
poder. Quando uma pessoa desenvolve a sua individuação, ela também passa por 
uma experiência que lhe ensina a amar o próximo e a sentir compaixão. Passa-se a 
ter uma maior noção das nossas responsabilidades em relação aos outros seres vivos 
(humanos, animais, plantas...). Por esta razão, não se deve ter medo do poder. Junto 
com ele, quando se trata do verdadeiro poder, vem a noção de respeito pelos outros. 
Claro que, quando se trata de um poder egótico, a pessoa não respeita os outros, o 
que nos revela que ela está ainda longe de ter empreendido a sua jornada interior.
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Para terminar, certas pessoas têm também medo de estar no caminho errado. Elas 
duvidam daquilo que lhes está a acontecer. Penso que é importante perguntarmo-
nos se estamos no caminho certo. Normalmente, no decorrer da nossa existência, 
isto significa que, de vez em quando, precisamos de nos certificar de que estamos 
a evoluir. Uma frase muito comum que surge à medida que avançamos na jornada 
interior é: «Eu só sei que nada sei!» – porque vamos aprendendo tantos elementos 
novos sobre nós que chega uma altura em que ficamos “no vazio”. Não há nada de 
mau nisto, pelo contrário, é a prova de que estamos a crescer. O problema acontece 
quando ficamos numa dúvida existencial constante que nos paralisa, ou que nos 
leva a experimentar muitos caminhos ao mesmo tempo. Por esta razão, é importante 
ser acompanhado por uma pessoa séria e de confiança que já tenha passado por 
esse caminho. Só assim se encontra a força e a segurança para seguir em frente sem 
medo.

À medida que entramos numa caminha consciente, existem também fases de 
crises que Roberto Assagioli classificou em três etapas:

• as crises que precedem o despertar espiritual;
• as crises e reacções produzidas pelo despertar espiritual;
• as fases do processo de transmutação

No caso da primeira fase, trata-se de crises existenciais, como expliquei 
anteriormente, como um divórcio, uma doença, a morte de alguém importante para 
nós, a perda do emprego, etc., que geram uma crise profunda. Ao experimentar essa 
dor, a pessoa entrará num estado depressivo que a obrigará a transformar-se. Trata-
se de uma fase na qual grandes mudanças existenciais podem acontecer. Somos 
obrigados a mudar, e isto pode ser o alicerce da nossa entrada na jornada interior.

No segundo caso, experimentar este encontro com o transpessoal pode 
ocasionar também estados de sofrimento. Quando temos contacto com níveis altos 
do despertar do “self”, aquilo que sentimos é extraordinário, são as denominadas 
peak experiences, ou experiências de ponta, ou de pico que nos trazem sensações de 
felicidade absolutas. O problema é que não se fica constantemente neste estado, 
temos que voltar à realidade da vida e, durante uns tempos, custa-nos ter de nos 
acostumar a esta “ginástica” de altos e baixos. Precisamos justamente aprender a 
viver com essas mudanças e saber gerir os estados alterados de consciência. Certas 
pessoas também vivem os peak experiências  de um modo delirante. São indivíduos 
frágeis que não trabalharam nem fortaleceram ainda o suficiente a parte pessoal, e 
que precisam de ajuda.

A última parte trata das fases do processo de transmutação e tem justamente 
a ver com tudo isto. A caminhada interior obriga-nos a passar por um profundo 
trabalho interior sobre os nossos medos, complexos, padrões de comportamentos, 
etc. Em certos casos, trata-se de uma tarefa dolorosa. Encontramos obstáculos que 

precisam de ser ultrapassados e vivemos num estado no qual oscilamos entre luz 
e escuridão, felicidade e sofrimento, altos e baixos que nos deixam cansados e 
com falta de coragem. Mas esta parte é fundamental. Na sua obra “Psicossíntese”, 
Roberto Assagioli utiliza uma metáfora interessante para explicar esta fase difícil:

«Na realidade, trata-se de um período de transição, entre o antigo estado ultrapassado, 
e o novo, que ainda não se encontra definitivamente estabelecido – é um estado 
intermediário que podemos comparar a uma crisálida que se prepara para se converter 
numa borboleta alada – isto é um estado de desintegração e de impotência. Mas o 
homem não tem a sorte de ser protegido por um casulo para passar esta transformação 
em paz. Está condenado – e cada vez mais nos dias de hoje – a ficar no lugar onde a 
vida o colocou e de continuar a cumprir com os seus deveres – familiares, profissionais 
e sociais – da melhor maneira possível, como se nada acontecesse dentro dele. O seu 
problema é parecido com o de um engenheiro que deveria reconstruir uma estação de 
caminho de ferro sem interromper o tráfego. Portanto, não é de admirar que esta tarefa 
difícil seja complicada e que esta “vida dupla” seja, às vezes, a causa de perturbações 
psíquicas, tais como esgotamento, insónia, depressão, irritabilidade e agitação. Esses 
distúrbios podem, por sua vez, produzir todo o tipo de perturbações físicas». 

À PrOCUrA DE UM TErAPEUTA

Para a maioria das pessoas, encontrar o terapeuta certo não é uma tarefa fácil. 
Os termos psiquiatra, psicanalista, psicólogo e psicoterapeuta são ainda muito 
nebulosos para as pessoas, e isto por duas razões.

A primeira razão está ligada ao facto de que, em geral, o grande público sabe 
pouco sobre as áreas da psicologia. E como aquilo que é desconhecido provoca 
medo, poucos são capazes de ir realmente à procura de compreender as diferenças. 
Também existe um grande tabu na nossa sociedade que impede a consulta a um 
profissional deste ramo. Este obstáculo tem a ver com “aquilo que os outros vão 
pensar” porque a ignorância do grande público é tão grande em termos de saúde 
mental que para a maioria das pessoas, quem consulta é obrigatoriamente atingido 
pela loucura patológica. (vocês não precisam de contar aos outros que estão a fazer 
psicoterapia, inclusive, eu costumo dizer às minhas pacientes que nos primeiros 
tempos do tratamento devem evitar expor-se, porque as palavras e as atitudes 
dos que a rodeiam podem ferir muito. É fundamental que elas se protejam, até se 
sentirem fortes o suficiente para enfrentar as vicissitudes). 

A segunda razão, ligada em parte à primeira, tem a ver com o facto de que, se 
o grande público não sabe quase nada em relação à saúde mental, é também por 
culpa dos profissionais que não divulgam o suficiente o seu trabalho. E, quando o 
fazem, é em geral para revistas científicas, ou através de livros muito complicados, 
que a maioria das pessoas não entende. Parece que querem guardar, de um modo 



NATHALIE DUREL LIMA

322

O FEMININO REENCONTRADO

323

egoísta, os seus conhecimentos e experiências. Será que existe por detrás deste 
comportamento o medo de perder um certo poder?

Alguns vão dizer que a psicologia é um assunto muito sério que não se deve 
banalizar. Não se trata de maneira alguma de vulgarizar a psicologia, mas, justamente, 
de esclarecer o conteúdo desta disciplina tão rica e complexa. Quanto mais e melhor 
o grande público estiver informado, mais isso provocará uma procura maior dessas 
disciplinas e a qualidade das consultas evoluirá. Há alguns meses, tive uma reunião 
com a editora de uma grande revista de psicologia portuguesa que me contou as suas 
dificuldades em divulgar o mundo da psicologia para o grande público português. O 
seu objectivo era (e ainda é) que a revista funcione como um meio de comunicação 
relacionado com tudo aquilo que abrange a psicologia, de modo a informar e educar 
o grande público, nomeadamente em sectores sociais mais difíceis de alcançar. As 
respostas que ela recebeu de muitos profissionais dessas áreas foram tão pouco 
positivas que ela ficou na dúvida se iria avançar com o projecto. Ainda bem que 
esta mulher possui um carácter lutador, que não se deixa impressionar facilmente e 
decidiu enfrentar uma guerra. Hoje, os resultados dão-lhe razão. Não só pelo sucesso 
da revista, mas, principalmente, pelas cartas que recebe do país inteiro agradecendo 
a iniciativa. Muitas dessas cartas relatam o quanto os leitores ficaram satisfeitos com 
as explicações simples relativas às patologias mentais e a comportamentos humanos 
que não entendiam. 

Fazer saúde pública passa primeiro por saber comunicar com o grande público, e 
isto acontece quando sabemos utilizar “ferramentas” de comunicação simples que se 
encontram ao alcance de todos. O maior exemplo disto são as telenovelas brasileiras 
que são utilizadas cada vez que se quer divulgar a este país tão grande meios de 
melhorar os problemas de saúde, quer a nível social, quer a nível individual. As 
estatísticas estão aí para provarem que, cada vez que é tratada uma problemática 
de saúde através de um personagem de uma novela, nas semanas que se seguem, 
notam-se mudanças positivas relativas a esse problema na sociedade em geral.

Voltando à temática da dificuldade em encontrar um “bom” terapeuta, continuo 
com a minha explicação esclarecendo cada especialização, para que o leitor entenda 
um pouco melhor “quem faz o quê”.

Os Psiquiatras: São os mais conhecidos profissionais de saúde mental. 
São médicos que se especializam no tratamento da doença mental, através do 
modelo biomédico de abordagem das perturbações psíquicas, incluindo o uso de 
medicamentos. Os psiquiatras também podem passar por treinos significativos para 
conduzirem sessões de psicoterapia e terapia em psicologia cognitiva e psicologia 
comportamental. Os psiquiatras e os médicos assistentes são os únicos profissionais 
de saúde mental que podem realizar exames físicos, solicitar e interpretar análises 
laboratoriais, eletroencefalograma (EEG) e exames como tomografia axial 
computorizada (TAC), ressonância magnética (RM) e TEP (tomografia por emissão 
de positrões). O profissional tem que examinar o paciente, em busca de problemas 
médicos que possam ser a causa da perturbação mental.

A palavra psiquiatria deriva do Grego e quer dizer “arte de curar a alma”
A psiquiatria é o ramo da Medicina que lida com a prevenção, atendimento, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação das doenças mentais, sejam elas de cunho 
orgânico ou funcional, tais como depressão, doença bipolar, esquizofrenia e 
transtornos de ansiedade. A meta principal é o alívio do sofrimento psíquico e 
o bem-estar psíquico. Para isso, é necessária uma avaliação completa do doente, 
com perspectivas biológicas, psicológicas, sociológicas e de outras áreas afins. Uma 
doença, ou problema psíquico, pode tratar-se através de medicamentos e/ou várias 
formas de psicoterapia. 

O psiquiatra não é formado para ser psicoterapeuta, nem psicanalista, a não ser 
que faça as formações adequadas para praticar estas disciplinas.

Os Psicanalistas: São profissionais que têm seguido uma formação psicanalítica 
(freudiana, lacaniana ou jungiana) que inclui uma longa parte teórica, seguida de 
muitos anos de psicanálise pessoal e de supervisão. Atendem clientes com diversos 
tipos de patologias mentais com os quais fazem “uma análise” mais ou menos de 
longa duração sobre o divã (dito “clássico”), em oposição à posição sentada utilizada 
na psicoterapia. São supervisionados geralmente por um dos seus colegas e, entre 
eles, alguns são psicólogos, médicos e/ou psicoterapeutas.

Os Psicólogos: São profissionais da psicologia, disciplina complexa que agrupa 
numerosas correntes teóricas e práticas: psicologia clínica, cognitiva, comportamental, 
de desenvolvimento, social, animal, diferencial, experimental, etc. Estes diferentes 
âmbitos de aplicação reúnem-se ao redor do estudo científico dos factos psíquicos 
que é a psicologia (termo genérico). O psicólogo que é especializado numa corrente 
científica específica pode, por conseguinte, ser um profissional do funcionamento 
psíquico e das psicopatologias, do comportamento humano, da personalidade e/ou 
mesmo de relações interpessoais.

Os psicólogos intervêm em todos os sectores da sociedade (educação, saúde, 
social, trabalho, desporto, etc.) para preservar, manter, ou melhorar o bem-estar, 
ou a qualidade de vida do indivíduo e a sua saúde psíquica, desenvolvendo as suas 
capacidades ou favorecendo a sua integração social. Por conseguinte, de acordo 
com a sua especialização (prática clínica, orientação profissional, psicologia escolar, 
psicologia do trabalho, etc.), utilizam métodos de intervenção específicos, baseados 
em abordagens teóricas variadas. 

Os Psicoterapeutas: São frequentemente psicólogos e, por vezes, médico-
psiquiatras. Seguiram uma formação teórica e, sobretudo, prática, que lhes dá 
uma competência para a aplicação de métodos psicoterapêuticos específicos. Esta 
formação normalmente é associada a “um trabalho sobre si mesmos” e “uma 
supervisão” junto de um psicoterapeuta experiente. Existem tantas abordagens de 
psicoterapia que até se escreveram livros inteiros sobre o tema para ajudar as pessoas 
a escolher. 
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Hoje em dia, existem mais de 400 tipos de terapias conhecidas e é evidente que 
é impossível falar de todas. Mas podemos classificá-las em sete “grandes famílias” 
que reproduzi a seguir com a ajuda da obra de Edmond Marc “Guide pratique des 
psychothérapies”(Guia Prático das Psicoterapias).

1º) HIPNOSE
 Franz Anton Mesmer (1734-1815) importante médico, foi uma das 
 primeiras autoridades na técnica hipnótica usada terapeuticamente. 
 Seguido por Jean Charcot, Hyppolyte Bernheim e Sigmund Freud, no final do 
 século XIX.
      Nos anos 50, o famoso psiquiatra Milton Erickson desenvolveu a conhecida 
 forma de hipnose denominada  Hipnose Ericksoniana, que hoje é ensinada a 
 médicos, dentistas, terapeutas e psicólogos.

2º)  PSICANALISTAS E TERAPIAS PSICANALÍTICAS
 Existem muitas tendências que pouco a pouco se foram diferenciando 
 do tronco inicial da psicanálise Freudiana (C.G Jung-M.Klein-D.Winnicot 
 J. Lacan...) 

3º) TERAPIAS PSICOCORPORAIS E EMOCIONAIS
 Provenientes da psicanálise, o seu fundador é W.Reich. São centradas na    
 “linguagem do corpo” e a expressão emocional mantém uma base psicanalítica.      
 As metodologias são numerosas: bioenergéticas, biodinâmica, análise primal...  
 
4º) TERAPIAS EXISTENCIAIS
 Influenciadas pela fenomenologia e pela filosofia existencialista, 
 aproximam-se da Psicanálise, sendo, porém, diferentes na sua “filosofia”. 
 Entre as várias modalidades, temos: a análise existencial, de L. Binswanger; 
 a abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers; a antipsiquiatria, de R. Laing; 
 a abordagem transpessoal.

5º) TERAPIAS COMPORTAMENTAIS E COGNITIVAS
 Formam uma “família” totalmente diferente. Apoiam-se na psicologia 
 experimental, nas teorias do condicionamento e da aprendizagem, visam 
 eliminar os sintomas patológicos em separado, como as fobias, ao contrário das 
 outras, que actuam no conjunto da personalidade.       

6º) TÉCNICAS DE RELAXAMENTO
  São próximas das terapias comportamentais e cognitivas que são utilizadas 
 nestes métodos. Pretendem favorecer o relaxamento corporal e psíquico.
    Destaca-se o treinamento autógeno de Schultz, a sofrologia, a meditação...

7º) TERAPIAS DE COMUNICAÇÃO
    Constituem a última grande “família”. São diferentes das outras do ponto 

 de vista  das suas metodologias. Encontramos aqui a gestalt-terapia, a análise 
 transaccional, as terapias sistémicas, a programação neurolinguistica (PNL), 
 etc. Essas terapias trabalham no “aqui – agora” e sobre o “como” (como 
 comunicamos?), ao contrário do “porquê”. 

As psicoterapias distinguem-se pelos seus referentes teóricos. 
Mas elas diferem também pelas suas modalidades práticas, e nomeadamente 

pelo quadro que instauram.
No caso da psicanálise freudiana, por exemplo, o quadro é muito codificado: 

o doente fica deitado sobre um divã; o terapeuta está sentado atrás, numa atitude 
de escuta relativamente silenciosa; as consultas acontecem duas ou três vezes por 
semana e têm uma duração de cerca de quarenta e cinco minutos. Se este dispositivo 
foi conservado em certas terapêuticas psicanalíticas, a maior parte adopta antes a 
relação “de frente”, com uma periodicidade de uma sessão semanal e uma presença 
mais activa do terapeuta. 

Uma outra diferenciação importante é a que se faz entre terapia individual e 
terapia de grupo. Cada uma tem as suas vantagens e as suas limitações, e muitos 
terapeutas reconhecem agora a sua complementaridade.

É necessário distinguir, por último, as terapias longas e as terapias breves. As 
terapias longas têm frequentemente uma duração indeterminada, que não é fixada 
à partida, e o seu término é fixado de comum acordo entre o terapeuta e o doente. 
Podem durar de dois a quatro anos, ou mais. Em contrapartida, as terapias breves 
desenrolam-se num número limitado de sessões, fixado de antemão de maneira 
mais ou menos precisa (geralmente entre uma dezena e uma vintena de sessões).

A teoria psicológica tem carácter interdisciplinar, dada a sua íntima conexão 
com as ciências biológicas e sociais e por recorrer, cada vez mais, a metodologias 
estatísticas, matemáticas e informáticas. 

Não existe, contudo, uma só teoria psicológica, mas sim uma multiplicidade de 
enfoques, correntes, escolas, paradigmas e metodologias concorrentes, muitas das 
quais apresentam profundas divergências entre si.

Habitualmente, a psicologia é dividida em quatro grandes correntes denominadas 
FORÇAS:

1ª FORÇA: Behaviorismo ou Psicologia Comportamental:
(também denominada Cognitivo-Behavioral, este último termo vem da palavra 

Inglesa Behavior = Comportamento)

Criada por John B.Watson  
Reformulou os conceitos de consciência e imaginação, negando o valor da 

introspecção. Watson rejeitou tudo o que não fosse mensurável, replicável ou 
observável em laboratório. Segundo ele, apenas o comportamento manifesto poderia 
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ser validado cientificamente. Os estudos posteriores demonstraram que essa postura 
não era correcta, em alguns aspectos. Mesmo assim os estudos de Watson foram 
determinantes para a expansão da psicologia.

Nesta orientação, acredita-se que as dificuldades psicológicas estão ligadas a 
comportamentos inadequados adquiridos por uma pessoa no seu quotidiano. No 
caso das fobias, por exemplo, os medos irracionais levam a pessoa a desenvolver 
comportamentos inadequados.

2ª FORÇA: Psicanalítica

Criada por Sigmund Freud 
O estudo psicanalítico focaliza prioritariamente a patologia e o extremo sofrimento 

diante da própria impotência e da limitação humana. 
Freud teve inúmeros seguidores e muitos dos seus estudos sobre a psique 

continuam válidos e dão suporte às outras escolas que se desenvolveram a partir da 
psicanálise.

Todavia, também teve dissidentes que evidenciaram outros aspectos importantes 
da psique humana que ele não admitia. O principal discípulo de Freud foi C.G Jung 
que é considerado um dos precursores da psicologia transpessoal devido aos seus 
inúmeros estudos sobre o ocultismo, a alquimia e a procura de uma dimensão do ser 
que ultrapassasse o nível “pessoal”.

O principal postulado da psicanálise é o de que: o que prejudica essencialmente 
o desenvolvimento humano e que se encontra na origem de muitos problemas é o 
nosso inconsciente. Isto revolucionou não só o mundo dos estudiosos da psique, 
mas a sociedade inteira, até hoje. Não é raro no nosso quotidiano ouvir alguém dizer 
«Fiz aquilo de modo inconsciente...!» sem saber, na maioria das vezes, o que isto 
quer realmente dizer!

3ª FORÇA: Psicologia Humanista

Surgiu nos Estados Unidos e na Europa, na década de 50, como reacção explícita 
ao behaviorismo e à analogia entre o ser humano e a máquina que colocava à margem 
do seu objecto de estudo os factores afectivos e emocionais. Os humanistas reagiram 
a essa opção metodológica que excluía a emoção, que consideravam inerente e 
fundamental no ser humano. A visão do ser humano no humanismo é a de um ser 
criativo, com capacidade de auto-reflexão, decisões, escolhas e valores. 

Abraham Maslow é considerado fundador desse movimento. A respeito da 
psicanálise, Maslow afirmou que Freud se deteve na doença e na miséria humana e 
que era necessário considerar os aspectos saudáveis, que dão sentido, riqueza e valor 
à vida. Uma das funções da forma humanista de se analisar a psicologia é resgatar 
o sentido da vida, própria da condição humana. Maslow afirmava que o homem 
seria um ser com poderes e capacidades inibidas. Adoecemos, não só por termos 
aspectos patológicos, mas, muitas vezes, por bloquearmos elementos saudáveis.

A orientação humanista está então baseada na capacidade do ser humano para 
orientar a sua existência e se realizar plenamente. Em foco, está a capacidade de a 
pessoa tomar consciência das suas dificuldades e dos seus recursos, modificando 
profundamente a sua capacidade de ser e de agir.

4ª FORÇA: Psicologia Transpessoal

A partir das ideias mencionadas na psicologia humanista, surgiu a 4ª força. 
Maslow acreditava que vivenciar o aspecto transcendente era importante e crucial 
nas nossas vidas. Pensar de forma holística, transcendendo dualidades como o certo, 
o errado, o bem e o mal, o passado, o presente e o futuro é fundamental. 

Em 1968,ele concluiu: 

«Devo também dizer que considero a Psicologia Humanística, ou Terceira Força  em 
Psicologia, apenas transitória, uma preparação para uma Quarta Força ainda “mais 
elevada”, transpessoal, transumana, centrada mais na ecologia universal do que nas 
necessidades e interesses restritos  ao  ego,  indo além da identidade,  da individuação 
e congéneres... Necessitamos de algo “maior do que somos”, que seja respeitado por 
nós mesmos e a que nos entreguemos num novo sentido, naturalista, empírico, não-
eclesiástico, talvez como Thoreau e Whitman, William James e John Dewey fizeram.»

Mas, não podemos esquecer que, sem dúvida alguma foi C.G. Jung o grande 
precursor do transpessoal. Foi a ruptura com Freud (devido à rejeição de algumas 
das suas teorias por serem incompletas, principalmente a teoria da sexualidade como 
sendo a base do nosso funcionamento existencial) que obrigou Jung a questionar-
se. Através da grande crise existencial que ele atravessou, foi capaz de ter acesso às 
dimensões espirituais da psique, aos estados modificados de consciência, ao poder 
da fé etc. 

Permitindo enfim separar o que era psicopatológico dentro do religioso e do 
espiritual, mas no entanto inerente à condição humana desde o início dos tempos 
– os mitos, o inconsciente colectivo, os arquétipos.

Para concluir esta parte sobre a procura do “terapeuta certo”, gostaria de dizer que, 
além do tipo de abordagem terapêutica que queremos adoptar, será essencial seguir 
alguns critérios fundamentais. Seja qual for a área terapêutica que deseje consultar 
– de psicoterapia, de psicanálise, de psicologia clínica, de arte-terapia mas também 
de reiki, massagens, uma terapia psicobiológica, uma terapia energética, consultas 
de astrologia, de tarot, de terapia floral, ou qualquer outra disciplina através da qual 
procure ajuda – NUNCA tenha medo de fazer perguntas, mesmo as que possam 
parecer-lhe mais absurdas. Quando for a uma primeira consulta, use aquilo a que eu 
chamo de “táctica do FTSD”.

 F de Formação: Pergunte sobre a formação teórica e prática (peça até os 
diplomas).
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T de Terapia pessoal: Pergunte se esse terapeuta fez algum tipo de terapia 
pessoal (obrigatória para os psicoterapeutas e psicanalistas e que, infelizmente, não 
é obrigatória para as outras áreas).

É impensável querer tratar os outros sem que já tenhamos passado por um 
processo similar.

S de Supervisão: Pergunte se esse terapeuta faz supervisão do seu trabalho com 
outro colega, nos casos em que sinta maior necessidade e dificuldades.

D de Deontologia: Pergunte se o terapeuta assinou um código deontológico. O 
paciente tem total direito de ler este código que explica as normas da prática desta 
actividade e, principalmente, do respeito pela privacidade do paciente.

Geralmente, os profissionais que exercem a sua actividade respeitando os 
pontos acima descritos não terão nenhum problema em lhe responder com clareza 
e segurança. Os outros deixarão claro através das respostas se pode ou não confiar 
neles. Mas isto não é tudo. O último ponto é o facto de perceber se se sente ou 
não à vontade com o terapeuta da sua escolha. Este último critério baseia-se na sua 
intuição e naquilo que essa pessoa lhe faz sentir. Às vezes, podemos estar perante um 
grande profissional, mas não nos sentimos à vontade para iniciar um tratamento com 
ele e, outras vezes, outra pessoa terá menos diplomas, mas a empatia será maior. É 
muito importante sentir-se bem com o terapeuta. Esta transferência positiva detém, 
a meu ver, cinquenta por cento de probabilidades de sucesso para uma terapia bem 
sucedida.

Carl Jung, numa das suas numerosas cartas, explica lindamente o processo 
interno, nomeadamente a necessidade de se ser acompanhado pela pessoa certa.

«Nos livros, podem aprender-se muitas coisas sobre a psicologia, mas rapidamente 
descobrirá que essa psicologia não serve na vida prática. Qualquer pessoa responsável 
por cuidar dos problemas da alma deveria possuir uma certa sabedoria da vida, 
fundamentada não somente nas palavras, mas sobretudo na experiência. A psicologia 
como a compreendo não é somente um quantum de saber, é também um conhecimento 
da vida. De tal forma que incutir tal conhecimento apenas é possível a partir de uma 
experiência pessoal da alma humana, e esta experiência só pode ser adquirida pela 
vivência pessoal, ou seja individual e não colectiva.

Na Índia, a tradição diz, desde há muito, que qualquer pessoa um pouco culta deve 
ter um guru, um guia espiritual que lhe ensine unicamente a ela, aquilo que deve saber. 
Nem todos devemos saber a mesma coisa e o saber aqui em questão não pode nunca ser 
transmitido a todos da mesma maneira.

É isto que falta nas nossas universidades: a relação entre o aluno e o mestre. E é 
também disto que deveriam dispor todos os que, como vós, desejam receber formação em 
psicologia.

Qualquer pessoa que sinta vocação para guiar as almas deveria primeiro deixar-se 
guiar pela sua própria alma para assim saber o que significa o encontro com a alma 
humana.

Conhecer a face escura da sua própria alma é a melhor preparação para saber lidar 
com as partes escuras das outras almas. O simples estudo dos livros não vos serviria de 
muito, embora seja também indispensável. O que vos ajudará realmente, é penetrar 
pessoalmente no segredo das almas humanas. Sem isso, tudo continuará apenas como 
um disfarce intelectual e engenhoso, palavras e discursos ocos. Talvez possa compreender 
aquilo que quero dizer nos meus livros, se tem um bom amigo, tente então olhar para o 
que se encontra por detrás da sua fachada, a fim de descobrir-se a si mesmo. Seria um 
bom começo.»

Sincerely yours, C. G. Jung
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Capítulo II

Psicopatologia do feminino ferido

Quais são as patologias e as problemáticas do feminino ferido?

Os vários arquétipos do feminino que foram definidos através das deusas 
permitiram-nos entender diversos tipos de problemáticas e de sofrimentos 
que afectam as mulheres. No entanto, de um ponto de vista exclusivamente 
psicopatológico, não podemos dizer que uma deusa terá maior tendência para 
uma patologia, ou para outra. Salvo nalguns casos, onde uma mulher se encontra 
influenciada por uma única deusa, o que é raríssimo, geralmente estamos ligadas a 
vários arquétipos, mesmo se um deles é o dominante.

Por exemplo, a mulher Perséfona e a mulher Deméter terão maior tendência 
para a depressão, mas existem mulheres Atena que também podem sofrer desta 
patologia devido ao facto de elas serem adictas ao trabalho. Uma mulher Afrodite 
pode sofrer de neurose histérica se não conseguir viver a sua sexualidade de um 
modo equilibrado, mas a mulher Héstia também pode vivenciar um comportamento 
neurótico deste género se recalcar demasiado os seus instintos. Os motivos pelos 
quais uma mulher é afectada por uma certa patologia divergem de uma deusa para 
outra, mesmo quando os sintomas são idênticos.

Uma mulher que chega a uma consulta não diz:
“ Sinto, ou, sei que o meu feminino está “afectado”!....”.
Ela enumerará diversos sintomas, às vezes uma ligeira queixa, até um certo mal-

estar. Essas queixas serão estudadas, identificadas e seguidamente organizadas numa 
estrutura de comportamentos, ou numa patologia específica.

Não se pode dizer que exista uma patologia única que defina “o feminino” ferido, 
mas, antes, que diversos sintomas convergem entre si, e isso leva-nos a entender 
que o problema de fundo se encontra ligado à dificuldade de viver uma existência 
plena. 

É interessante constatar que as mulheres, na sua maioria, não chegam à primeira 
consulta derrubadas sob o peso dos seus sofrimentos, se bem que algumas delas se 
mostrem atormentadas. Elas falam vagamente de um estado depressivo, dizem que 
se sentem com menos energia, ou falam de algum problema existencial. Queixam-
se como se não tivessem o direito de sofrer e de se lamentar, como se devessem ter 
vergonha desses estados, calando-os, ou escondendo-os. 
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Frequentemente, as mulheres não têm consciência daquilo que se passa no 
seu interior e perdem o contacto com a sua essência, um pouco como se tivessem 
perdido o seu caminho na floresta.

O conto “Pele de Foca, Pele da Alma” relatado e analisado em “Mulheres que 
correm com os lobos “ explica maravilhosamente este fenómeno.

C. Pinkola Estés conta como a foca é um dos mais bonitos símbolos da alma 
selvagem, nomeadamente, como a natureza instintiva das mulheres pode ser 
comparada com este animal peculiar que evoluiu e se adaptou desde tempos 
imemoráveis.

«O símbolo da foca como representação da alma é ainda mais irresistível porque 
há nas focas uma “docilidade”, uma facilidade de acesso bem familiar aos que vivem 
na proximidade delas. As focas têm uma certa qualidade canina: são afectuosas por 
natureza. Irradia delas uma espécie de pureza. No entanto, elas também podem ser 
muito rápidas para reagir, recuar ou retaliar quando ameaçadas. A alma também é 
assim. Ela paira por perto. Ela alimenta o espírito...

Pode ocorrer, porém, especialmente quando a foca não está acostumada a seres 
humanos e fica ali deitada num daqueles estados de beatitude que parecem acometer as 
focas de quando em quando, que ela não preveja as atitudes do ser humano.

Como a mulher foca da história, e como a alma de mulheres jovens e/ou inexperientes, 
ela não percebe as intenções dos outro e o perigo em potencial. 

E é sempre ao que a pele de foca é roubada.
A maior parte do tempo, este roubo crucial se abate sobre a pessoa vindo de onde não 

espera. Ele cai sobre as mulheres pelos mesmos motivos que ocorrem nessa história dos 
Inuit: em virtude da ingenuidade, a percepção falha quanto às motivações do outro, da 
inexperiência em projectar aquilo que poderia acontecer no futuro, da falta de atenção 
a todas as pistas do ambiente e em virtude de o destino estar sempre entretecendo lições 
na sua trama (…).

Perdemos a pele da alma quando ficamos envolvidos com o ego, quando nos 
tornamos por demais perfeccionistas, quando nos martirizamos desnecessariamente, 
somos dominadas por uma ambição cega, ou quando nos sentimos insatisfeitas – com o 
próprio Self, com a nossa família, a comunidade, a cultura, o mundo – e não fazemos, 
nem dizemos nada a respeito disso; também quando fingimos ser uma fonte ilimitada 
para os outros, quando não fazemos o possível para nos ajudar. Ora, existem tantos 
modos para se perder a pele da alma quantas as mulheres do mundo...

O único meio de permanecer agarrada a essa essencial pele da alma consiste em 
manter uma conscientização delicadamente imaculada a respeito dos seus valores e 
utilidade...

No caso em que se tenha perdido, o que é o caso da maioria das mulheres na nossa 
sociedade, um processo de tipo iniciático vai instalar-se com o objectivo de que a mulher 
se reencontre, é o processo de individuação». p.329-333

O facto de a mulher (e também o homem) tentar manter-se num esquema de 
comportamentos que não se encontra de acordo com a sua verdade fundamental 
provoca grandes sofrimentos de um modo consciente, ou/e inconsciente.

À medida que as mulheres sentem que podem confiar, começam a verbalizar 
melhor as suas emoções e tomam consciência de como guardaram os seus sofrimentos 
para si mesmas. Por esta razão, iniciar uma terapia permite antes de tudo sentirmo-
nos acolhidos no nosso sofrimento, seja ele pequeno ou grande. Aliás, não existe 
essa diferença para a pessoa que está a sofrer. Ela sofre à sua dimensão, na maioria 
das vezes há muitos anos, em muitos casos até desde a infância, onde os adultos não 
foram capazes de ver e acolher este sofrimento, muitas vezes porque eles mesmos 
não eram capazes de “ouvir” o quanto eles próprios sofriam. 

A expressão desta desarmonia será expressa através de sintomas e até mesmo de 
uma patologia concreta.

As patologias do feminino ferido

Os casos que me foram dados para observar apresentavam, na sua maioria, uma 
base neurótica, com carácter de angústia e fobia, e, por vezes, com uma evolução 
obsessiva/compulsiva, assim como, mais raramente, com histerias e sintomas de 
conversão.

Todas as mulheres apresentam comportamentos adictivos (dependências) de 
vários tipos:

• alimentar (anorexia e/ou bulimia)
• toxicodependência  - dependência de drogas e/ou de álcool e/ou de 

 medicamentos (anti-depressivos ou ansiolíticos em alta dose, por exemplo)
• dificuldades relacionais (co-dependência, por exemplo) 
• comportamento workaholic (adictivo ao trabalho)
• obsessão pelo aspecto físico, traduzida através de comportamentos  

 compulsivos, como fazer desporto em excesso e/ou cirurgias estéticas  
 repetidas, etc. 

 
Apresentavam igualmente perturbações depressivas de tipo neurótico ou 

psicogénico (dificuldades para fazer lutos sucessivos, por exemplo), além de 
transtornos bipolares. Esta última perturbação é conhecida também por psicose 
maníaco-depressiva e tem várias vertentes na sua sintomatologia. Geralmente, a 
pessoa apresenta um quadro depressivo grave que alterna com quadros opostos 
à depressão, como comportamento eufórico, muitas actividades, sentimento de 
omnipotência e a necessidade, às vezes, de fazer gastos financeiros excessivos e 
desnecessários.

Todas têm problemáticas emocionais de vários géneros: culpa, sentimento 
de injustiça, cólera, falta de auto-estima, tristeza, vergonha, medos diversos, 
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insegurança, agressividade, alterações de humor, sensação de abandono, necessidade 
de se controlarem e, particularmente, de controlarem os outros, nomeadamente os 
parceiros e os filhos.

Muitas mulheres apresentam grandes medos existenciais devido ao sentimento 
inconsciente de que não têm o direito de ser quem são. 

Também observei – frequentemente, associadas aos sintomas acima descritos 
– dificuldades ou inibições sexuais. Os comportamentos, de acordo com os casos, 
oscilam entre carência, ou mesmo total abstinência sexual, e comportamentos 
excessivos que se aproximam da ninfomania.

No que diz respeito às mulheres com comportamentos ditos “estados-limite” 
(personalidade border-line) a incidência é alta. Trata-se de pessoas que cresceram 
com o sentimento de não terem recebido a atenção e o apoio de que precisavam. 
Esta sensação pode ser real, quando houve mesmo um abandono, ou fantasiosa 
quando não houve abandono, mas a pessoa se sente como se tal tivesse acontecido. 
São mulheres revoltadas e que procuram caminhos para compensar essas carências 
nas suas relações. Têm expectativas elevadas e quando as suas necessidades não são 
compensadas reagem com cólera e profundo desespero.

Em relação às descompensações psicóticas, esses casos são variáveis. Tenho 
observado alguns episódios com estados de agitação e delírios (raramente psicoses 
instaladas) e estou convencida de que qualquer mulher que continua a ficar demasiado 
tempo “cortada” da sua essência pode apresentar comportamentos psicóticos graves, 
ainda mais quando gerações de mulheres da sua família recalcaram os seus afectos, 
anteriormente. A etiologia das psicoses explica também as suas origens de um ponto 
de vista hereditário instalado no sistema familiar – em relação à esquizofrenia, por 
exemplo, foram detectados genes que poderiam estar na base do estabelecimento 
da doença.

Patologias físicas do foro ginecológico são constantes e muito eloquentes, se 
tomarmos em conta que o corpo expressa as emoções que foram amordaçadas. (ver 
mais à frente a ligação corpo-emoções).

Percebem-se também problemas ao nível do ciclo menstrual – síndroma pré-
menstrual e alteração do humor – fibromiomas e quistos nos ovários, endometriose, 
infecções de todo género, e, nos casos mais graves, podem aparecer cancros uterinos, 
dos ovários e do seio. Também constam dificuldades para engravidar, durante a 
gravidez, na hora do parto e nos primeiros tempos com o bebé, nomeadamente na 
sua fase oral. 

Veremos seguidamente como as emoções repelidas, ou mesmo negadas, podem 
cristalizar-se em verdadeiras doenças físicas nas quais a somatização não se reduz “a 
um simples” sintoma de conversão mas a uma verdadeira “mutação” psico-biológica 
de uma problemática emocional e psicológica.

Passo a explicar em pormenor o que significa cada uma destas patologias. 
Confesso que fico admirada com o facto de as mulheres entenderem pouco sobre o 
que se passa consigo mesmas, mas também tenho reparado que certos profissionais 
(com um “ego” muito grande e que querem impressionar as suas pacientes) utilizam 
nomes de patologias muito complicados sem dar explicações assertivas das mesmas. 
Há pouco tempo atrás, uma senhora veio procurar-me. Ela tinha uma depressão 
grave, já há muito tempo, e estava apavorada porque um médico lhe tinha dito: «Você 
é psicótica, já sabe!» Quando a coitada não fazia a mínima ideia do que era aquilo, 
mas sentiu, pelo tom de voz do médico, que deveria ser algo muito grave. Quando 
chegou a casa, correu para o dicionário no qual encontrou a explicação seguinte: 

“Psicose: doença mental grave de evolução rápida; (fig.) obsessão, ideia fixa.”
A senhora ficou transtornada com tal explicação, tão reduzida que não explica 

absolutamente nada. Refiro apenas que existem vários tipos de psicoses, com vários 
níveis de intensidade, nas patologias. Uma pessoa pode ter como diagnóstico um 
tipo de psicose, como a esquizofrenia, ou a psicose maníaco-depressiva. Neste caso, 
ela terá que ser tratada devidamente por um psiquiatra e seguir uma psicoterapia, 
além de um tratamento com medicamentos. Mas muitas pessoas apresentam 
traços psicóticos em certos momentos da sua vida que melhoram com o tempo, 
nomeadamente se fazem os devidos tratamentos. Portanto, tem que se tomar muito 
cuidado quando se diz a um paciente fragilizado pelo seu estado que ele é psicótico, 
ou neurótico, ou que sofre de outra patologia. Existem modos de se dizer as coisas 
de forma a poupar e cuidar devidamente o ser que veio pedir-nos ajuda.

As nEUrOsEs

São doenças da personalidade caracterizadas por conflitos intra-psíquicos 
que dificultam as relações com os outros e que acabam por perturbar o 
comportamento.

O indivíduo que é afectado por uma neurose tem consciência das suas dificuldades 
e sofre, o que o leva a procurar ajuda. 

Os sintomas são múltiplos. Consideram-se quatro tipos de neuroses. Freud insistia 
no facto de que era difícil encontrar um sujeito que fosse afectado exclusivamente 
por um tipo de neurose.

Podemos dizer que dois traços essenciais devem ser considerados em todas as 
neuroses:

                  
 1º) A ansiedade
 2º) Os mecanismos de defesa que visam dominar ou anular essa ansiedade.

Todas as pessoas têm alguns sintomas neuróticos, frequentemente manifestados 
nos mecanismos de defesa do “ego” que as ajudam a lidar com a ansiedade. Os 
mecanismos de defesa que resultam em dificuldades para viver são chamados 
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“neuroses” e são tratados pela psicanálise, psicoterapia/aconselhamento, ou outras 
técnicas psiquiátricas.

A neurose primária é chamada neurose de angústia. Ela é considerada como estando 
na origem de todas as outras. A sua descrição clínica é fundada numa base permanente 
de ansiedade acompanhada às vezes por crises paroxísticas, que são alterações súbitas 
do comportamento nas quais se sente um mal-estar profundo: suores, nó na garganta, 
tremores, dores gástricas, taquicardia etc.

A origem das neuroses situa-se na infância, quando a criança tem facilmente medo. 
A criança pode ter tido necessidade de muita protecção, confiança e amor, que não teve, 
ou não teve o suficiente. A partir daí, todas as frustrações da existência serão vividas 
com dificuldade e estarão na origem da descompensação neurótica, ou da depressão 
neurótica.

Roberto Assagioli dá uma explicação muito clara do carácter regressivo das 
neuroses.

« Os sintomas psicopatológicos das neuroses comuns tem geralmente um carácter 
regressivo. Trata-se de indivíduos que, por falta de maturidade, foram incapazes 
de realizar as adaptações interiores e exteriores necessárias que fazem parte do 
desenvolvimento normal da personalidade. Em muitos casos, não conseguiram libertar-se 
do apego aos pais e este estado persiste na forma de uma dependência infantil em relação 
a eles, mas também às pessoas que os substituem [na visão do neurótico]. Às vezes, uma 
repulsão em enfrentar as exigências da vida familiar e social, ou uma incapacidade de 
lutar contra as dificuldades da vida, impelem-nos inconscientemente a refugiar-se num 
estado anormal ou doentio que os subtrai às suas obrigações. Noutros casos, trata-se de 
um choque emotivo, de uma desilusão, ou da perda de um ser querido que esses sujeitos 
não podem, ou não querem aceitar, [isto] dá lugar a um estado depressivo, ou a outros 
transtornos do comportamento. Todos esses casos apresentam uma característica comum: 
a existência de conflitos, sejam eles entre diversos aspectos conscientes ou inconscientes 
da personalidade, ou entre esta e o seu meio envolvente». La psychosynthèse p.63

De realçar, um ponto muito importante. A reacção de angústia não acontece em 
função da gravidade real do acontecimento, mas do significado simbólico que ele 
terá para este indivíduo, sobretudo em relação às suas vivências.

Encontram-se seis tipos de sintomas na neurose que são do foro psicológico e 
corporal:

1º) Angústia permanente: apreensão, temor, ou mesmo medo importante, 
  espera do  perigo, culpa… Há regressão ao estado de dependência oral 
  (infantil), o Eu não pode adaptar-se e pede ajuda constantemente.

2º Agressividade: contra si mesmo, ou contra o exterior.
3º) Astenia (cansaço): devido à tensão psicológica, que pode tornar-se crónica e 

  transformar-se num estado depressivo  

4º) Perturbações do sono: insónia, hypersomnia, ruminação mental, sonhos 
  recorrentes, pesadelos.

5º) Perturbações sexuais: impotência, frigidez (sempre no sentido 
  deficitário).

6º) Perturbações funcionais: tremores emocionais, taquicardia, asma, colite, 
  diarreia (ligada ao sistema neurovegetativo).

Quanto aos mecanismos de defesa, o seu papel é diminuir a tensão interna 
provocada pela angústia e pela culpa, evitando reconhecê-las e tentando mantê-las 
fora do campo de consciência.

Na neurose, o principal mecanismo é o recalcamento, que consiste num processo 
activo que visa manter fora do campo da consciência as representações inaceitáveis.

Encontram-se igualmente outros mecanismos de defesa noutras formas de 
neurose: a projecção, nas fobias; a conversão e a identificação, na histeria; a regressão 
e a fixação, em todas elas; a formação reactiva, na obsessão; etc.

sobre que critérios se reconhece uma neurose?

•  Angústia aguda e/ou permanente e clareza dos mecanismos de defesa.
• Importância do pedido médico, queixas, depressão, perturbações funcionais.
• Perturbação nítida dos comportamentos, como crise aguda de angústia e 

 uma inibição que embaraça a vida social e profissional.
  
Todos os sintomas neuróticos são finalmente a expressão simbólica do drama 

interno vivenciado pelo neurótico e que ele é incapaz de dominar, porque os 
elementos essenciais escapam à sua clara consciência. Trata-se de conflitos internos. 
Portanto, inconscientes.

Existem vários tipos de neuroses, mas, como já expliquei, os sintomas convergem 
na maioria dos casos, ainda que, em certas pessoas, o seu tipo de patologia se 
destaque logo à partida.

Na neurose fóbica, (fobia vem da palavra Grega φόβος = “medo”) o indivíduo 
tem um temor ou uma aversão exagerada perante certas situações, objectos, animais 
ou lugares. Neste caso, a ansiedade será deslocada (e projectada) sobre o mundo 
externo, que representa simbolicamente o conflito interno e que permite o isolamento 
da situação. 

O DSM IV divide as fobias simples em 5 tipos:
• Animais (aranhas, cobras, etc.) 
• Aspectos do ambiente natural (trovoadas, terramotos, etc.) 
• Sangue, injecções ou feridas.
• Situações (alturas, andar de avião, andar de elevador, etc.) 
• Outros tipos (medo de vomitar, contrair uma doença, etc.) 
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A lista de fobias é imensa. As mais conhecidas pelo grande público são as 
fobias de situação como agorafobia (medo de multidões e de lugares abertos) ou a 
claustrofobia. As fobias dos animais são também usuais, como a aracnofobia (medo 
de aranhas) ou a ofidiofobia (medo de cobras). Mas existem fobias pouco comuns, 
como as fobias de impulsão – por exemplo, ter medo de ser agressivo contra si 
mesmo, ou fazer mal aos outros (suicídio ou homicídio) – ou a erectofobia, ter medo 
do acto sexual, ou ainda a nosofobia, ter medo de ficar doente. A pessoa afectada por 
uma fobia (ou várias fobias) instaurará condutas para controlar e evitar as situações 
inerentes.

No caso da neurose obsessiva (também denominada T-O-C, Transtornos 
Obsessivos Compulsivos), a pessoa afectada instaurará pensamentos e rituais 
repetitivos e “obsessivos “ que visam neutralizar a ansiedade, sem conseguir, na 
maioria das vezes, apaziguá-la.

A neurose histérica, patologia já descrita por Hipócrates (377 a.C.) é 
frequentemente descrita como a associação de muitos sintomas. Relato alguns de 
seguida:

• Afectos “à flor da pele” com uma dramatização da sua expressão (lágrimas 
 fáceis, alegria demasiado ruidosa, etc.)  

• Uma “erotização” da relação com comportamentos de sedução. 
• Um histrionismo (mau actor) ou um teatralismo.
• Uma infantilidade histérica.

Em certos casos, podem surgir sintomas de conversão, ou seja, eventuais paralisias, 
incluindo cegueira, mutismo sem nenhum problema fisiológico, que funcionam 
como uma expressão simbólica dos conflitos psíquicos. Trata-se de um mecanismo 
de defesa que “toma conta” do corpo para aliviar o psiquismo. Na teoria freudiana, a 
histeria encontra-se ligada a um complexo de Édipo não resolvido no qual o conflito 
intra-psíquico sucederá entre o “eu” e o “isso” (instâncias da teoria dita da 2ª tópica 
freudiana) o desejo pulsional e as exigências do “eu”.

Esta curtíssima explicação sobre as neuroses consistiu em esclarecer os sintomas 
básicos que podem surgir nas mulheres da nossa época. No entanto, seria necessário 
um livro completo só para comentar este tipo de patologia. Para concluir, é importante 
salientar que existem vários graus de intensidade na sintomatologia das neuroses 
(como aliás em todas as patologias), sendo que uma pessoa pode apresentar “traços” 
de personalidade neurótica, isto é, ela poderá ter certos comportamentos ligados a 
esta patologia. Em contrapartida, certas pessoas serão consideradas “neuróticas” por 
já se encontrarem profundamente afectadas. 

Todos nós somos afectados por vários sintomas psicopatológicos, só que a 
intensidade varia de pessoa para pessoa. É isto que nos permite definir se um 
indivíduo está ou não doente mentalmente.

A DEPrEssÃO

A maioria das mulheres “feridas” têm sintomas depressivos mais ou menos 
acentuados. Esse estado pode ser vinculado a decepções concretas nas quais o luto 
que deveria ter sido feito não aconteceu, ou, se aconteceu, não decorreu da melhor 
forma (separação, aborto, demissão, falecimento de alguém, etc.). Existem também 
depressões neuróticas ligadas à luta interna provocada pelas neuroses. Nos casos 
mais graves podem acontecer depressões unipolares, ou mesmo bipolares (P.M.D), 
nas quais a depressão é um estado melancólico profundamente ancorado, crónico 
e muito incapacitante que pode levar até à vontade de se cometer suicídio. Acto 
que algumas mulheres cometem, sendo que na sua grande maioria, o objectivo não 
era realmente morrer, mas sim acabar com um estado de sofrimento e desespero 
demasiado profundo. Neste caso, o suicídio foi visto como a solução (errada) de 
“descanso”, paralelamente a uma chamada de atenção. 

Os sintomas da depressão são muito variados, indo desde as sensações de 
tristeza até às alterações da sensação corporal (como dores e enjoos) passando pelos 
pensamentos negativos. Contudo, para se fazer o diagnóstico é necessário um grupo 
de sintomas centrais: 

•  Perda de energia ou interesse 
•  Humor deprimido 
•  Dificuldade de concentração 
•  Alterações do apetite e do sono 
•  Lentificação das actividades físicas e mentais 
•  Sentimento de pesar ou fracasso

Outros sintomas que podem estar associados aos sintomas centrais são:  
• Pessimismo.
• Dificuldade em tomar decisões. 
• Dificuldade em fazer as suas tarefas. 
• Irritabilidade ou impaciência. 
• Inquietação. 
• Achar que não vale a pena viver. Desejo de morrer. 
• Chorar à toa. 
• Dificuldade para chorar.
• Sensação de que nunca nada vai melhorar. Desesperança. 
• Dificuldade em terminar as coisas que se começou. 
• Sentimento de pena de si mesmo. 
• Persistência de pensamentos negativos. 
• Queixas frequentes. 
• Sentimentos de culpa injustificáveis. 
• Boca ressequida, constipação, perda de peso e apetite, insónia, perda do 

 desejo sexual.
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A depressão, quer esteja ligada à perda de um “objecto” real e identificado, quer 
esteja relacionada com uma situação não identificada (caso bem mais difícil de 
tratar porque na maioria das vezes a causa perde-se no tempo e pode até provir da 
fase intra-uterina) tem a ver com a necessidade de se fazer um luto, que podemos 
considerar como um ritual de passagem.

Mélanie Klein (1888-1960), famosa psicoterapeuta pós-freudiana que 
desenvolveu a abordagem analítica com crianças através do jogo, tem uma teoria 
muito interessante sobre a depressão que designa como “a posição depressiva”. Na 
sua opinião, esta seria uma fase normal do desenvolvimento psíquico da criança 
quando ela toma consciência de que a sua mãe é um ser separado dela, sendo que a 
criança vai, por conseguinte, ter de fazer o seu primeiro luto devido a esta separação 
da relação fusional. Este estágio do desenvolvimento está ligado à criação do “ego” 
da criança e, no caso de não ser correctamente efectuado, poderá aparecer no futuro, 
na personalidade do adulto. 

Melanie Klein explica que antes desta fase chamada de “posição depressiva”, o 
bebé passa obrigatoriamente por outra etapa fundamental designada de “esquizo-
paranóide”, na qual ele se encontra numa simbiose absoluta com a sua mãe: ele 
ainda não tem “ego”, portanto, ele e a sua mãe são uma pessoa só. Nesta situação, 
ele passa por emoções bastante ambivalentes, entre amor (quando a mãe lhe dá 
aquilo que ele precisa) e ódio (quando ela se ausenta, por exemplo, e não atende às 
suas necessidades). Esta tensão constante onde existem, por um lado, sentimentos 
de confiança, e, por outro, sentimentos de destrutibilidade, leva o bebé a criar uma 
“clivagem” dentro de si mesmo. Isto quer dizer que ele ainda não tem a maturidade 
suficiente para entender que podemos “conviver” com emoções ambivalentes. 
O “bem” e o “mal” serão então clivados. Neste caso, ele projectará uma dessas 
emoções no exterior. A mãe será, por exemplo, um ser ameaçador e perigoso e ele 
o “bonzinho”, ou, ao contrário, a mãe será maravilhosa, mas ele, em contrapartida, 
será o “mau” porque sente emoções destrutivas. É esta posição que pode dar lugar 
no futuro à paranóia. Se esta posição for ultrapassada com dificuldade enquanto 
bebé, o adulto poderá ter ficado bloqueado nesta etapa do seu desenvolvimento. 
A posição depressiva acontece quando, enfim (num desenvolvimento “normal”), o 
bebé começa a desenvolver um “ego” e se torna então capaz de entender que ele e a 
mãe são dois. Ele irá, progressivamente, em direcção à separação, até se tornar um 
ser independente. Aceitar que somos separados provoca um estado depressivo. Por 
outras palavras, é preciso fazer-se o luto desta relação simbiótica. Muitas pessoas 
ficarão presas entre estas duas posições e nunca conseguirão realmente aceitar a 
separação. Nos casos piores (por exemplo, nas grandes psicoses) nem houve fusão, 
o ser só experimentou o vazio. Por esta razão, parte da sua personalidade não 
conseguiu construir-se. Ficou no “nada”. 

Cada um assimilará esta experiência à sua maneira e, cada vez que na vida tiver de 
passar por uma experiência de separação, ou de luto (ou qualquer outra mudança), 
acontecerá uma descompensação de acordo com esta primeira experiência da 
infância.

A depressão é, por conseguinte, o sintoma “iniciático” da separação e do luto, mas 
também, uma vez aceite, essa passagem, pode converter-se num grande crescimento 
existencial, isto é, numa prova de passagem para um novo estado.

Trata-se de um estado transitório primordial, entre “o antes e o depois”. Pode 
ser visto como a mutação que a cobra faz quando perde a sua pele e que, enquanto 
a sua nova pele (que será maior e mais forte que a antiga) não estiver pronta, não 
pode desfazer-se da anterior, que ainda o protege. Esta espera pode ser mais ou 
menos longa, e provocar muito sofrimento, até mesmo um verdadeiro desespero, 
nomeadamente nos casos em que uma pessoa é depressiva desde “sempre”, 
justamente porque nunca foi feita a separação inicial em relação à mãe.

O psiquiatra Americano Scott Peck no seu famoso livro “O Caminho Menos 
Frequentado” expressa-se a este respeito:

«Uma das principais razões para alguém pensar em procurar um terapeuta é a 
depressão. Em outras palavras, os pacientes frequentemente já estão envolvidos num 
processo de renúncia, ou de crescimento, antes de considerarem a psicoterapia, e são os 
sintomas deste processo que os impelem a entrar no consultório. O trabalho do terapeuta, 
portanto, é ajudar o paciente a completar um processo de crescimento que ele já iniciou. 
Isto não significa que os pacientes costumem estar conscientes do que está a acontecer 
consigo mesmos. Ao contrário, eles frequentemente desejam apenas aliviar os sintomas 
da sua depressão, “de modo a que as coisas possam ser como antes”. Eles não sabem que 
as coisas já não podem “ser como antes”, mas o inconsciente sabe. É precisamente porque 
o inconsciente sabe que “o modo como as coisas eram” já não é válido, ou construtivo, 
que o processo de crescimento e renúncia começa num nível inconsciente e a depressão 
está a ser experimentada». P.63

Assim, no processo terapêutico, quando o paciente depressivo se encontra 
frente ao terapeuta, ele não tem consciência de que está a atravessar um processo de 
renúncia e de crescimento.

Faz parte do papel do terapeuta “acordá-lo” para esta eventualidade, o que o ajudará 
a aliviar a sua dor e o levará gradativamente ao renascimento e à autonomia.

A resistência e a não-aceitação desta passagem podem gerar uma grande 
crise, principalmente nas pessoas que recalcam os seus afectos e que não querem 
abandonar as suas defesas.

Para as mulheres que estão neste processo de crescimento e de investigação 
(mesmo inconsciente) da sua “Pele da Alma” perdida, os sintomas depressivos são 
um alerta geral através do qual o terapeuta saberá que chegou o momento para ele 
“entrar em cena” e estender a sua mão ajudando a mulher a reencontrar o caminho 
para a “sua casa”. Isto é, retornar à sua verdade fundamental.

Permitir às mulheres reconectarem-se com o seu feminino esquecido e ferido, exige 
do terapeuta, o conhecimento do seu próprio feminino (tratado e reencontrado). Este 
é um ponto fundamental. Não se pode mentir a uma mulher sobre este ponto, porque 
“os instrumentos “ terapêuticos que lhe serão entregues devem estar de acordo com 
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a sua cultura feminina (ligados às suas origens, a etnopsicologia é primordial aqui) e 
com o saber feminino imemorável. Aquilo que será efectuado com ela deve “vibrar” 
com a sua essência porque, mesmo que ela ainda não tenha reencontrado a sua pele, 
ela instintivamente saberá o que corresponde à sua natureza fundamental.

Consequentemente, será preparado um espaço a que eu chamo “ninho simbólico”, 
no qual a mulher virá procurar a cada sessão “ o alimento “ do qual tem necessidade 
para avançar com toda a segurança neste processo (“as ferramentas terapêuticas” 
serão explicadas no capitulo III). Uma transferência de confiança é primordial, em 
ambos os sentidos.

Em primeiro lugar, por parte do terapeuta para com a sua paciente – ele deve ver 
nela sempre o seu potencial de cura intacto, mesmo se este se encontra escondido. O 
psiquiatra e professor Henry Baruk escreveu no seu “Tratado de Psiquiatria”:

«O facto de incutir confiança no paciente e de apreciar aquilo que está “bem” nele 
deu resultados muito satisfatório com casos muito sérios como pessoas suicidas, ou mesmo 
com certos psicóticos».

Pude observar que, com as mulheres, esta transferência de confiança é primordial 
porque lhes dá o direito de ser, de sentir, de ter gestos e valores de mulheres, como 
se de repente se sentissem “normais” e com o direito de viver de acordo com os seus 
valores fundamentais que pertencem ao seu verdadeiro “self”. 

Esse voto de confiança é um gesto que se assemelha a uma mão estendida para 
as salvar, enquanto estão dentro de areias movediças. O resultado não se faz esperar. 
Pode verificar-se nos seus olhos, que voltam a brilhar, e neles se podem ler coisas 
como: 

«Então, tenho o direito de...»; «Sou importante…»; «Tenho valor…»; «Alguém, 
enfim, acredita em mim...»; «Não estou louca…». E irá permitir-lhes, por sua vez, 
depositar a sua confiança no terapeuta, para poderem continuar a sua jornada bem 
acompanhadas.

(Esta transferência de confiança pode demorar algum tempo até que se instale. Isso tem a ver 
com cada pessoa. A resistência deve ser respeitada e analisada. Ela faz parte daquilo a que chamamos 
“neurose de transferência” sobre a qual falarei no capitulo IV. Frequentemente, nesta resistência 
“trabalhada” encontra-se a chave da transformação)

As EMOÇÕEs

As mulheres são um mundo de emoções (quase sempre tão desconcertantes 
para os homens). Elas vivem muitas vezes dependentes de casos à flor de pele, com 
demasiada exuberância, ou até de um modo restrito. Esse processo vai conduzi-las 
a uma “limpeza detalhada” do seu mundo emocional porque, de uma maneira ou 
de outra, é importante saber descodificar as emoções afim de canalizá-las, ou até 
mesmo desfazer-se de algumas, quando elas são demasiado incomodativas.

As emoções são primordiais no ser humano, é evidente que não podemos viver 
sem elas. O parágrafo sobre a aquisição das nossas emoções fala deste assunto em 
pormenor.

Supostamente elas permitem-nos descodificar o conteúdo dos acontecimentos 
para conseguirmos reagir em consequência. O nosso objectivo é o de atingir o equilíbrio 
entre elas e não a sua destruição. Cada emoção possui um valor e um significado 
importantes para vivermos em harmonia e até para a nossa sobrevivência.

Uma existência sem paixão seria como uma sombria travessia do deserto, privada 
de toda a riqueza da vida.

Quando as emoções são por demais enfraquecidas, criam aborrecimento, 
distanciamento e frieza. Sempre que não são dominadas e se assumem como 
demasiadamente extremas e persistentes, tornam-se patológicas como a depressão, 
a neurose de angústia ou a agitação maníaca.

É impossível indicar a lista das emoções, mas algumas podem ser citadas a título 
de exemplo, no que diz respeito às mulheres que procuram ajuda terapêutica. A 
culpa, o sentimento de injustiça, a cólera, o ódio, a vergonha, a insegurança, o medo, 
a falta de auto-estima, muitos medos existenciais de todo género (relacionados com 
os condicionamentos) que foram recalcados, ou não, nas diversas fases da educação 
delas e que são muito incapacitantes no presente.

A cólera, por exemplo, quando não é expressa e é recalcada de um modo crónico 
pode voltar-se contra a própria pessoa e cristalizar-se num nó doloroso no íntimo 
dela. A agressividade voltada contra si mesma pode tornar-se auto-destrutiva e 
contribuir para a doença física e a depressão.

O terapeuta da Gestalt, Frederick Perls que trabalhava com pessoas depressivas 
tinha por hábito interrogá-las da seguinte maneira: «Contra quem é que você está 
deprimida?» Segundo ele, debaixo da depressão encontra-se uma cólera escondida e 
reprimida. Pode ser uma cólera contra algo ou alguém que nos bloqueia, podendo a 
raiva ser contra nós próprios (no caso em que nos auto-castramos).

Caso a pessoa deprimida tenha êxito quando contacta com esta cólera, isso vai 
dar-lhe a energia necessária para fazer evoluir a sua depressão através da tomada de 
consciência do conteúdo desta raiva.

Mas não podemos esquecer-nos das emoções agradáveis como a alegria, 
a serenidade, a paz, o prazer, o amor, a empatia, a fé, a harmonia, a tolerância, o 
maravilhar-se, o optimismo etc. Essas emoções “positivas” fazem também parte da 
terapia. Elas não constituem unicamente objectivos a serem atingidos, mas a sua 
manifestação, à medida que as sessões avançam, cria uma fonte essencial na qual as 
mulheres vão abastecer-se. 

As emoções são misturadas com os nossos sentimentos e condicionam os 
nossos comportamentos. É por conseguinte importante fazer delas as nossas aliadas 
terapêuticas, o que vai permitir-nos descodificar as problemáticas escondidas no 
fundo de nós mesmos.
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Desejo falar aqui de um fenómeno emocional extremamente importante: a 
catarse. Trata-se de uma palavra de origem grega que significa “purificação”. A 
catarse é a purificação das almas através da descarga emocional provocada por um 
drama, ou por uma situação de sofrimento.

Esta é utilizada em diversas técnicas terapêuticas, e permite à paciente, através da 
recordação de um acontecimento traumático com uma forte carga emocional (e que 
tinha sido recalcado) libertar-se dele, o que ocasionará uma purificação. 

As lágrimas têm um grande poder libertador e purificador. É aliás interessante 
verificar que investigações efectuadas sobre lágrimas, umas vertidas pela tristeza, 
outras, pela alegria, revelam que elas não possuem o mesmo conteúdo químico e, 
por conseguinte, não têm o mesmo efeito sobre o metabolismo. 

Produzimos três tipos de lágrimas: 
• As lágrimas de reflexo (sob o efeito de uma irritação química, ou física).
• As lágrimas de emoção, produzidas pela glande lacrimal principal.
• As lágrimas de lubrificação (que alisam a córnea), produzidas por glandes 

 menores. 

Todas têm a mesma composição: água, óleos, sais, glicose, ureia, etc. Mas as 
lágrimas de emoção são mais concentradas em proteínas e hormonas (ACTH 
e prolactina, associadas ao stress). A prolactina, presente em quantidades mais 
importantes nas mulheres (é também responsável pela produção de leite) poderia 
igualmente explicar porque é que as mulheres choram mais frequentemente.

O trabalho sobre as emoções é igualmente um processo educativo e pode ser 
definido em quatro fases:

1) A tomada de consciência nítida dos sentimentos, das emoções e dos 
    impulsos.

2) O controlo das suas energias.
3) A direcção, transformação e sublimação dessas energias.
4) A sua expressão útil e construtiva  (in “A psicossintese”: Dr.Roberto Assagioli).

Tal permite saber tirar partido das nossas emoções, mas também transformá-las 
de um modo construtivo.

As mulheres, em matéria emocional, confundem-se frequentemente (como 
vamos perceber no próximo parágrafo) quando se trata de comportamentos 
adictivos, nomeadamente no que diz respeito às suas relações.

Os COMPOrTAMEnTOs ADICTIVOs

Consistem em dependências em relação a uma coisa, uma substância, uma 
situação ou alguém.

Entre as adições encontramos a dependência relativamente a uma substância 

(droga, álcool, tabaco, medicamentos) relativamente a uma pessoa (parceiro, por 
exemplo) ou relativamente a uma actividade como o jogo, o trabalho, o desporto em 
excesso, a Internet, etc.

Existem também comportamentos aditivos para certos alimentos, compras 
compulsivas, comportamentos sexuais, etc. 

A adicção provoca prazer e alivia uma indisposição interna. Serve de substituto 
em relação a uma carência interna ou externa, geralmente recalcada.

A finalidade do comportamento adictivo é a de colocar um tampão entre nós e a 
consciência dos nossos sentimentos dolorosos.

Serve para “entorpecer”, para fazer passar para segundo plano aquilo que 
deveríamos sentir e com o qual nos sentimos incapazes de lidar.

Quando começamos a libertar-nos dessas dores emocionais, entramos em 
contacto imediato com os nossos sentimentos e esses podem, inclusive, passar a 
agir como um sistema de orientadores internos, como referi na parte da inteligência 
emocional.

O problema está em decidirmos libertar-nos dessas dores emocionais e das 
dependências que as escondem.

No caso das mulheres, os seus comportamentos adictivos são de vários tipos, 
mas existe um, pouco comentado, embora bastante recorrente, no que toca à sua 
vida afectiva: a co-dependência (nos homens também, inclusive muitos deles sofrem 
de adicção relativamente ao sexo, também chamada Don Juanismo, mas a nossa 
sociedade, ainda machista, evita comentar este assunto “tabu”).

Através do seu parceiro, a mulher (e o homem) vai tentar recrear e reencontrar 
(de um modo inconsciente) o mesmo ambiente familiar no qual cresceu. É, de 
facto, muito interessante observar como as histórias se repetem. Para o melhor e, 
frequentemente, para o pior. 

Somos, de um modo geral, extremamente dotadas para encontrar parceiros que 
reúnem certos pontos em comum com os nossos pais, ou, mais exactamente, com 
aquilo que “absorvemos” deles. Isso irá permitir-nos, portanto, tomar consciência 
desses assuntos e resolvê-los – tarefa que não nos foi possível efectuar na nossa 
infância, nem enquanto adolescentes, por razões de sobrevivência.

Em certas partes do livro, comento sobre um certo dom das mulheres que é, a 
meu ver, a sua grande capacidade de amar e de dar.

Quer isto se deva ao potencial biológico ligado à sua natureza feminina (devido 
ao facto de que ela concebe e dá a vida), quer porque as sociedades, desde há várias 
gerações, lhe tenham ditado este comportamento, a mulher geralmente é amor, 
criatividade, empatia, entrega de si. Mas ela deve aprender a fazer emergir, de 
dentro de si, o amor verdadeiro por si mesma. Só uma vez “reabastecida”, ela poderá 
alimentar o resto do mundo. 

«O grave roubo da pele de foca também ocorre com muito maior subtileza através 
da apropriação indevida do tempo e dos recursos de uma mulher. O mundo anseia pelo 
consolo, pelos quadris e seios das mulheres. Ele clama com milhares de mãos, milhões de 
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vozes, acenando para nós, puxando-nos e nos beliscando, à procura da nossa atenção. 
Às vezes, a impressão que temos é a de que, para qualquer lado que nos voltemos, 
haverá algo ou alguém que precisa, quer, deseja. Algumas pessoas, questões e objectos 
do mundo são atraentes e charmosos; outros podem ser exigentes e raivosos; e ainda 
outros parecem indefesos ao ponto de partir o coração, tanto que, mesmo contra nossa 
vontade, a compaixão se derrama e nosso leite escorre pelo nosso ventre. No entanto, a 
não ser que se trate de uma questão de vida ou morte, reserve algum tempo, crie o tempo 
suficiente para “vestir o sutiã de lata”. Pare de ser a mãezona do mundo. Dedique-se à 
tarefa de voltar para casa. 

Embora saibamos que a pele pode ser perdida com um amor frustrante e devastador, 
ela também pode ser perdida com um amor certo e profundo. Não é exactamente o facto 
de uma pessoa ou coisa ser certa ou errada que provoca o roubo da pele da alma; mas o 
seu custo para nós. Trata-se, sim, do que ela nos custa em tempo, energia, observação, 
atenção, indecisão, sugestões, instruções, ensinamentos, treinos. Esses movimentos da 
psique são como saques em dinheiro de uma caderneta de poupança psíquica. A questão 
não está nos próprios saques de energia pois eles são importantes para o toma-lá-dá-cá 
da vida. No entanto, é a existência de “ um saque a descoberto” que provoca a perda 
da pele e o embotamento e enfraquecimento dos nossos instintos mais aguçados. É a falta 
de novos depósitos de energia, conhecimento, reconhecimento, ideias e animação que faz 
com que a mulher sinta estar morrendo em termos psíquicos». Mulheres que correm com 
os lobos p.334-335

Quando as mulheres sofrem na sua vida afectiva é porque, na maioria das vezes, 
elas abdicaram de si próprias. Dão sem medir os seus esforços, acabam por se 
esvaziar e se perder.

A mulher que age assim, quase sempre teve uma infância na qual foi afectivamente 
pouco ou mal satisfeita. Através, por exemplo de atitudes manipuladoras por parte 
dos pais (porque, provavelmente, também eles não tiveram comportamentos 
de adultos maduros e suficientemente protectores). Elas aprenderam que amar 
equivale a sofrer e que “no jogo do amor” deverão sentir-se sempre entre emoções 
contraditórias que oscilam entre amor e ódio, respeito e desrespeito, paz e guerra, 
separações dolorosas e reencontros apaixonados etc. Neste modo, não conseguem 
criar relações adultas satisfatórias e, principalmente, saudáveis. 

Este ambiente afectivo que a mulher aprendeu através dos pais é extremamente 
nocivo para construir um ser sólido possuindo uma dose de amor-próprio que lhe 
permitirá criar relacionamentos sólidos, construtivos e felizes.

Porque, de facto, quando o tipo de amor que recebemos na infância não foi 
saudável, a dose de auto-estima que possuímos é muito fraca e iremos procurar um 
meio para preencher este vazio: Os comportamentos adictivos e a co-dependência 
são, infelizmente, os grandes substitutos.

O Dr.Bernie Siegel no seu livro “Amor, Medicina e Milagres” expressa-se a este 
respeito nestes termos:

«O amor-próprio, ou a auto estima, converteu-se num sinónimo de vaidade e de 
narcisismo. O orgulho de ser e a vontade de fazer o bem não tem hoje nem sentido, 
nem valor. E, no entanto, a adoração de nós mesmos, vivida de maneira feliz e 
positiva, permanece na base da saúde, o objectivo a atingir para tornar-se um paciente 
excepcional. Longe de ser criminosa, a auto estima possui um valor que permite encarar 
a vida como um prazer e não como um fardo».

 
É por conseguinte importantíssimo explicar às mulheres, que elas devem aprender 

a amar-se e a cuidar de si próprias.
Às vezes, trata-se de uma tarefa árdua porque precisamos de ir contra uma ordem 

pré-estabelecida. Nomeadamente, porque é bem mais simples permanecer numa 
posição de vítima, atraindo pessoas que têm necessidade de ajuda, ou ficar presas 
a situações afectivas caóticas para evitar que nos responsabilizemos no que diz 
respeito a nós mesmas. 

Trata-se também de uma maneira de controlar o outro e de dar-se uma ilusão 
de poder que nada tem a ver com o verdadeiro poder que a mulher assume quando 
se converte num ser saudável afectivamente, ou seja, autónoma e totalmente adulta.

É incrível o quanto as mulheres são intuitivas e criativas para ajudar os outros. 
Em contrapartida, quando se trata de retornar esta dinâmica para si mesmas e de 

utilizar as suas emoções de maneira construtiva, o assunto é bem mais complicado. 
Um conselho para ajudar as mulheres com este tipo de comportamentos: 

observem aquilo que vocês dizem quando estão a ajudar os outros, porque essas 
vossas palavras de conforto e as ideias engenhosas que elaboram com tanta lucidez 
são exactamente aquilo que precisam de pôr em prática nas vossas vidas. Fiquem 
atentas!

Um problema essencial na terapia reporta ao facto de a paciente poder não se 
dar conta da ideia de amor-próprio, da ideia de que ela vale a pena, da ideia de que 
ela deve tratar-se porque é um ser grandioso e com muito valor (e por conseguinte 
decidir no mais profundo de si mesma «Quero curar-me e ser feliz!»). Sempre que 
isto acontece torna-se muito difícil, se não mesmo impossível, para o terapeuta, 
ajudá-la. Por esta razão, o tratamento não funciona com pessoas que são forçadas 
a ir fazer uma terapia. Neste caso, não foram elas que tomaram consciência de que 
«Sim! Preciso de ajuda!»

Robin Norwood propõe um plano de cura para as mulheres que “Amam demais” 
baseado no plano de cura dos alcoólicos anónimos que se efectua em 10 etapas (ver 
no arquétipo da Deusa Afrodite, no parágrafo “Amores infelizes” a lista completa 
das 10 etapas). 

O ponto nº 2 “Faça da sua recuperação a primeira prioridade da sua vida” é, a 
meu ver, o ponto-chave.

A vontade de se curar é habitualmente consciente, mas sem contar com a 
influência do nosso inconsciente e do seu material recalcado (com os mecanismos 
de defesa que se convertem em barreiras de defesa) para impedir que o processo de 
individuação se cumpra.
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Às vezes, a resistência e os mecanismos são tão poderosos que se instalam 
doenças físicas concretizando a mensagem simbólica das emoções.

Para retomar uma expressão de Michel Odoul, autor da obra “Diz-me Onde Te 
Dói e Dir-te-ei Porquê”: 

«Os gritos do corpo são as mensagens da alma»

É por conseguinte fundamental aprender a utilizar os sintomas e as doenças como 
verdadeiras entidades que falam e que comunicam o mal-estar interno inconsciente, 
como vamos perceber nas páginas que se seguem.

QUAnDO O COrPO FAlA

noção de psicobiologia

As nossas emoções e os nossos pensamentos afectam-nos muito profundamente 
porque estão ligados fisicamente ao nosso corpo pelas vias do sistema nervoso 
central, imunológico e endócrino. Pensar que o físico e o emocional são entidades 
separadas equivale a acreditar que, porque não vemos o ar, ele não existe, quando 
sabemos que se ele não entrar regulamente nos nossos pulmões morreremos. 

Todas as emoções, principalmente as que não são expressas e por conseguinte 
guardadas (e principalmente amordaçadas) podem provocar efeitos físicos.

Estes últimos permanecem no corpo como pequenas “bombas de retardamento”e 
são verdadeiras doenças em fase de incubação como as viroses.

A emoção vai, por conseguinte, manifestar-se na realidade biológica através 
da sua interpretação simbólica. O seu sentido encarna-se então no corpo e se, por 
exemplo, encontro este ou outro conflito “indigesto”, ele se expressará através do 
órgão directamente ligado simbolicamente ao conflito mal digerido. Neste caso, no 
estômago que trata da digestão dos alimentos mas também da nossa necessidade 
de digerir de um modo abstracto as informações e acontecimentos da nossa vida. 
O facto de ter dificuldades em digerir situações recorrentes pode provocar a curto, 
médio ou longo prazo uma inflamação dos tecidos do estômago, frequentemente 
chamada de úlcera.

Descodificação biológica da doença

Jung dizia que:

«Não estamos aqui para curar as nossas doenças 
 mas que a doença está aqui para curar-nos.»

Ele não sabia até que ponto tinha razão e teria ficado fascinado pelas descobertas 
efectuadas nos anos 80 pelo Prof. Hamer que escreveu uma obra de referência na 
matéria. Esta obra chama-se “Fundamentos para uma nova medicina”.

Suas descobertas são confirmadas por investigadores, médicos e terapeutas 
através das devidas provas.

A sua narrativa é ao mesmo tempo triste e formidável, e encontra-se relatada no 
livro de P.Obissier “Décodage biologique et destin familial”(Descodificação biológica e 
destino familiar)

« Em 1980, numa noite de verão, um homem jovem dorme numa embarcação. Um 
tiroteio estoira e ele fica aleijado mas não sobreviverá às suas feridas. Seu pai, uma 
brilhante médico hospitalar Alemão, R.G Hamer fica muito afectado. Alguns meses 
mais tarde, dá-se conta de que está a desenvolver um cancro. Supondo que a sua intensa 
emoção tinha algo a ver com a aparição do seu cancro, empreendeu então verificar se 
os seus doentes, eles também, tinham conhecido acontecimentos dramáticos antes do 
surgimento da doença.

 De facto, os seus doentes, todos, tinham vivido sensações dramáticas!
Esta constatação, milhares de vezes provada, levou-o a estabelecer cinco leis 

biológicas: a lei do conflito biológico, que nomeia da lei de “airain”, a lei das duas fases 
da doença, um sistema de classificação dos tumores, um sistema de classificação dos 
micróbios e uma lei de quinta-essência.»

«Qualquer doença começa por “uma fase fria”, sob influência “simpaticotónica” e 
termina por “uma fase quente”. A fase fria desencadeia-se no momento de um estresse 
extremo vivido com uma sensação especifica e que mantêm um conflito biológico. Uma 
doença dita “fria” instala-se. Como esta doença fria, frequentemente, não ocasiona 
dores, não nós apercebemos da sua presença (excepto no caso de paralisia motora ou 
sensitiva, falta de secreções que provocam uma sincope, hipoglicemia etc.). Esta fase fria 
aparece frequentemente aquando de um check-up ou de um exame médico focalizado 
(análise bioquímica, radiografias, etc.).

Na hora de um acontecimento inesperado, vivido no isolamento e com um teor 
dramático, o indivíduo, em estado de choque, activa um conflito biológico. A palavra 
“biológico “ indica que o conflito do indivíduo tem uma relação com as suas necessidades 
vitais: ter um território, estar em segurança, ter comida, pagar as suas facturas, fundar 
uma família, ter contactos, saciar os seus impulsos sexuais, etc.

Não criamos, no entanto, uma doença cada vez que estamos stressados. É necessário 
que previamente “uma semente de conflito”tenha sido semeada, na primeira parte de 
vida da pessoa e na dos seus ascendentes (antepassados).

A isso chama-se “conflito programado”.
O conflito que, mais à frente, desencadeará a doença é chamado de “desencadeador”, 

encontrando-se então em ressonância com o conflito que estava programado.»

«O Prof.Hamer tem a sorte de ter um instrumento à mão, o “scanner” que vai 
utilizar para examinar milhares de imagens-scanner de cérebros. Então, descobre que 
zonas específicas do cérebro “tratam” de um órgão, mais precisamente uma parte de um 
órgão composto de células idênticas. Esses pontos de retransmissão têm o mesmo local 
em todos os seres humanos.



NATHALIE DUREL LIMA

350

O FEMININO REENCONTRADO

351

Examinando meticulosamente milhares de imagens radiográficas de cérebros de 
pacientes, tendo em conta marcas e mínimas diferenças de contraste que anteriormente 
não eram significativas, ele compreende que não existe doença sem alteração prévia 
dum desses retransmissores do cérebro. Quando um órgão está doente, o seu local de 
retransmissão cerebral foi previamente alterado, dando uma imagem radiológica 
específica. Essa alteração assemelha-se ligeiramente a bobinas eléctricas que sofreram 
uma sobretensão e perderam o seu isolador, o que provoca um curto-circuito. Esses 
pontos de retransmissão alterados serão denominados seguidamente “ zonas de Hamer” 
pelos médicos que verificarão as suas descobertas.

Ele elaborará progressivamente uma cartografia do cérebro (...) nela indica a 
localização dos locais de retransmissão dos órgãos, bem como os tipos de conflitos que 
os afectam».

Esta descoberta extraordinária permite-nos ter uma visão bem diferente da 
doença.

Desde então, numerosas investigações continuaram, sendo que no dia 9 de 
Dezembro de 1988, um protocolo foi assinado pelo Prof.Birkmayer (doutor em 
química e doutor em medicina, professor catedrático em medicina química, 
especialista de medicina de laboratório e chefe do laboratório médico químico da 
Universidade de Viena) e quatro outros médicos atestaram a 100% a reprodutibilidade 
da lei de “airain” do cancro, confirmando que atende aos critérios científicos de 
hoje.

De facto, o que não se expressa na biologia da saúde irá expressar-se pela 
doença.

De acordo com Christian Flèche, especialista francês em descodificação biológica 
das doenças, a sequência biológica da “formação” das doenças acontece do modo 
seguinte:

1) Um acontecimento exterior…
2) É captado pelos 5 sentidos,
3) Imediatamente, a memória inconsciente de um outro acontecimento que tem 

  um ponto em comum com  este “manifesta-se”.
4) E as crenças chegam.
5) Provocando sensações.
6) É então transformado em codificação biológica dentro do cérebro que 

  tem um conjunto infinito de compartimentos, correspondente à nossa realidade 
  biológica que desencadeará sobre...

7) O corpo, que expressa o programa de adaptação.(ou seja, a doença em si).
8) No caso da intensidade dramática ser forte, o programa biológico pode ser 

  transmitido através das gâmetas (óvulos e espermatozóides) e a criança 
  que nascerá estará em lealdade (e em fidelidade inconsciente com esta 
  codificação) através das suas doenças, o seu nome, o seu ofício, etc.

E o programa familiar inconsciente reproduzir-se-á geração após geração.
A doença é, assim, a solução encontrada pelo cérebro para a sobrevivência 

imediata de um indivíduo em estado de choque emocional.
Na maior parte do tempo, este conflito não lhe pertence. É procedente da história 

da árvore genealógica da família. Se um dos nossos antepassados viveu um conflito 
e não conseguiu resolvê-lo, trazemo-lo em nós por meio das nossas memórias 
celulares.

Estudar as patologias ditas físicas, mas também mentais, sob este ponto de vista, 
permite-nos compreender que a doença pode ser uma aliada porque nos ilumina 
sobre o sentido do conflito que a criou, permitindo ao corpo curar-se como Carl 
Gustav Jung defendia. 

nOÇÃO DE PsICO-EnErGéTICA

Como já mencionei anteriormente, darei alguma explicação de medicina 
energética. Para tal percorrerei cada um dos sete chacras vitais

Os nossos pensamentos, emoções e comportamentos são configurados 
simultaneamente no cérebro, na medula espinal, nos nossos diversos órgãos, no 
sangue e no sistema imunológico, bem como nos campos electromagnéticos que 
circulam e penetram todas essas zonas.

Compreender os diversos esquemas dinâmicos de energia que o nosso corpo cria 
pode ajudar-nos a compreender quanto a “positividade” ou a “negatividade” podem 
influenciar-nos.

Quando sofremos de stress emocional crónico em certo sector da nossa vida, 
esse stress é registado num dos campos de energia como uma perturbação que pode 
manifestar-se através de doença física.

Em resumo, quando se sofre de perturbações obsessivas em relação a alguém ou 
algo, a nossa energia de vida foge para fora do nosso corpo.

Quando ficamos obstruídos, fechamos a nossa energia, que é também chamada 
chi, ki, prana, ou qi, num processo que a afasta das células. 

Os processos celulares vitais tornam-se, assim, vazios e ficamos sem energia.

A medicina energética (acupunctura, ayurvedica, etc.) baseia-se na harmonização 
do chi no metabolismo, nas células e campos energéticos designados por chakras. 
Eles são os centros de energias que estão ligados aos nervos, às glândulas hormonais 
e às emoções.

A sua localização é paralela ao sistema imuno-neuro-endocrinológico do corpo e 
estão ligados à anatomia da nossa energia e à anatomia física.

O sistema energético do nosso corpo é um campo holográfico que transporta 
informações que influenciam o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução 
do corpo físico. Esses campos holográficos guiam o desenvolvimento do processo 
genético que transforma as moléculas do nosso corpo em órgãos funcionais e em 
tecidos.
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Ainda que a chamada medicina tradicional ocidental não reconheça os chakras, 
as culturas orientais consideram-nos há milénios.

Existem sete chakras principais. Os três primeiros são muito importantes porque 
nesses níveis situa-se a base das nossas crenças.

Primeiro chakra: o poder tribal
Nele se encontram armazenadas as nossas crenças e feridas familiares. É também 

chamado de chakra “raiz”, porque nos liga à nossa família, à raça, ao nível social, à 
educação mas também à luta pela sobrevivência.

Permite-nos ter confiança, e sentirmo-nos em segurança no mundo. Quando não 
funciona bem sentimos medo. Gere igualmente a dependência e a independência.

segundo chakra: o poder das relações humanas
Trata-se do nosso espaço criativo simbólico, a capacidade de criar e de criar-se.
O útero e os ovários (para os homens, os testículos) estão ligados directamente a 

ele; é o espaço criativo das mulheres para criar bebés, relações, a carreira e qualquer 
coisa que seja criativa (inclusive, a criação artística).

Podemos afirmar que é um chakra “chave” para a mulher. É também chamado de 
Hara porque está situado dois dedos abaixo do umbigo, lugar sagrado para as linhas 
espirituais Orientais.

Terceiro chakra: o poder individual
Encontra-se ligado à auto-estima e ao poder pessoal. Pode ser chamado de chakra 

do plexo solar.
A auto-estima (3º) forma-se por um sentimento de segurança e de confiança no 

mundo (1º) associada à qualidade das relações (2º). Este chakra expressa como a 
mulher é capaz (entre outras coisas) de se posicionar em relação ao seu poder pessoal, 
de acreditar nele, de poder “brilhar” mas também de impor limites saudáveis.

Quarto chakra: o poder das emoções
É o ponto intermediário entre o corpo e o espírito, a sua energia é de teor afectivo, 

é também chamado de chakra do coração. Ensina-nos a amar os outros (mas 
também a nós mesmos) a ter compaixão, empatia, gentileza, a pôr em prática o 
perdão. Favorece a cura. Lida com a energia mais poderosa do Universo: o Amor.

Quinto chakra: o poder da vontade
Também chamado de chakra da garganta, trata da nossa capacidade de escolha 

e da expressão da nossa verdade fundamental. Do ponto de vista espiritual, ele 
permite-nos aprender a “remeter-nos à vontade divina” deixando o nosso “ego” 
de lado. Ou seja, sermos capazes de deixar a nossa vontade para aceitar uma força 
maior. 

sexto chakra: o poder do espírito
Tem a ver com as nossas crenças e a nossa capacidade de visão. O chakra do 

“terceiro olho” é o centro espiritual que permite associar o espírito e a psique, 
levando-nos à visão intuitiva e à sabedoria.

sétimo chakra: a nossa ligação com a espiritualidade
Situado no topo da cabeça, ele liga-nos ao “Todo-poderoso” e à nossa natureza 

também espiritual, em oposição ao primeiro chakra da “raiz” que nos coloca em 
contacto com a encarnação humana através da matéria. Procura uma ligação com a 
nossa dimensão transpessoal.

Como podemos verificar, cada um dos chacras é importantíssimo para o nosso 
equilíbrio geral. A nossa tendência, quando encetamos a nossa caminhada, é querer 
logo entrar em contacto com os chakras superiores (a partir do quarto). Mas, como já 
expliquei na parte sobre a psicoterapia pessoal e a transpessoal, não podemos querer 
alcançar o nosso lado divino sem primeiro aprender a lidar com a matéria física 
da encarnação numa tribo (família e cultura), com os relacionamentos pessoais e 
com a nossa vontade pessoal. Esses três primeiros chakras são fundamentais, porque 
formam os nossos condicionamentos básicos através dos quais teremos que nos 
desenvolver para depois começar a libertar-nos das partes que não precisamos para 
a nossa evolução. O quarto chakra torna-se então o ponto-chave da passagem dos 
estados “inferiores”aos “superiores”, sendo que aprender o que é o verdadeiro Amor 
é o objectivo constante de uma existência, mas também da Humanidade inteira.

sEXUAlIDADE E GInECOlOGIA

Um dos índices importantes do feminino em sofrimento encontra-se directamente 
ligado à vida sexual e ao sistema ginecológico. Em muitos casos, as mulheres não 
estão satisfeitas com a sua vida sexual. Este tema delicado sobre o qual elas falam 
geralmente com dificuldade transforma-se, passado algum tempo de terapia, 
num tema necessário e, às vezes, bastante penoso. Também surgem problemas 
especificamente ligados ao ciclo menstrual que se traduzem em amenorreia, 
dismenorreia, hiper ou hipomenorreia e, claro, o famoso síndroma pré-menstrual.

Tudo isto são sintomas potentes que não podem escapar ao terapeuta.
Sabemos que, no caso da anorexia, por exemplo, um aviso importante de um 

sofrimento ao nível da identidade sexual da adolescente, irá manifestar-se através 
de uma amenorreia (a ausência de menstruação) enquanto o seu peso não voltar à 
normalidade.

A mulher está em relação directa e constante com o seu sistema ginecológico de 
um ponto de vista físico e energético (2º chakra). As crenças, tabus e conflitos do 
dia a dia não resolvidos poderão expressar-se através de patologias diversas mais ou 
menos graves que afectam este aspecto da saúde.

O terapeuta deve ainda ter em atenção aspectos que se prendem com: a 
satisfação sexual da mulher; o seu ciclo; problemas infecciosos ou dores; quistos, 
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fibromiomas nos ovários e no útero, no endométrio, ou nos seios; uma simples 
cistite ao nível urinário. Até nos casos mais grave de cancro, é importante utilizarmos 
essas patologias como sinais de que algo não está a correr bem na vida da mulher 
(nomeadamente nos casos crónicos). Podemos, inclusive, utilizar a descodificação 
psico-biológica que poderá esclarecer-nos sobre as crenças e padrões inconscientes 
que se encontram na base da problemática.

Não vou aqui explicar todas as correspondências, mas o livro “ Corpo de Mulher, 
Sabedoria de Mulher” da Dra. Christiane Northrup, que citei anteriormente, é 
especializado na matéria. Esta obra, muito completa, rende uma maravilhosa 
homenagem às mulheres e permite acabar com muitas crenças e tabus obsoletos, 
além do facto de que explica numa linguagem simples “os segredos” da ginecologia 
e da sexualidade feminina que os homens (e a religião) deturparam e manipularam 
para que as mulheres se sentissem vergonhosas e pecadoras, sendo que o seu 
objectivo era controlá-las.

COnClUsÃO

Estas últimas páginas escritas sobre as doenças do feminino e as diversas 
abordagens associadas à psicologia permitem uma visão extremamente importante 
e diferente da mulher. Chegou a hora de considerarmos o ser humano como 
um todo constituído de diversas partes que se influenciam, mas que também se 
complementam. A medicina holística tenta juntar os aspectos físico, emocional, 
mental e espiritual do ser humano. Tratar unicamente da parte “física “ de uma 
paciente, como um tumor, por exemplo, sem estar a tomar em conta as outras três 
dimensões do ser, oferece uma visão redutora e incompleta da acção terapêutica, 
sendo que os resultados a médio e a longo prazo deixarão de ser satisfatórios. 

Compreender a essência de uma doença, seja ela física ou mental (isto é, do ponto 
de vista ocidental, porque a meu ver, uma doença sempre decorre dos quatro níveis 
citados acima) permite-nos colocar o ser humano na sua verdadeira dimensão, que é 
indubitavelmente complexa, mas igualmente rica e digna de um profundo respeito.   

Termina aqui a parte de psicopatologia através da qual tentei sintetizar os casos 
observados. É certo que muitas outras patologias podem ser a expressão de um 
feminino ferido e afectado, mas ainda não tive a ocasião de observá-las a todas.

No terceiro capítulo, tentarei explicar a minha abordagem terapêutica para ajudar 
a cuidar deste feminino “ferido”. Em certas ocasiões, nas quais conheci mulheres que 
ficavam a saber que eu tratava das mulheres e do feminino “ferido”, pude observar 
reacções de desprezo, até de agressividade (também observei muitas reacções de 
felicidade).

«Porquê as mulheres e não os homens, eles são bem mais “doentes” do que 
nós!» 

Geralmente, respondo a essas mulheres tão “feridas” pela vida que, de facto, os 
homens também precisam de ajuda, eles não são, nem mais, nem menos “doentes” 
do que nós, só que para eles (na sua grande maioria) admitir que precisam de 
ajuda demora muito. Isto porque foram condicionados desde pequenos para não 
demonstrarem fraquezas, dores e, ainda menos, as suas emoções. Nós temos uma 
grande vantagem em relação a eles: fomos “criadas”com a autorização de chorar e de 
nos queixarmos (na nossa grande maioria), isto coloca-nos à frente, na capacidade 
de entrar no caminho da cura. 

Tudo começa pelo feminino. “No início era... a Mãe”. Temos que nos tratar para 
lhes dar o exemplo. A eles e aos nossos filhos.
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Capítulo III

A minha abordagem terapêutica
com as mulheres

A minha abordagem terapêutica com as mulheres

O meu método terapêutico para as mulheres não rejeita, de maneira alguma, as 
outras técnicas existentes, mas, a meu ver, é importante entender que o ser humano 
tem necessidade de se sentir identificado e em segurança quando decide “abrir” 
a caixa dos seus segredos e das suas dores. Inclusive, e principalmente, quando o 
objectivo é efectuar uma grande transformação.

É no hemisfério cerebral direito que se encontra alojada a nossa intuição e 
parte do nosso mundo emocional (que se aloja também no sistema límbico). 
Esta parte do cérebro funciona por analogias – associações de ideias e símbolos 
– e corresponde normalmente a uma actividade “inconsciente”. A mesma que se 
encontra bastante activa nos artistas e nas pessoas criativas. As mulheres têm maior 
facilidade que os homens em conectar-se com o hemisfério cerebral direito. Em 
geral, elas estabelecem essa conexão naturalmente. E é precisamente o hemisfério 
cerebral direito que é necessário alcançar para ajudar as mulheres a “recriarem-se”, 
no sentido de conseguirem renascer. 

Portanto, os métodos escolhidos serão da ordem do simbólico e da criatividade 
(através da arte-terapia, por exemplo), mas também do psicocorporal (através 
da experiência da aprendizagem, na psicoterapia assistida pelo cavalo). A essas 
técnicas terapêuticas serão também agregados momentos de intercâmbio verbal 
que permitirão ao terapeuta “re-centrar” o processo que está a decorrer e, à paciente, 
verbalizar sobre a experiência que está a vivenciar.

Como anteriormente referi, o papel do terapeuta é fundamental. Este deve ter 
efectuado a sua própria caminhada e ter reencontrado o seu feminino para saber 
aquilo que a sua paciente está a viver. Não adianta ter-se estudado anos e anos a 
fio, se não se passou pela jornada interior. Isto permitirá que seja criado um espaço 
de confiança, no qual a mulher sentirá liberdade para se expressar, sem medos 
nem tabus, sem julgamentos nem críticas, sentindo-se acolhida e compreendida 
nos seus sofrimentos e preocupações. A preparação que o terapeuta terá feito “à 
priori” sobre si mesmo é primordial no sentido de não transferir para a sua paciente 
as suas problemáticas não resolvidas. O terapeuta deve saber deixar de lado o seu 

ego, fazendo prova de empatia e seguindo um código deontológico muito claro e 
definido. De modo algum ele poderá manipular ou conduzir a sua paciente levando-
a a acreditar nos seus valores ou crenças. O terapeuta conduz a paciente no caminho 
que ela desejar para a sua vida, mas nunca dá conselhos ou opiniões sobre aquilo 
que deveria ser feito.

Todas as técnicas que proponho são apresentadas e explicadas claramente. As 
perguntas “chave” são:

«Podemos fazer um trabalho de tal ou tal maneira. Qual é a sua opinião? Como 
é que isso é sentido dentro de si?»

O objectivo destas perguntas passa por respeitar o ritmo de cada mulher que 
procura ajuda na terapia, colocando-a numa posição de confiança e ajudando-a a 
perceber que participa na sua própria cura. O terapeuta deve acreditar no potencial 
de escolha da sua paciente. As mulheres têm uma grande intuição. Sabem o que é 
bom para elas. Podem às vezes não estar ainda prontas para que se abordem certos 
assuntos (e isto deve ser respeitado), mas sabem que um dia (quando estiverem 
prontas) avançarão em direcção ao caminho que, anteriormente, as amedrontava. 
O tempo faz bem as coisas. Ser terapeuta significa também saber esperar pela hora 
certa. 

Consulta após consulta, criam-se relações preciosas, permitindo que o trabalho 
terapêutico se realize.

Essas relações baseiam-se, entre outras coisas, no respeito, discrição e empatia 
por parte do terapeuta em relação à sua paciente. Essas são condições “sine qua 
non”, em qualquer terapia.

A paciente, por sua vez, sentir-se-á em segurança e poderá abrir-se com maior 
facilidade, permitindo então ao terapeuta poder interagir. A relação terapêutica 
é o alicerce de qualquer terapia. Independentemente da abordagem clínica que 
é utilizada, se não existir uma transferência positiva na relação entre paciente e 
terapeuta (e vice-versa), a cura não pode acontecer.

Uma disciplina relativamente recente que julgo fundamental também em todo 
processo terapêutico, é a antropologia da saúde. Ela ensina-nos justamente a adaptar 
a nossa terapêutica ao tipo de ser humano que estamos a tratar, tendo em conta 
questões como: idade, sexo, cultura, raça, religião, etc. Só deste modo a paciente será 
capaz de se expressar em total confiança, permitindo que o trabalho terapêutico lhe 
proporcione uma verdadeira transformação.

Tenho por hábito dizer que a psicoterapia assenta obrigatoriamente numa lei que 
a que chamo lei dos 3 P.

•  Protecção: a paciente tem necessidade de um espaço onde se sinta em segurança, 
 quer física quer psicologicamente.

•  Permissão: para que progressivamente (e com a ajuda do terapeuta) se autorize 
 a ser e a agir. Por exemplo, ao tomar decisões de mudança de vida. 
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• Potência: o que lhe irá proporcionar felicidade, criatividade, serenidade,  
 liberdade, paz e outros benefícios.

Esta lei dos 3P é por conseguinte fundamental para uma evolução sã e sólida no 
contexto de uma terapia.

O terapeuta deve inspirar confiança à paciente, sendo que é fundamental olhá-
la (à paciente) para além dos seus sintomas, pois existe sempre uma parte da sua 
personalidade que se mantém “sã e salva”, e é justamente essa parte que se deseja 
resgatar e trazer à luz do dia. O terapeuta é um guia activo que deve conhecer o seu 
papel na perfeição e, sobretudo, deve saber posicionar-se de acordo com as situações, 
na relação terapêutica, tendo em conta o processo que a mulher empreende. Ele 
deve saber, principalmente, quando intervir e quando ficar numa posição de mero 
observador, pois muitas vezes, o silêncio vale mais do que mil palavras.

O espaço terapêutico no qual são feitas as sessões é também muito importante. 
Na minha metodologia, trabalho num espaço a que chamo “atelier-consultório” no 
qual tenho “à mão” todas as ferramentas de que preciso. Além disso, os cavalos 
estão mesmo ao lado, o que me permite colocar a paciente em contacto com eles, 
sempre que necessário. O espaço terapêutico deve ser um “ninho” protector onde a 
mulher sinta que aquela é a sua área e que nela poderá “verter” todas as suas emoções 
sem medo, ou seja, em total segurança. Só assim, ela conseguirá ir ao encontro do 
caminho da individuação para alcançar a sua plenitude existencial.

Ainda que eu tenha como referência, de um ponto de vista da psicopatologia, 
os tópicos freudianos, no que diz respeito à visão psicoterapêutica, trabalho com a 
abordagem junguiana e transpessoal. O objectivo é sempre o encontro com o Self (o 
Si mesmo) do qual já falei algumas vezes. Este constitui um guia interno poderoso 
que é distinto da personalidade consciente. Encontramo-lo através da utilização 
de técnicas simbólicas como os sonhos, o sonho acordado, as artes, os arquétipos 
encontrados nos contos e mitos, etc. Ele funciona como um centro regulador que 
provoca uma extensão e uma maturação crescente da personalidade.

O Self é, em parte, condicionado por um tópico a que chamamos “persona”, 
a personalidade social externa. Quando esta assume demasiada importância, o 
equilíbrio do ser é quebrado e pode perder-se todo o contacto com o Self. 

Jung dizia sobre este:

«Minha alma e minha consciência, são o meu Self, dentro do qual sou incluído 
como uma ilha dentro das ondas, como uma estrela no céu».

Outro ponto que precisa de ser trabalhado é a “sombra” – uma parte do 
inconsciente que contém os nossos medos, os complexos, o material recalcado, os 
condicionamentos diversos, assim como os nossos “defeitos”, que conseguimos ver 
tão bem nos outros, mas tão mal em nós próprios.

Uma maneira de nos depararmos com o conteúdo da nossa sombra acontece 
quando hiper-reagimos a uma situação. Por exemplo, um amigo acusa-a a si de 
algo e você fica possuída pela raiva, de uma maneira extrema e descontrolada. Sem 
dúvida que, uma parte da sua sombra foi desmascarada (parte inconsciente em si).

Avançar no processo de individuação consiste em limpar esta sombra, de modo 
a que o nosso Self e o seu conteúdo se nos revelem e iluminem a nossa vida.

Para explicar este processo de uma maneira simples, faço por vezes um esboço. 
Acho que é muito importante permitir que as mulheres tenham consciência deste 
fenómeno da evolução. Quanto mais elas souberem o que lhes possibilita um 
crescimento consciente, mais facilmente se efectuará o processo. A meu ver, a sessão 
de terapia deve ser também um espaço educativo e de prevenção da saúde mental, 
bem como de evolução das consciências. 

«No centro encontra-se uma bola amarela. 
Imagine que ela É o seu potencial infinito 
que só pertence a si e não se assemelha a 
ninguém (o Self). Só conhecemos uma parte 
desse Self. Isto é, o seu presente.

Em redor desta bola amarela, encontra-se 
outro espaço muito escuro e mais ou menos 
espesso (de acordo com os casos). Chama-
se “sombra” e o seu conteúdo é feito das 
nossas crenças, medos, condicionamentos, 
complexos etc. Esta sombra impede-nos de 
ver o presente.

Para esconder a sombra (vamos ser sinceras, ninguém gosta de reconhecer os 
seus defeitos) temos o papel do presente (persona). É a nossa personalidade social 
que pode ser muito “bonitinha”, mas é falsa. Ela serve para que nos possamos 
esconder, servindo também como escudo de protecção.

Vamos, por conseguinte, “trabalhar” este conjunto passo a passo, de acordo com 
o vosso ritmo e a vossa capacidade de integração. Temos de descobrir e limpar o 
conteúdo das primeiras camadas para, finalmente, podermos descobrir o bonito 
presente: o vosso potencial».

As mulheres compreendem muito bem esta dinâmica que as incita a querer 
participar activamente. Falam-me muitas vezes de si próprias, em relação a este 
esboço, durante os meses que se seguem a este trabalho.

Com efeito, o esboço pode parecer muito simplista perante a maravilhosa e 
grandiosa teoria de Jung, mas o importante aqui é passar informações compreensíveis, 
ao alcance de todas as mulheres e, sobretudo, incitá-las a tornarem-se “donas” da 
sua própria dinâmica de cura. 
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Todo este trabalho é, por conseguinte, efectuado para permitir às mulheres a 
procura e a descoberta do conteúdo dos arquétipos que as “habitam”. Esta ida às 
trevas do interior é assustadora, mas obrigatória para encontrar aquilo que já não 
faz parte delas e deitá-lo fora. Por vezes, o difícil é desfazermo-nos daquilo que já 
não tem utilidade para nós, pois o nosso ego, ou a nossa necessidade de segurança, 
faz-nos acreditar que não podemos viver sem essa parte. Por estas razões e muitas 
outras, é fundamental sermos acompanhadas quando empreendemos a nossa 
jornada interior.

Uma das razões porque optei pelas técnicas transpessoais, como a Psicossíntese, 
na minha prática diária, foi por considerar que, para resgatar o feminino, precisamos 
de bastantes “ferramentas”, nomeadamente das que estão ligadas à criatividade 
e associadas a técnicas que lidam com os Estados Modificados de Consciência 
(EMC). Não utilizo os EMC com psicóticos, ou com pessoas que entendo estarem 
“fragilizadas” (certos estados-limite podem fazer surgir delírios e/ou alucinações), 
pois poderiam descompensar facilmente. Com este registo, é preferível trabalhar-se 
com cavalos e com certas actividades artísticas que obrigam a pessoa a ligar-se à 
“realidade”. 

Pode-se aceder a esses estados de diversas formas: através de rituais religiosos, 
ou outros que levem ao transe, como a música, ou a dança; através de mantras, da 
meditação, de orações; mas também através de certos métodos da medicina, como 
o relaxamento, a sofrologia, o sonho acordado dirigido ou livre, as massagens, a 
hiperventilação, etc.

Podem igualmente ser provocados acidentalmente por uma doença (delírio 
agudo de febre) traumatismo físico ou emocional, uma intoxicação, e, é claro, através 
da tomada de narcóticos, alucinogénios, álcool, etc.

Através da prática artística, pode também haver uma indução aos EMC, 
principalmente no estado alfa (é por esta razão que, por exemplo, as pessoas 
que pintam como um passatempo dizem que esta actividade é relaxante). Jung 
desenvolveu uma técnica que junta as duas actividades. Chama-se “imaginação 
activa”. Em 1916, descobriu esta maneira de investigar o inconsciente enquanto fazia 
um profundo trabalho sobre si mesmo. Existem vários procedimentos. Um deles 
consiste em esvaziar a mente, ao estilo Zen, e depois deixar que imagens e diálogos 
vividos cheguem à consciência, para finalmente lhes dar forma em algum tipo de 
arte. Esta técnica é muito dinâmica porque, como Jung (e outros terapeutas) tinha 
descoberto, o paciente integra principalmente aquilo que vivencia directamente 
no seu corpo e mente, e raramente aquilo que o terapeuta lhe diz. Na imaginação 
activa, ele é o criador e o actor da sua obra, inconsciente e conscientemente.

Como nos sonhos, os EMC manifestam uma propensão para produzir imagens, 
símbolos, emoções, que são parte integrante da dimensão imaginária e simbólica 
do ser. Mas às vezes é difícil trazer as sensações e as experiências vividas porque 
frequentemente o nosso vocabulário não é suficiente para descrevê-las.

Para traduzi-las, pode recorrer-se à música, à pintura, ao desenho, à mitologia, 
aos contos, à escrita, etc. É aliás frequente que, nesta fase, uma pessoa apreenda pela 
primeira vez na sua vida o verdadeiro significado de um mito, de um símbolo, de 
um trabalho de arte. Trata-se de um momento de rica comunicação cultural, um 
momento arquetípico.

O interesse de se trabalhar em estado alfa é que a paciente continua a estar 
praticamente lúcida sobre aquilo que se passa. Ela ficará conectada em parte com 
a realidade, com a ajuda do terapeuta presente. Isto oferece uma grande vantagem 
porque a pessoa continua a ser parte activa no seu tratamento.

A outra técnica de EMC que eu utilizo além da imaginação activa é o sonho 
acordado (S. A.), dirigido ou livre (sobre o qual já falei no caso da mulher Hécate), 
de acordo com os casos e as situações.

O sOnHO ACOrDADO (s. A.)

Trata-se de uma técnica de terapêutica transpessoal extremamente interessante 
porque nos permite concentrar nas possibilidades de transformação recorrendo aos 
recursos da paciente.

O S. A. provoca o despertar da imaginação e das imagens internas que provêm 
do inconsciente.

Pode ser considerado como “imaginação”. A imaginação em acção.
Graças aos símbolos que o ser humano cria de maneira inconsciente e espontânea, 

tem lugar um verdadeiro processo de tomada de consciência permitindo uma acção 
simultânea sobre as problemáticas. No sonho acordado, tornamo-nos actores de nós 
próprios.

A sessão efectua-se em duas partes:
1º) O sonho acordado 
2º) O diálogo

1) O sonho acordado: após ter ajudado a paciente a entrar num estado alterado 
de consciência (estado alfa) através de um leve relaxamento (ela deve estar deitada 
para produzir um efeito regressivo) a paciente é convidada a descrever o cenário 
que desfila na sua mente. O que é imaginado terá, por exemplo, como ponto de 
partida uma imagem induzida, ou um sonho (como na apresentação de caso da 
deusa Hécate) um tema ou um símbolo proposto pela terapeuta (S. A. dirigido), ou 
espera-se que a paciente deixe surgir um cenário e/ou imagens de um modo livre 
(S. A. livre).

O terapeuta continua presente, à escuta, numa postura neutra (mas benevolente), 
atenta e cuidadosa, e nunca intrusiva.

É justamente este respeito que autoriza a paciente a encontrar a sua via de verdade 
e de liberdade. As imagens provocarão diversos tipos de emoções que visam libertá-
la dos sofrimentos criando uma dinâmica construtiva.
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2) O diálogo: uma vez o sonho acordado terminado, a paciente acorda devagar, 
senta-se frente ao terapeuta e é convidada a falar da sua sessão através de um debate 
que visa a análise do que se passou, integrando melhor o sonho.

O terapeuta tenta então ajudar a paciente a ver mais claramente. Para isso, utiliza 
a reformulação e as livres associações. Os símbolos serão sempre interpretados em 
relação à dinâmica da paciente, porque mesmo se um símbolo tem um significado 
universal, ele possui igualmente um sentido pessoal de acordo com a cultura, a 
educação e as origens de cada pessoa.

  
O S. A. permite trabalhar tanto sobre a parte pessoal (porque permite identificar 

e transformar as problemáticas inconscientes recalcadas) como ao nível transpessoal 
porque funciona de acordo com “as verdades” internas do Self.

No S. A., não se pode “brincar às escondidas” com o terapeuta. Isto quer dizer 
que a paciente, que às vezes tenta esconder assuntos, não poderá mais fazê-lo, pois 
não terá mais controlo sobre o seu material inconsciente, sendo que vai produzir 
diversos símbolos, transmitidos através dos cenários. É claro que o terapeuta saberá 
como divulgar certos assuntos que poderão ter-se revelado. Deverá fazê-lo com 
muita cautela e respeito. Às vezes, é melhor esperar a hora certa para o fazer, do que 
dizer coisas que só iriam afugentar a pessoa. Fazer terapia não é fazer uma sessão 
de vidência na qual “jogamos” na cara das pacientes aquilo que nós achamos. Tudo 
tem o seu tempo, além de que também podemos errar.

E. Mercier, especialista em sonho acordado, escreveu o seguinte:

“O sujeito mais hábil a falsificar a sua realidade não saberia mentir em S. A. 
Porquê?

Simplesmente porque ele não percebe logo o valor daquilo que revela.
A metáfora expressa através da sua espontaneidade deixará o sonhador na 

ignorância do acontecido. Pelo facto de a ligação com o pensamento consciente estar 
temporariamente desfeita, o S. A. mistura o passado, o presente e o futuro naquilo que 
se sente no momento”.

A arte do psicoterapeuta será ajudar a paciente a traduzir os seus símbolos, de 
acordo com a sua dinâmica. Ele serve para guiar e reenquadrar o tudo, intervindo 
em função daquilo que a paciente sente, sem forçá-la, nem deixá-la entregue a si 
mesma. Ele é atento, mas não intrusivo.

O interesse do S. A. é que pode facilmente ser associado à arte-terapia, ou 
após a criação de uma obra para ajudar, por exemplo, a aprofundar um símbolo, 
mas também para permitir integrar certas emoções, ou tomadas de consciência 
vivenciadas na prática da arte plástica, musical ou corporal.

Todavia, no sentido oposto e a partir de um S. A. pode ser efectuado um acto 
artístico que permitirá uma melhor integração da experiência em S.A.

Este S. A. é semi-livre. Decidimos em comum acordo, com Manuela, 28 anos, que 
seria bom fazer uma limpeza interna porque ela se sente “pesada” emocionalmente, o 
que a impede de criar, tanto na sua vida diária como na sua prática artística.

Proponho-lhe guiá-la para uma fonte simbólica onde ela poderá purificar-se.    
Após ter feito alguns exercícios de relaxamento e uma vez bem calma (em estado 

alfa), proponho-lhe que visualize um caminho no meio do campo, onde faz bom tempo 
e onde pode passear tranquilamente.

Ela descreve-me uma paisagem de elevadas “cordilheiras”, onde o ar é muito puro.
Digo-lhe que pode ver um maravilhoso jardim que possui no seu centro uma fonte e 

proponho-lhe que se aproxime desse jardim.
Ela descreve-me o jardim, diz-me que há ciprestes e que, na verdade, se trata de um 

cemitério onde estão enterrados os seus antepassados do lado materno; ela aproxima-se 
e finalmente consegue ver a fonte.

Não sente nenhum medo e até se sente muito feliz por estar neste lugar.
Proponho-lhe que se banhe, mas ela não consegue entrar totalmente na água. Há 

sempre uma parte do seu corpo que permanece fora. Ela tenta todas as formas possíveis, 
mas sem resultado. Sente raiva e sente-se com pouca vontade por não poder “encaixar 
totalmente neste molde”(palavras dela). Esta fonte assemelha-se a um molde, diz ela, 
e, de repente, sente uma dor no lado do fígado. Proponho-lhe que lave as suas roupas, 
uma vez que ela me diz que estava vestida de branco, mas que, ao contactar com a 
água, as roupas ficaram vermelhas. Tingidas de sangue.

Decide deixar a roupa na fonte e partir nua. Seguidamente, confecciona-se um 
vestuário, um véu cor-de-rosa.

Uma vez “ acordada”, ela grita: “Fiz pele nova!”.
Manuela pode entender que estava a tentar encaixar no molde dos seus antepassados. 

O sangue que deixou na fonte era deles e ela não o queria mais a correr nas suas veias, 
por isso não podia voltar à fonte.

A nudez permitiu-lhe desfazer-se da antiga pele e retornar ao essencial e ao 
verdadeiro (o meu potencial), bem como fazer uma “pele nova”, em rosa – é a cor dos 
recém-nascidos e das meninas.

Alguns dias após, Manuela consultou o seu ginecologista porque sentia uma forte 
dor no ovário esquerdo. Não era nada de grave, tinha feito simplesmente uma forte 
ovulação… diz-me ela:

«Algo em mim se criou desde este S. A. e sei que o meu ovário (a nossa criatividade 
física e simbólica) me confirmou isto através desta ovulação espectacular».

A partir desse dia, ela voltou a pintar, coisa que não conseguia fazer há meses 
porque a sua criatividade tinha secado. O seu primeiro trabalho foi um bonito sol cheio 
de luz e de energia.

Este exemplo mostra o quanto uma sessão de sonho acordado pode ser criativa, 
construtiva e curativa. Gostaria de salientar que o S. A. (como aliás todas as técnicas 
de indução em estado de consciência alterado) não se deve utilizar com qualquer 
pessoa, nem em qualquer altura. É crucial ter-se em atenção a hora certa, e a 
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pessoa adequada. Este método pode tornar-se um grande meio de evolução para as 
mulheres. 

O caso que acabei de descrever trata também da problemática dos antepassados. 
Este é um assunto que “visita” regularmente as terapias. Por esta razão, utilizo a 
psicogenealogia que permite esclarecer tanto a paciente quanto a mim mesma sobre 
as dinâmicas familiares que se escondem na maioria das árvores genealógicas.

A PsICOGEnEAlOGIA

Ela é fundamental na investigação do feminino perdido como vimos, por 
exemplo, na parte sobre as deusas. Esta técnica, que permite investigar a nossa 
árvore familiar, faz parte das terapêuticas sistémicas, por conseguinte, não é um 
método transpessoal.

O condicionamento familiar é muito poderoso na história da mulher que está 
“inscrita” numa linhagem da qual herdou transmissões transgeracionais com os 
seus comportamentos, crenças, escolhas de vida etc.

A psicogenealogia é um precioso instrumento de análise da história familiar, que 
permite reparar as relações subtis entre gerações e dar sentido à história pessoal, 
familiar e relacional. 

Freud já falava deste assunto. Podemos ler em “Moisés e o monoteísmo”: 
“A herança arcaica do homem não comporta apenas predisposições, mas também 

conteúdos criativos dos vestígios mnésicos que as experiências feitas pelas gerações 
anteriores deixaram”.

Françoise Dolto, diz a este respeito em “A Causa das Crianças”: 
“Qualquer criança é obrigada a suportar o clima no qual cresce, mas também os 

efeitos patogénicos como sequelas, do passado patológico da sua mãe e do seu pai.” 
“A criança é portadora desta dívida contraída na sua época de fusão pré-natal, 

seguida de dependências pós-natais (outras dívidas) que a estruturaram.”

Paola Del Castillo, especializada na pesquisa entre as gerações escreve: 
“O peso da memória genealógica é transmitido durante o projecto parental na 

concepção da criança através do desejo dos antepassados de ver realizar-se os seus 
próprios desejos.”

Alejandro Jodorowski que podemos considerar como um dos precursores da 
psicogenealogia sublinha: 

“Nascer numa família equivale a ser possuído”.

No decorrer de uma terapia é frequentemente necessário fazer uma investigação 
psicogenealógica que nos permite compreender os esquemas familiares e ancestrais 
em causa em cada história da mulher. 

A construção do genograma é de uma grande ajuda nesta procura, bem como 
o trabalho psicológico sobre as emoções e as sensações sentidas durante a sua 
elaboração. 

O objectivo existencial de todos é a libertação dos nossos condicionamentos rumo 
à individuação, e a psicogenealogia é um método psicoterapêutico indispensável nas 
tomadas de consciência das memórias da nossa “tribo familiar e social”.

Também aperfeiçoei um sistema de pesquisa na base de um questionário retirado 
da Psicossíntese de Assagioli que ajuda as pacientes a reflectirem sobre a sua história 
familiar entre as sessões. Em muitos casos, ajudá-las-á a descobrirem e apreenderem 
coisas fundamentais sobre factos e sentimentos que se relacionam com a família, os 
antepassados e a sociedade.

O objectivo desta abordagem é identificar o que pertence aos outros e que 
influencia a paciente, inconscientemente (a famosa fidelidade transgeracional), bem 
como descobrir quais são os traços de personalidade, mas também “as inclinações” 
da paciente que tenta viver essa lealdade e não consegue viver a sua própria vida por 
medo e culpa perante as exigências do clã familiar.

Fátima é francesa, de origem marroquina do lado paterno e franco-italiano do lado 
materno.

O seu pai transmitiu-lhe que ela tinha o direito de ter um bom emprego. Muito 
embora fosse uma mulher com muita cultura, ela tinha de ser fiel aos homens do clã, 
nomeadamente a ele, o patriarca. A sua mãe, raramente dava o seu parecer porque 
não tinha sido criada no sentido de que uma mulher pudesse dar opinião ou reivindicar 
fosse o que fosse, «a mulher fica com aquilo que o homem lhe quer dar». Esta era a sua 
visão existencial.

Hoje, o resultado destas mensagens directas e indirectas faz com que, aos 40 anos, 
Fátima tenha uma profissão excelente na qual tem muito sucesso, mas que do ponto de 
vista afectivo seja uma mulher totalmente imatura e que ainda não tenha conseguido 
encontrar o parceiro com o qual gostaria de criar a sua própria família.

Ela não consegue ter uma relação satisfatória. Esta carência afectiva faz com que 
seja uma “faminta de amor”. Consequentemente, só atrai homens que não a respeitam, 
alguns até com personalidades psicopáticas: delinquentes, ou toxicodependentes.

O trabalho de psicogenealogia que fizemos permitiu ajudá-la a compreender a sua 
fidelidade ao clã que ela continuava a perpetuar para que a homeostasia subsistisse. 
Dessa maneira, ela continuava a ser a menina bonita do pai em relação ao qual se 
mantinha fiel e presa num Édipo poderoso não ultrapassado. Vimos que esta fidelidade 
aos pais dominava e se repetia na sua família, desde há várias gerações. Tinha chegado 
a hora de uma primeira mulher da linhagem acabar com a “maldição”. Pouco a pouco, 
ela conseguiu desfazer-se desta fidelidade e do domínio deste pai possessivo. Hoje, tem 
uma relação saudável que a satisfaz totalmente. O seu pai não a aprova totalmente, 
mas isso pouco importa. Ela decidiu que a sua felicidade era mais valiosa que tudo o 
resto
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Para concluir esta parte sobre a psicogenealogia, vou citar duas frases bíblicas 
que fazem alusão às transmissões transgeracionais:

“...eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos 
filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até 
mil gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos.” (Êxodo, X)

“Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós, vós que, acerca da 
terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os 
dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, 
jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas; como a alma 
do pai, também a alma do filho é minha; a alma que pecar, essa morrerá.”(Ez 18:1-4)

A ArTE-TErAPIA PArA As MUlHErEs

A arte-terapia é um tipo de psicoterapia que utiliza a expressão artística como 
instrumento terapêutico: Cantar, dançar, desenhar, pintar, esculpir, recitar ou 
representar são desde sempre expressões humanas primordiais.

É uma tradição semelhante à nossa relação com o mundo. Os diversos meios 
utilizados permitem ao inconsciente expressar-se e o processo terapêutico fica então 
facilitado.

Recorrer às metáforas e ao simbólico através da expressão artística permite aos 
“não-ditos” esclarecerem-se sem ser pela expressão verbalizada, o que facilita a 
reparação das problemáticas.    

A arte-terapia é próxima dos processos terapêuticos psicanalíticos porque a sua 
metodologia utiliza em parte a livre associação das ideias e a expressão espontânea. 

Por esta razão, o atelier de arte-terapia não é um lugar onde se dão aulas e, menos 
ainda, uma terapia ocupacional que teria por objectivo distrair. 

É uma verdadeira “ferramenta” terapêutica de busca sobre si mesmo que 
pode ser praticada tanto em sessões individuais como em grupo.

A arte-terapia funciona em dois níveis:

 1º) O lúdico
“Criar brincando e brincar criando” poderia ser o lema desse nível que visa fazer 

renascer e descobrir dentro de si a capacidade inerente da criatividade, tomando 
contacto com os próprios dons, brincando como crianças, permitindo-nos então, 
estar no “Aqui e Agora”. 

2º) O terapêutico 
Os actos simbólicos e criativos provocam uma verdadeira libertação emocional 

que age nos níveis físico, psicológico e energético. O atelier recria um espaço de 

segurança onde a pessoa se dá o direito de, através do acto criativo, agir em sintonia 
com a totalidade do seu ser. A sua acção é múltipla: permite, entre outras coisas, 
uma melhor expressão das emoções e sentimentos, estimula a imaginação e 
a criatividade, aumenta a auto estima e a confiança e, também, a capacidade de 
expressão, proporcionando um melhor conhecimento de nós mesmos.

A arte-terapia oferece um grande campo de acção terapêutica e pode ser utilizado 
em patologias como:

• A depressão
• O stress pós-traumático (depois de um acidente, uma doença grave, um aborto, 

 um parto etc.)
• As perturbações da personalidade
• As problemáticas afectivas
• O stress, a ansiedade, as fobias
• As dependências como o álcool, drogas; de tipo alimentar como a anorexia e a 

 Bulimia
• As crises existenciais, como uma separação, um divórcio, um luto, uma 

 mudança profissional, uma mudança de país ou de região
• Uma procura voluntária de conhecimento de si mesmo, ou de desenvolvimento 

 pessoal

Como é que funciona?

A arte-terapia é um método excelente porque nos permite examinar a forma 
como nos olhamos a nós próprios assim como ao mundo.

Quer seja efectuada através de mediadores como a argila, o desenho, a dança, a 
música, as marionetas, a pintura, ou através de outras formas de arte, o “praticante/
artista” constrói um mundo de símbolos que liberta ideias e emoções. Possuímos 
todos os símbolos que representam os nossos pensamentos e sentimentos, por 
exemplo: Um pôr de sol pode significar, de acordo com a pessoa em questão, a paz, 
a felicidade, ou a melancolia.

No acto criativo, o simbolismo está obrigatoriamente presente, ele funciona 
como “tradutor” dos nossos sentidos e pensamentos.

Do ponto de vista da terapia, o motivo da utilização dos símbolos é extremamente 
importante dado que sabemos que muitas pessoas que apresentam problemas 
psicopatológicos têm uma relação perturbada com o mundo do simbólico. A outra 
razão é que certos símbolos são também arquétipos fundamentais, o que permite 
ao paciente que cria entrar em contacto facilmente com o inconsciente colectivo.

Os símbolos possuem diversas funções:

1º) A sua função dinâmica fundamental é serem acumuladores (tal como o 
  que se passa com a electricidade). São como reservatórios que conservam 
  a carga energética, a que poderíamos chamar “voltagem psíquica”.
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2º) São transformadores das energias psicológicas
3º) São condutores dessas energias
4º) São factores de integração

Mas o papel do símbolo não é somente mostrar alguma coisa. Ele também põe 
em relação o que está separado, e é principalmente nesta relação que reside a sua 
função essencial. Ele permite a articulação dos dois planos de realidade até então 
divergentes.

O símbolo permite criar uma relação.

Leonardo da Vinci dizia que:

«Para desenvolver um espírito completo
Estude a arte da ciência
Estude a ciência da arte

Aprenda a olhar
Compreenda que tudo está ligado a tudo»

Esta relação e o seu significado exercem um efeito sobre o inconsciente porque, 
para entrarmos em contacto com ele e estabelecermos uma comunicação, é 
necessário falarmos a sua linguagem. O inconsciente só compreende a linguagem 
simbólica. Existe uma simbologia a que chamarei universal: são os arquétipos. 
Existe outra simbologia interligada a cada cultura e, por último, uma simbologia 
própria de cada indivíduo.

Todo o ser humano está influenciado por essas três formas de simbolismo. Por esta 
razão, é fundamental “re-centrar” o símbolo dentro da história pessoal e da cultura 
de uma paciente. Tal como nos sonhos (que são também mensagens simbólicas no 
nosso inconsciente), o significado dos símbolos tem um sentido geral que deve ser 
adaptado à vida da pessoa em questão, às suas origens familiares, sociais e culturais 
e àquilo que ela está a viver durante o acto criativo, no decorrer duma sessão de 
arte-terapia. É por esta razão que a arte-terapia é indispensável para os psicóticos 
e para as pessoas que têm dificuldades em se expressar, porque o símbolo passa a 
falar por eles.

Em relação a outro tipo de pacientes, penso que, na maioria das vezes, devemos 
funcionar com a pessoa em dois modos: a expressão artística e a expressão verbal.

Porque é através e graças à relação psicoterapêutica que a arte se põe ao serviço 
do tratamento.

Para isso, precisamos de criar um set terapêutico seguro. É nesse espaço, no qual 
serão também criadas certas normas, que a relação terapêutica poderá construir-se, 
em associação com as actividades e a liberdade de ser e de fazer.

Certas pessoas devem pensar que fazer arte-terapia é mais ou menos similar a 
aulas de pintura, dança ou outra forma de arte. Não tem rigorosamente nada a ver. 
Enquanto que as aulas são feitas para ensinar uma arte, as sessões de arte-terapia 
não ensinam nenhuma arte. As modalidades utilizadas são adaptadas para estarem 

ao alcance de todos. Não há necessidade de conhecimentos prévios dessas artes 
para poder participar numa sessão de arte-terapia. Não procuramos a técnica, nem 
o bonito, nem o correcto mais sim, e principalmente, a expressão livre das emoções 
e as suas representações. Outra diferença é que essas actividades são efectuadas 
com um terapeuta formado em psicologia com uma especialização em arte-terapia. 
Ao contrário de um professor de arte, o terapeuta conhece a psicopatologia, as várias 
teorias dos comportamentos e as técnicas para ajudar o paciente a expressar o seu 
sofrimento, mas, principalmente, este terapeuta terá feito a sua terapia pessoal e 
seguindo sessões de supervisão. O que diferencia a arte-terapia de uma aula de arte 
é justamente esta relação terapêutica tão especial que permitirá as mudanças de 
comportamentos (existem, no entanto, professores de arte que têm desenvolvido um 
grande sentido da psicologia, da lpedagogia e da ajuda ao próximo e que conseguem 
autênticos milagres com os seus alunos).

Anne Boyer Labrouche, autora do livro “Manuel d árt-thérapie” considera que o 
set terapêutico e o que se passa nele são da ordem da relação materna.

«O essencial acontece no espaço criado, que é um espaço de jogo e que se torna, 
quando a terapia tem êxito, num espaço de liberdade.

Consideramos que estas técnicas põem em jogo alguma coisa da maternidade.
É pelo facto de o paciente pode viver uma experiência materna e até mesmo 

pedagógica, que ele pode reencontrar a energia necessária para viver de maneira 
satisfatória».

Para J.P Klein, outro arte-terapeuta Francês,
« A actividade artística com finalidade terapêutica não propõe um “arranjo”, mas 

sim, uma chave para refazer-se, aceitando as bases da sua própria história”.

O interesse do “atelier-consultório” é que a paciente possa permitir-se um 
estado de crise dentro do espaço protector que foi criado pelo espaço terapêutico 
(e o pensamento criativo do terapeuta), permitindo o bom desenrolar do processo 
terapêutico.

O terapeuta está presente para ajudar a encontrar o caminho que lhe permitirá 
autocurar-se (activar a sua própria capacidade de cura) para levá-la a desbravar o 
caminho de uma maior autonomia e liberdade.

Para o arte-terapeuta, torna-se importante que ele saiba esperar com paciência 
o desenrolar do processo. Ele deve adquirir a faculdade de saber esperar sem estar 
angustiado pelo silêncio ou pela lentidão da evolução criativa. Deve ser capaz de 
responder de modo construtivo aos comportamentos de resistência, de agressividade 
e de passividade, ou até suportar a extrema dependência de certos sujeitos, como 
também as suas tentativas de autonomia.

O analista Francês Jean Brousta diz que : «O terapeuta não deve situar-se numa 
relação materna simbólica, mas sim, dentro de um materno aberto. Dito em outras 
palavras, num intercâmbio entre pai e mãe». 
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Em relação ao facto de como a arte-terapia cura a parte “doente”, J.P Klein 
escreve:

«A arte-terapia não recusa a parte doente, a loucura, bem pelo contrário, “domestica-
a”,  serve-se dela como de um apoio, fá-la existir simbolicamente, o que lhe retira o seu 
carácter apavorante…

A arte-terapia permite simbolizar a loucura, de maneira brutal ou poética. Ela fá-
la evacuar-se pelo canal da criatividade cujas marcas expressivas deixam ao seu autor 
uma sensação de si próprio, que acaba por adquirir consistência até ocupar cada vez 
mais um espaço em relação ao vazio deixado pela loucura».

E ainda:
«O ser como objecto de sofrimento torna-se sujeito da sua inspiração.
Gradualmente, poderá assumir-se e afirmar a sua história que até então o tinha 

esmagado».

A terapêutica pelas Artes é primordial para as mulheres porque lhes permite pôr 
em acção a sua criatividade, além de possibilitar o acesso ao material inconsciente.

A prática de uma arte permite aos sentidos, às emoções, à sensibilidade 
expressarem-se e evacuar bloqueios recalcados. A obra artística não é o objectivo 
em si, tão pouco o colocar-se ao serviço das artes com os seus constrangimentos e 
regras, mas sim utilizar a arte como um meio de expressão, de valorização pessoal, 
de transformação e de desenvolvimento, fazendo brotar a criatividade.

Libertada de qualquer auto-censura, aprende-se a cultivar o “let go” (expressão 
Inglesa que neste sentido significa “deixar andar” com absoluta confiança) para 
fazer emergir a criatividade. A intenção é ir de encontro de si mesma…

As mulheres têm uma necessidade vital de criar aquilo que deixaram de fazer no 
decorrer dos muitos séculos “castradores” dos dons femininos.

C. Pinkola Estés explica que é necessário ajudar as mulheres no sentido de 
lhes permitir reencontrar a sua alma alcançando esse objectivo primordial que é 
praticar a solidão intencional (não é no meio da confusão que nos reencontramos, 
infelizmente a nossa sociedade abomina a calma, o silêncio, a solidão e tudo está 
feito para “abafar” os pedidos de socorro das nossas almas).

Nesta solidão intencional (por exemplo, guardar uma hora por dia apenas para 
si) como é que podemos invocar a alma (Self)?

«Como se pode invocar a alma? Há muitas formas: a meditação, os ritmos 
da corrida, do toque de tambor, do canto, o acto de escrever, a pintura, a 
composição musical, visões de grande beleza, a oração, a contemplação, os ritos 
e rituais, ficar parada e até mesmo através de ideias e disposições de ânimo 
arrebatadoras. Todos eles são convocações psíquicas que chamam a alma da sua 
morada até à superfície».

A arte-terapia é, por conseguinte, um meio fundamental que permite às mulheres 
reencontrarem-se através da criatividade e do simbólico, possibilitando-lhes 
reapropriarem-se da sua identidade bem como das suas capacidades criadoras.

Mas criar não é suficiente. A meu ver é extremamente importante analisar 
as criações através de diálogos regulares nos quais o terapeuta ajuda a centrar o 
processo. Chamo a atenção para o facto de que a palavra ANALISAR deva ser 
entendida com muita cautela. Em momento algum o terapeuta deve afirmar que tal 
obra significa tal ou tal coisa. Deve sim, ajudar a paciente a “colocar palavras” sobre 
a sua criação e, principalmente, permitir-lhe verbalizar aquilo que está a sentir. 

Considero que a palavra é extremamente importante em qualquer sessão. O ser 
humano foi feito com o dom da palavra e, por esta razão, sempre tem que haver um 
tempo de produção seguido de um tempo de palavra. “No princípio era o Verbo, o 
Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus” (Jo. 1,1). Esta frase Bíblica muito 
famosa confirma esta necessidade. Na minha abordagem dou um grande destaque 
ao símbolo, o que significa que a paciente precisa de verbalizar sobre a sua produção 
e o sentido dela, para integrar o simbólico a outros níveis. A palavra deve evoluir 
livremente por associações, para ajudar partes do inconsciente a aparecerem. A 
minha abordagem é indubitavelmente bastante psicanalítica, mas penso que é mais 
enriquecedora. Não penso no entanto que se trate sistematicamente de querer pôr 
palavras em tudo. Temos que adaptar a aplicação terapêutica à pessoa, respeitando o 
mundo do qual ela provém (a sua cultura, as suas origens, etc.), a sua problemática, 
bem como o momento no qual se encontra. Às vezes, um longo silêncio ou um 
suspiro significam mais do que um longo discurso.

Utilizo com as mulheres vários meios artísticos. Cada arte possui o seu potencial 
de tomada de consciência e de cura. De acordo com a pessoa que a utiliza, o momento 
da terapia no qual se encontra, e, também, se é efectuada de maneira individual ou 
em grupo.

O meu método de arte-terapia é por conseguinte pluridisciplinar. As artes são 
utilizadas alternadamente de acordo com as situações como:

• Um meio activo de expressar uma aflição
• Um revelador dos processos inconscientes
•  Um meio de integrar uma situação
•  Um transformador dos sofrimentos e problemáticas

Vamos perceber qual é o potencial de cada uma delas.

As ArTEs PlÁsTICAs

O desenho
O desenho é a meu ver, primordial em qualquer abordagem de arte-terapia 

porque permite colocar aquilo que desejamos expressar sobre um suporte. Aquilo 
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que poderia ainda ser vago ou incompleto no pensamento ou no discurso deve 
ficar mais específico sobre a folha de papel se queremos ser compreendidos, ou se 
queremos compreender-nos a nós mesmos.

O desenho permite ainda representar o mundo em três dimensões. Dá-nos a 
possibilidade de reflectir sobre o funcionamento da representação e a possibilidade 
de transcrever a forma do objecto ou da cena, a partir da organização de traços com 
significado.

A. Boyer Labrouche descreve-o assim no seu manual:

“Ele é (o desenho) uma simples técnica colocada à disposição do arquitecto que 
constrói estruturas e utiliza a perspectiva. Isto é a arte de restituir sobre uma superfície 
plana a ilusão da consistência em função da relação entre a proporção e a distância”.

Podemos alargar a função do arquitecto e apropriarmo-nos dela no sentido em 
que o desenho pode ajudar a que nos convertamos em “arquitectos das nossas vidas”, 
permitindo-nos colocar no papel os planos e esboços do nosso mundo interno e 
externo.

O desenho na arte-terapia é um instrumento de expressão espontânea no qual 
energias de origens diversas podem encontrar-se e até mesmo opor-se, acabando 
cada uma delas por descobrir o seu lugar. 

A cor utilizada traz a sua parte de linguagem e deve estar sempre ligada ao 
trabalho terapêutico em curso, da mesma maneira que o grafismo, as formas, o 
espaço, o conteúdo da história ou da situação transcrita etc.

 
A pintura 
Quando se fala de pintura terapêutica, faz-se referência a um método baseado no 

acto de pintar, permitindo trazer ao paciente uma mudança positiva na apreciação 
que ele tem de si mesmo e do mundo.

A pintura possibilita trabalhar sobre as cores que se relacionam com aquilo que 
se sente no momento, e permite frequentemente traduzir emoções no seu estado 
mais puro, antes mesmo que as palavras as tenham traduzido.

Quanto aos traços e às formas, eles expressam igualmente as emoções, mas, neste 
caso, através da representação gestual. Traçar uma curva não traduz evidentemente 
a mesma emoção que gizar a folha de linhas quebradas, ou em ziguezague. A cólera 
ou o amor não suscitarão as mesmas formas.

Ora, traçando as suas linhas e pondo as suas cores sobre a tela, a paciente não 
somente expressa as suas emoções, mas também recebe uma influência da sua 
produção pictural. Começa então um verdadeiro diálogo entre o pintor e a sua tela, 
autorizando eventualmente uma superação das resistências e dos bloqueios que 
levam a tomadas de consciência, a favor das quais o processo terapêutico vai poder 
arrancar.

Pouco a pouco, certamente, ela afirmará a sua capacidade de expressar aquilo 
que sente e através do prazer da criação, desenvolverá uma confiança em si mesma 
e uma auto-estima desconhecida até então.

Com o tempo e a ajuda do terapeuta, a paciente tomará por hábito contemplar as 
suas obras a uma certa distância, o que também a ajudará a olhar as suas emoções 
com uma atitude distinta, distinguindo-as dela mesma. Uma cólera expressa sobre 
a tela, ao passar a ser externa não apresentará mais o mesmo carácter pessoal 
ameaçador. Ao aparecer sobre a tela, provará que pode deixar a paciente para entrar 
num objecto.

Esta espécie de “magia” é essencial para a cura se dar, e para que a mulher possa 
prosseguir com o seu desenvolvimento pessoal.

Utilizo com as mulheres vários tipos de tintas, dependendo do momento. O 
guache, por exemplo é muito agradável de utilizar, pois permite “uma regressão” 
à infância. Aliás é a pintura das crianças, e é habitual ouvir nos primeiros tempos: 
«Tem piada! Lembra-me os tempos da escolinha!».

Em certos casos bem específicos, posso utilizar a aguarela, ou o óleo, 
nomeadamente em sessões individuais.

Uma troca de palavras sempre é efectuada posteriormente, como já expliquei. 
Peço à paciente que fale daquilo que quis expressar. Muitas vezes, surgem emoções 
fortes, como choros ou risadas. É sempre um momento importante que terá 
repercussões nos dias e semanas que se seguem, como me é sempre confirmado 
através dos sonhos que elas partilham na sessão seguinte.

As colagens, as montagens e as técnicas mistas

São extremamente ricas pelas mensagens inconscientes que trazem e indiciam.
As suas origens (da mesma forma que a pintura) são muito antigas, algumas 

datam das artes primitivas, do Antigo Egípcio e da arte da Idade Média.
Há numerosas maneiras de trabalhar com estas técnicas, sendo que numerosos 

temas podem ser abordados. Podem criar-se histórias, expressar emoções e 
situações. Uma vez feita a colagem podemos deixá-la como tal, ou podemos raspá-
la, desnaturá-la etc.

Temas bastante angustiantes podem ser abordados porque com a colagem pode 
rapidamente cobrir-se uma imagem com outra, mas, simbolicamente, tudo está lá. 
Podem reconstruir-se as camadas de um sentimento, de uma emoção, os fragmentos 
da vida.

A colagem e a montagem possuem uma capacidade de transformação que 
permite ao seu criador descobrir-se e compartilhar outra visão e novas sensações.

É uma técnica acessível a todos e não é dispendiosa. É necessária uma superfície, 
cola, pequenos objectos, papéis, imagens e… deixar a imaginação actuar.

Com as mulheres, utilizo entre outras coisas, recortes de imagens de revistas 
mas também técnicas mistas com colagens, pinturas e pequenos objectos que são 
extremamente expressivos da história que elas estão a atravessar. Considero esta 
técnica umas das mais reveladoras.
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A modelagem
«Quando temos que lidar com uma crispação acentuada do consciente, acontece que 

só as mãos podem imaginar, elas modelam ou desenham formas que são frequentemente 
estrangeiras ao consciente» 

C. G. Jung – Comentários sobre “O Mistério da Flor de Ouro”

A modelagem permite “falar sem dizer”. Possui igualmente um forte poder de 
despertar o lado emocional.

Utilizo-a de diversas maneiras nas sessões com as mulheres, mas preconizo 
sempre uma instrução livre. 

O importante é o contacto e a sensação que a terra suscita, seguidamente 
aceitar e deixar subir em si impressões e imagens para, por último, deixar as 
suas mãos modelar a terra.

Acontece-me frequentemente utilizar, nas sessões individuais a argila, pois ela 
permite obter bons resultados quando precisamos de ajudar a paciente a libertar-se 
de uma emoção ou sensação, que acabará numa forma. Esta é sempre reveladora 
daquilo que está a desenrolar-se no processo interno, causando então, muito 
frequentemente, uma transformação da visão do problema que é tratado.

As máscaras
«A virtude terapêutica das máscaras não é uma descoberta recente: apoia-se sobre 

uma prática milenar que inscreve o indivíduo num ambiente social no qual pode, em 
certos momentos privilegiados, através da utilização da máscara, transgredir as regras, 
mas na qual permanece, apesar de tudo, sempre um actor. 

A máscara, como a tatuagem ou a maquilhagem, entra numa dialéctica de 
comunicação e é precisamente nesta vertente que ela interessa ao artista e ao 
terapeuta». 

J.Rodriguez-G.Troll “Ĺart-thérapie; pratiques, techniques et concepts

O trabalho terapêutico com a máscara é de uma grande riqueza porque é 
adaptável a muitas situações. Peço às mulheres que criem uma máscara que deverão 
pintar e decorar com diversos pequenos objectos.

Trata-se de uma forma de expressar uma outra parte delas que frequentemente 
não se atrevem a mostrar à sociedade. Seguidamente, peço que criem uma pequena 
história. Um poema ou um conto que as ponha em cena e à personagem da máscara. 
Elas também poderão contar esta história ao grupo, ou mesmo pô-la em cena com 
as outras participantes, se assim o desejarem.

Este trabalho tem um efeito profundamente catártico e permite profundas 
tomadas de consciência sobre as diversas subpersonalidades que as habitam. 
Também lhes dá a possibilidade de encontrarem uma parte desconhecida de si 
mesmas que significará muito para o processo de individuação que está a decorrer. 

As mandalas
O termo “mandala” vem do sânscrito, uma língua indiana clássica que tem mais 

de 2300 anos.
Foi traduzido aproximadamente pela palavra “círculo”, mas uma mandala é muito 

mais do que uma simples forma. Representa a totalidade, e pode ser percebida como 
um modelo da estrutura da organização da vida: um diagrama cósmico que nos 
recorda a nossa relação com o infinito e com o mundo, que se estende, ao mesmo 
tempo, para além e no interior do nosso corpo e do nosso espírito.

A mandala como descrição da realidade material e imaterial, manifesta-se em 
todos os aspectos da vida: as esferas celestiais a que chamamos planetas, as esferas 
dos amigos, da família e da comunidade. Os budistas tibetanos consideram a 
mandala como “uma matriz ou um modelo de um universo perfeito” – afirma o 
professor Robert A.F Thurman, especialista em budismo: 

«Cada ser é uma mandala… nós somos o nosso ambiente 
mas também a entidade no seio do ambiente».

A mandala é uma forma arquetípica que pode apresentar-se sob diversas formas 
(mandalas tibetanas, chinesas, indianas, navahos…) mas a sua estrutura básica é 
universal.

Trata-se de um círculo com um ponto central; este representa aquilo que existe 
de mais potente, simboliza a Unidade e em seu redor gravitam os múltiplos.

C.G Jung e a mandala
Jung descobriu que a mandala (uma antiga manifestação arquetípica que 

reencontramos nas religiões, mitologias e rituais do Oriente e do Ocidente) é um 
potente apoio de crescimento e de transformação. É um símbolo da totalidade.

Jung considerava as mandalas criadas espontaneamente em sonho ou em estado 
alfa como tentativas inconscientes de curar o nosso ser interno e como tentativas 
também de pôr ordem na da nossa psique.

Ele criou várias mandalas, nomeadamente na sequência da crise causada pela 
ruptura com Freud. Durante três anos, retirou-se quase completamente da vida 
social e dedicou-se a um estudo exaustivo onde tratou essencialmente das aparições 
internas chamadas Elie, Salomé e Philémon, com as quais comunicava. Depois deste 
longo périplo através das trevas, Jung começou a desenhar mandalas, sem saber o 
que significavam e sem estar a compreender a sua função psíquica. Os desenhos 
tornaram-se um espelho dos seus estados e o acto de pintar intuitivamente mandalas 
ajudou-o a reconstruir-se psicologicamente.

Pouco a pouco, apreendeu o significado das mandalas através da descoberta 
espontânea das formas e do acto de pintar. Acontecia uma modificação psíquica 
que lhe permitia uma transformação interna.

«Só gradualmente percebo o que é na realidade uma mandala: o Si-mesmo, a 
totalidade da personalidade, que é quando tudo vai bem e em harmonia».
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«[A sua criação é] uma tentativa de expressar, quer a totalidade do indivíduo na sua 
experiência interna ou externa do mundo, quer o seu ponto essencial de referência».

Jung pensava também que apenas quando estávamos dispostos a fazer frente aos 
nossos medos e demónios, podíamos começar a efectuar as mudanças necessárias 
para engrenar um processo de transformação e realizar finalmente a individuação 
na nossa personalidade.

«A energia do ponto central manifesta-se na compulsão e na necessidade quase 
irresistíveis de converter-nos naquilo que somos».

A sua utilização em terapia é, por conseguinte, extremamente salutar, porque 
nos permite ajudar a paciente a reencontrar o seu centro. A mandala passa a ser 
então um verdadeiro mapa de orientação no caos, quer do seu mundo interno, quer 
do mundo externo. (ver caso da mulher Héstia)

Utilizo-as em sessões individuais e de grupo. As mandalas permitem efectuar 
um trabalho extremamente rico e relevante.

As ArTEs DE EXPrEssÃO COrPOrAl, DE rEPrEsEnTAÇÃO E 
MUsICAIs

A dança e a música
Na dança-terapia, o corpo torna-se o instrumento a partir do qual aprendemos a 

sentir-nos bem nele e com ele, a esvaziar a nossa cabeça e a reencontrar a energia da 
criança dentro de nós. A dança-terapia tem como objectivo a tomada de consciência 
de nós mesmos e a libertação de tensões e bloqueios inscritos na memória do 
corpo. De um ponto de vista físico, melhora a circulação, a coordenação e o tónus 
muscular. De um ponto de vista mental e emotivo, reforça a nossa afirmação 
como seres humanos, reaviva as capacidades intelectuais e a criatividade e permite 
expressar emoções às vezes difíceis de verbalizar, tais como a cólera, a frustração, 
ou a vergonha.

Trata-se de uma terapêutica extremamente dinâmica que pode ser efectuada 
individualmente ou em grupo, num lugar que se assemelha mais a um estúdio de 
dança do que a um gabinete de terapeuta.

Os movimentos podem ser improvisados, ou não, e variam de acordo com o 
estilo do terapeuta. 

A música nem sempre está presente.
Penso, no entanto, que a música e o ritmo são fundamentais, da mesma maneira 

que é importante bater com as mãos e/ou os pés, ou dar gritos (como na expressão 
primitiva de Schott-Billmann) 

Isto leva-nos a comportamentos ancestrais, reconectando-nos com as nossas 
origens e com as nossas raízes. Não podemos esquecer que o primeiro ritmo que 
ouvimos e que nos balançava era o das batidas do coração da nossa mãe durante os 

nove meses de vida intra-uterina. (e do liquido amniótico).
Desde sempre, a dança faz parte dos rituais de cura e de celebração das culturas 

tradicionais (em todas as sociedades, sem excepção).
Na nossa sociedade, a terapia pela dança apareceu nos anos 40, respondendo, 

entre outras coisas, à necessidade de se encontrar uma abordagem não verbal para 
tratar os doentes psicóticos.

Hoje em dia sabemos que ela é benéfica para todos e pode ser conveniente a 
indivíduos de qualquer idade e qualquer condição. Vários estudos demonstraram 
os seus efeitos benéficos sobre:

• A saúde em geral
• A imagem de nós mesmos e a auto-estima
• O stress, os medos e a ansiedade
• As tensões físicas e a dor crónica
- As tensões físicas e a dor crónica

Em grupo, a dança-terapia favorece a reintegração social, a tomada de consciência 
de nós mesmos e do nosso espaço e a criação de laços afectivos. Procura igualmente 
um sentimento de bem-estar, nascido do prazer de estar no grupo.

Permite sobretudo ajudar a reequilibrar a dissociação entre a linguagem do 
corpo e a linguagem verbal.

Muitos terapeutas que utilizam a dança falam de D. Winnicott e do espaço 
potencial. Espaço de jogo transitório que ajuda a criança a aguentar a separação do 
seu primeiro objecto de amor (a sua mãe). Este processo é assimilado no trabalho 
efectuado na dança-terapia pelas suas dimensões hedonistas e lúdicas.

Na revista “Art et Thérapie”, a Sra. Sylvain Serre concluiu um trabalho sobre uma 
criança psicótica da seguinte maneira:

«A dança introduz a criança psicótica no prazer do jogo corporal. Situa-se na 
continuação da área transitória que permite que se efectue esta difícil passagem para 
o reconhecimento do outro. Permite a expressão do imaginário num quadro único que 
estrutura já uma ordem simbólica. Ela não é um simples instrumento, mas uma atitude 
privilegiada que permite o encontro com a criança que deve inscrever-se num projecto 
terapêutico global».

A dança-terapia permite não somente trabalhar com o corpo funcional, mas 
também com a imagem do corpo da paciente. Pode pedir-se nomeadamente para 
desenhar o seu próprio corpo e nele as partes que não funcionam bem, por exemplo. 
Esta aplicação do desenho associado a um trabalho pelo movimento permite ajudar 
a paciente a tomar contacto com o seu corpo e com os seus sentidos, assim como 
lhe permite libertar-se de emoções que a acompanham, em certos casos, há muito 
tempo.



NATHALIE DUREL LIMA

378

O FEMININO REENCONTRADO

379

Numerosas dificuldades emocionais vêm ao de cima, pelo facto de o ser e a 
existência serem percebidos como duas coisas independentes: um espírito e um 
corpo – cada um com a sua própria história, a sua própria “fisiologia” – e o seu 
conflito se encontrar ligado quase sempre à desarmonia entre ambos. O corpo paga 
frequentemente as consequências de tal manobra: é o corpo que sofre as angústias, 
a doença e mesmo a morte. Punimo-nos, na maior parte do tempo, maltratando o 
nosso próprio corpo: com falta de higiene, falta ou excesso de alimentos, cansaço, 
toxinas, drogas, stress, auto-mutilação, etc.

Para se sentirem melhor, as pessoas devem começar a aceitar o seu corpo tal 
como ele é, e a amá-lo como se ama um filho. Para tanto, é necessário aceitar, e fazer 
andar “o conjunto” corpo e espírito.

Com as mulheres, dei-me conta muito rapidamente de que deveria fazer um 
acompanhamento terapêutico com elas no sentido de as ajudar a tomar contacto 
com o seu corpo, bem como permitir-lhes aprender a expressar-se através dele, e 
graças a ele.

A nossa sociedade é muito violenta com o nosso corpo. Somos bombardeadas 
constantemente com imagens (revistas e televisão) que nos ditam as normas de um 
corpo perfeito, acompanhadas de regimes e actividades específicas para alcançar 
esses objectivos.

Parece que a mulher (e o homem, também) não tem mais o direito de ser como 
a natureza a criou.

O primeiro ponto na terapia do corpo pela dança é aprender-se a gostar do corpo 
tal como ele é e, consequentemente, a respeitá-lo.

Esta é uma das razões pela qual não pratico um método de dança-terapia em 
especial. Misturo certas abordagens como a expressão primitiva, de Schott Billmann, 
os 5 ritmos, de Gabrielle Roth, a Dança xamanista, a dança livre de Yvonne Berge e 
também o yoga, que associo à minha própria experiência de 30 anos de dança como 
bailarina profissional, professora e coreógrafa.

Trabalho com as mulheres sobre diversos eixos: a investigação dos seus 
movimentos e ritmos internos, o contacto com o seu corpo, o contacto com as outras 
mulheres, as diferenças entre elas, o respeito dos limites, a respiração, a expressão 
pelo movimento, a improvisação. Muitas mulheres preferem a dança às outras artes 
que praticamos, porque a dança lhes dá mais prazer e liberdade.

Pessoalmente, penso que se deve associá-la às outras artes que são, à sua maneira 
reveladoras e transformadoras a outros níveis.

Um ponto importante a sublinhar na dança é o seu conteúdo sagrado. Mais do 
que qualquer outra arte, a dança permite a sublimação e o contacto com a nossa 
parte transpessoal (em parte também graças à música, que considero fundamental 
na prática da dança).

Permite o contacto, tanto com os nossos níveis arcaicos como com os nossos 
níveis espirituais e conduz-nos à criação da nossa própria verdade.

A criatividade incomoda, frequentemente. O conformismo tranquiliza-nos. 
Mas na dança-terapia não há lugar para a ortodoxia. A dança conduzir-nos-á 
infalivelmente ao caminho da nossa própria individuação.

Para concluir, eis uma frase de uma grande Senhora da dança, que foi, sem 
sombra de dúvida, uma inovadora da dança-terapia: Isadora Duncan.

«A dança não é  uma técnica específica, mas um símbolo do acto de viver, uma 
expressão da liberdade».

O teatro, a escrita e os contos
Os meus ateliers não comportam o método teatral no verdadeiro sentido 

do termo. Não faço psicodrama, nem atelier de arte dramática. Utilizo a arte da 
representação de uma maneira lúdica para exprimir ou reencenar certas situações 
como, por exemplo, as subpersonalidades.

Igualmente, após a construção das máscaras, acho muito interessante efectuar um 
jogo de representação com gestos e palavras. Pôr em cena a sua própria problemática 
é benéfico, do ponto de vista catártico. Porque brincar tem um efeito que permite, 
numa primeira abordagem, identificar a sua própria história (melhor, compreendê-
la) para, mais à frente, poder distanciar-se dela, uma vez que foi encenada.

A escrita tem também um papel importante na terapia com as mulheres. Quer 
seja através da escrita da sua própria biografia, ou de cartas para diversas pessoas 
da sua família, por exemplo (que não serão enviadas mas a maior parte do tempo 
queimadas mas que permitirão a expressão de emoções e de situações do passado que 
não foram resolvidas, nem faladas) a escrita é uma “ferramenta” muito importante. 
Às vezes, é até utilizada num trabalho de psicogenealogia. Neste caso, escreve-se 
como se estivéssemos no lugar de um antepassado, permitindo colocar na escrita a 
memória transgeracional.

A escrita é um meio simples. Constitui, por conseguinte, um fabuloso meio 
terapêutico que utilizo também entre as sessões como um modo de ligação de uma 
sessão à outra. Permite à paciente expressar-se sem perigo, continuar o seu trabalho 
interno enquanto está sozinha, continuar a trabalhar sobre si mesma, sendo também 
eficaz quando ela sente a necessidade de se libertar de certas memórias e emoções. 
Aconselho sempre às minhas pacientes que escrevam um diário enquanto fazem 
psicoterapia.

Os contos são úteis em certas situações específicas. Quando se trata, por exemplo, 
de permitir a uma paciente a compreensão de uma situação específica que ela não 
entende por si mesma e sobre a qual precisa de reflectir longamente e ao seu próprio 
ritmo.

Como Clarissa Pinkola Estés explica no seu livro:
«As histórias, os contos de fadas, os mitos afiam a nossa visão das coisas, ajudando-

nos a compreendê-las melhor, de modo que podemos reencontrar e seguir a pista traçada 
pela natureza selvagem. O ensino dos contos dá-nos a certeza de que a pista não 
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desapareceu, o que leva as mulheres cada vez mais profundamente ao conhecimento 
delas mesmas. Os vestígios que todas seguimos são os do Self instintivo, do Self selvagem 
e profundo».

Cada mulher identifica-se sempre mais com um determinado conto. Isso tem 
a ver com a sua história pessoal, mas também com o momento existencial que ela 
atravessa. Devo, mesmo assim reconhecer que o conto do “Patinho Feio” reúne a 
unanimidade nas mulheres cujo feminino interior é ferido. O conto fala da relação 
materna, problemática que provém de várias gerações (ver caso da mulher Atena).

O tabuleiro de areia
Nesta terapia, a paciente usa miniaturas para montar cenários sobre um tabuleiro 

de areia, permitindo-lhe exteriorizar emoções e angústias.
No “atelier-consultório” tenho um tabuleiro coberto de areia seca e centenas de 

miniaturas que representam um pouco de tudo o que existe no mundo (pessoas, 
objectos, construções, alimentos, plantas, animais, paisagens) e no inconsciente 
colectivo (monstros, divindades). Este método encontra-se baseado na criação 
prática e criativa de cenários. São elaboradas várias imagens tridimensionais na 
areia que permitem o envolvimento do corpo, da alma e do espírito. Podemos dizer 
que esta abordagem cura a alma através dessas criações. Foi Dora Kalff (mais uma 
mulher terapeuta discípula directa do Jung) que elaborou o processo criativo do jogo 
de areia a partir do “Jogo do mundo” de Margaret Lowenfeld. Dora Kalff entendeu 
que as produções geradas tanto por adultos como por crianças representavam o seu 
inconsciente e que eram comparáveis aos sonhos, ou à imaginação activa. 

Carl Gustavo Jung, em sua última obra “Memórias, Sonhos e Reflexões” (obra 
autobiográfica) explica que ele mesmo se envolveu com a terapia da caixa de areia 
depois do seu rompimento com Freud. Este acontecimento deixou-o profundamente 
perturbado (aliás, aconselho a quem estiver interessado sobre a vida de Jung, 
nomeadamente sobre esta fase da separação com Freud, que leia este livro) e, nos três 
anos que se seguiram, Jung atravessou uma fase psicótica que ele próprio analisava e 
finalmente conseguiu tratar. Foi aí que desenvolveu todos os métodos criativos, como 
a imaginação activa e seu próprio de tabuleiro de areia. Nesta fase, decidiu deixar-se 
levar pelos impulsos do seu inconsciente e fazer o que lhe agradava. Lembrou-se 
então de como, enquanto menino, erguia castelos e outras construções com areia, 
pedras, barro. Deu-se conta do quanto esta criatividade e espontaneidade do seu 
menino interior lhe faltava. Consequentemente decidiu reatar com a sua criança 
interior e começou a brincar, todos os dias depois do almoço, com terra e pedras nas 
margens do lago de Zurique. Ele escreve a esse respeito:

«No decorrer dessa actividade, as minhas ideias tornavam-se claras e era capaz 
de entender as fantasias cuja presença em mim sentia apenas de um modo vago. 
Naturalmente, pensava sobre o significado do que fazia e perguntava a mim mesmo: 
“Na verdade, o que é que estás a fazer agora? Estás a construir uma pequena cidade 
e estás a fazê-lo como se fosse um ritua1!” Não tinha nenhuma resposta às minhas 

perguntas, apenas uma certeza interna de que estava a caminho de descobrir o meu 
próprio mito. Pois a brincadeira de construir era só o começo. Libertava uma torrente 
de fantasias que, mais tarde, anotei cuidadosamente».

De um modo concreto, Jung elaborou mais tarde a sua abordagem. Em parte 
baseado nesses trabalhos que efectuou sobre si mesmo, mas que também observou 
posteriormente nos seus pacientes. Foi assim que o processo de individuação, a 
função transcendente e a técnica da imaginação activa brotaram.

A ideia do jogo de areia faz com que a paciente, além de falar sobre as suas 
experiências, também monte cenários com os elementos disponíveis para expressar 
os seus conflitos e angústias inconscientes. Este tratamento é excelente para quem 
tem dificuldades em comunicar, como: as mulheres tímidas, as que estão deprimidas 
ou as que sofreram abuso emocional ou sexual. Mas também ajuda as mulheres 
muito “mentais” que dificilmente deixam um espaço para “brincar” e se escondem 
atrás de longos discursos, que na maioria das vezes não levam a nada, a não ser 
enganarem-se a si próprias e ao terapeuta. O jogo de areia faz com que esse tipo de 
paciente abandone um pouco o lado intelectual e seja mais intuitiva.

Esta abordagem com a areia pode favorecer lembranças da infância, como 
brincadeiras na praia e na natureza. Uma das chaves para interpretar o que a 
pessoa está a sentir é a sequência dos cenários elaborados em cada consulta. Numa 
primeira abordagem, as montagens podem parecer desconexas, mas é possível 
perceber, no decorrer do tratamento, temas que se repetem ou que apresentam 
alguma relação. Por isso, depois da conclusão de cada cenário, o terapeuta fotografa 
e guarda o resultado. Posteriormente, discute a mensagem transmitida pelo conjunto 
de trabalhos. Eu costumo enviar à paciente, através da Internet, a fotografia do 
cenário que ela acabou de criar. Isso permite-lhe rever sua obra e repensar certos 
assuntos. Pessoalmente, entendo que o processo terapêutico na caixa de areia, é 
uma ferramenta extraordinária que permite desvendar muitos aspectos escondidos 
e recalcados da paciente, assim como o desenvolvimento da alma. Além disso, leva-a 
a sentir emoções da infância, de quando ela brincava espontaneamente, sem pensar 
em mais nada, a não ser no prazer de brincar.

Para concluir esta apresentação sobre a minha abordagem de arte-terapia para 
as mulheres, vou citar Nicole Weill, arte-terapeuta junguiana, autora da obra “ Ma 
pratique de l árt-thérapie” (A minha prática da arte-terapia) que conclui o seu livro 
nestes termos:

«Finalizo com a conclusão de que os arte-terapeutas não correspondem ao perfil 
clássico dos analistas e psicoterapeutas, creio sinceramente que eles constituem uma 
profissão diferente, uma nova corrente mais próxima do xamanismo e do misticismo.

Uma sessão de arte-terapia é uma cerimónia consagrada, onde o sentimento 
dominante é a devoção. 

Uma profunda devoção em relação ao “Todo” que o terapeuta cumprimenta no 
outro. O arte-terapeuta é um apaixonado do Self».
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A TErAPIA FlOrAl

Na natureza, as mais puras vibrações estão contidas dentro das plantas, flores, 
árvores e outros vegetais. Sempre que estas vibrações entram em interacção com o 
campo energético do ser humano, isso permite que as emoções se harmonizem, que 
a mente se acalme e que a paz e condições para uma saúde melhor se instalem. Cada 
tipo de flor tem a sua estrutura vibracional própria, da qual emana uma energia de 
cura muito particular.

As essências florais contêm a vibração energética das flores em infusão na água. 
Posteriormente, é acrescentado o álcool para permitir a sua conservação. As essências 
florais podem ser tomadas em conjunto com outras terapias ou tratamentos, sejam 
eles alopáticos ou holísticos. Para além de não possuírem efeitos colaterais, podem 
ser utilizadas por todos, incluindo mulheres grávidas, recém-nascidos e pessoas 
idosas. As essências florais não são medicamentos, não substituem um tratamento 
medicinal apropriado, mas são um meio natural (e que não constitui qualquer 
perigo) de ajudar as pessoas a reencontrar um equilíbrio emocional e uma melhor 
saúde.

Pessoalmente, acho que a terapia floral é de uma ajuda fundamental na 
psicoterapia, principalmente quando o floral é criado especificamente para a 
paciente. Costumo criá-lo em conjunto com a paciente durante uma sessão, de modo 
a que o floral seja totalmente personalizado e feito de acordo com as necessidades 
do momento presente de quem o irá consumir. O floral criado irá ajudar a paciente 
no desenvolvimento da terapia, funcionando como uma “bengala” pois, para além 
de actuar nos níveis vibracional, emocional e físico, também actuará como um 
“companheiro” no quotidiano da mulher, fazendo com que ela relembre, de manhã 
e à noite (quando o floral deve ser tomado), aquilo que está a ser trabalhado na sua 
terapia.

Utilizo os florais da flora Australiana (Bush Flowers Essences) porque acho que 
são os melhores para serem tomados em conjunto com uma psicoterapia (são florais 
muito catárticos). Os Aborígenes Australianos sempre os usaram para equilibrar 
as emoções e a Austrália é o país com o maior número de plantas em flor, que são 
também as mais antigas do mundo. Metafisicamente, a Austrália tem tido uma 
sábia e velha energia. Podemos compará-la com a mesma energia evidenciada na 
Grécia, há 2500 anos, com Hipócrates, Platão e Pitágoras. A mesma energia move-
se constantemente de país para país, estando presente apenas num determinado 
momento. Agora, está na Austrália.

O propósito das Bush Flowers é a sua ajuda para eliminar os bloqueios que 
impedem que as pessoas se sintam em harmonia consigo mesmas e com o seu Ser 
Superior, isto é, a sua parte intuitiva que conhece o seu sentido de vida (o famoso 
caminho da individuação, de acordo com Jung).

Estas essências não só ajudam a clarificar o sentido de vida de cada um, como 
encorajam, fortalecem e entusiasmam o indivíduo a descobrir e atingir os seus 
objectivos e sonhos.

As essências ajudam a desenvolver um grande nível de intuição, auto-estima, 
espiritualidade, criatividade e boa disposição. Ajudam principalmente a resolver 
problemas específicos e distúrbios existenciais permitindo também que todos se 
beneficiem, ou seja: A pessoa, a sociedade e o planeta.

O efeito das essências é similar ao da meditação, quando a pessoa ascende 
ao seu Eu Superior e, se tomadas ao mesmo tempo que se faz um “trabalho” 
psicoterapêutico, os resultados conseguidos são fenomenais.

A PsICO-AsTrOlOGIA

Desde os tempos mais antigos, a Astrologia ajuda-nos a conhecer certos 
acontecimentos que marcam, marcaram ou irão marcar as nossas vidas, assim 
como auxilia na descodificação da tipologia dos caracteres, convertendo-se numa 
ferramenta primordial que nos situa no meio deste imenso universo.

Etimologicamente, a palavra Astrologia vem do Grego:
Astrologia: Astro = ASTROS e Logia = teoria, discurso sobre... O que nos 

permite formar a seguinte frase: teoria ou discurso sobre os astros.
Embora na sua origem, fosse usada no Antigo Egipto para definir os ciclos das 

temporadas, converteu-se rapidamente, graças à sua precisão e riqueza, num meio 
adaptável e indispensável a outras disciplinas como a Medicina, a Alquimia e as 
ciências da época.

Durante largos séculos, os grandes sábios utilizaram a Astrologia, adaptando-a 
e fundindo-a com outras metodologias, sendo que a matéria e o espírito eram para 
eles uma continuidade ou a expressão separada de uma mesma verdade universal.

Paracelso era um grande astrólogo e alquimista mas também podemos citar Jung 
e até Albert Enstein.

Infelizmente, cinco séculos de Inquisição e a explosão científica dos dois últimos 
séculos denegriram a verdadeira dimensão da Astrologia.

Não que seja preciso rejeitar a ciência, visto que ela permitiu e permite revelar 
grandes mistérios, mas em certos casos a sua arrogância leva-a a querer ter a verdade 
absoluta sobre todos os assuntos (como fez a religião Católica, também, durante a 
Inquisição).

Actualmente, são muitos os que utilizam a Astrologia como método de trabalho, 
mas, também esses, são muitas vezes vistos como meros fantasistas ignorantes e 
ingénuos, ou ainda como pseudogurus que aproveitam os seus supostos poderes para 
manipular e enganar as pessoas em aflição (infelizmente, isso também acontece).

A Astrologia terapêutica permite-nos restituir o seu verdadeiro lugar e o valor à 
astrologia.
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Podemos chamá-la de Psico-Astrologia, Astropsicologia, Astrologia Psicológica 
ou ainda Astroterapia. Independentemente de como a chamarmos, a sua função 
é sempre a  mesma: Ajudar o próximo a descodificar os seus sofrimentos, as suas 
problemáticas emocionais, os acontecimentos, reencontrando o seu caminho na 
vida.

A Astroterapia é, antes de tudo, um método de cura que segue uma metodologia 
bem definida na qual se fundem as técnicas da Astrologia, a psicologia dos 
arquétipos, a psicopatologia (estudo das desordens do comportamento, 
problemáticas emocionais e psicológicas) e ainda a descodificação da origem dos 
sofrimentos que muitas vezes provêm da infância, ou da adolescência (psicologia do 
desenvolvimento) e, por vezes, de vidas passadas. Utiliza ainda outras técnicas de 
psicoterapia que permitem ao paciente atingir a cura e a libertação.

O praticante da Astroterapia terá obrigatoriamente de ser formado em Astrologia, 
em Psicologia, e em uma ou várias técnicas de psicoterapia ou psicanálise.

Também deverá ter feito alguns anos de psicoterapia pessoal, durante os quais se 
terá “purificado” das suas diversas problemáticas existenciais para se converter num 
“canal transmissor” limpo.

Para usar uma metodologia aplicada, é preciso seguir um código deontológico 
estrito, com a intenção de garantir o anonimato dos pacientes, bem como o conteúdo 
das consultas, e de os respeitar, tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto 
de vista físico e moral.

A Astroterapia procede da Astrologia humanista e do movimento humanista (ou 
humanístico) precursor da Psicologia Transpessoal.

Uma de suas noções centrais, é o desenvolvimento pessoal e a noção de 
evolução existencial, já que o ser humano tem uma necessidade vital de saber e de 
compreender porque está Aqui. As técnicas de Psicoterapia Transpessoal, assim 
como as da Astroterapia, permitem ajudar a pessoa a descobrir o seu potencial e os 
seus dons, levando-a a encontrar o seu caminho de vida, que só a ela pertence.

As consultas são totalmente individualizadas, porque nenhum ser é idêntico.

A Astrologia permite (graças aos ciclos planetários) a informação do momento 
da evolução e fase de crescimento existencial em que nos encontramos, tal como 
ajuda a clarificar os desafios e conflitos internos e externos que a vida apresenta no 
momento actual. Deste modo, as crises existenciais convertem-se em verdadeiros 
impulsos para o crescimento e para a evolução.

Vivemos numa sociedade muito perturbada, com stress, perda de valores e 
referências, violência, o que muitas vezes leva o ser humano a não saber mais quem 
é, ou o que está Aqui a fazer.

A mulher, em particular, encontra-se numa busca do seu papel existencial 
que gerações de mulheres antes dela perderam durante os séculos “castradores” 
patriarcais.

As mulheres de hoje procuram como viver com emoções e valores de mulheres, 
num mundo onde os valores materialistas e de combates de tipo masculinos estão 
no seu auge. Como já vimos, sentem-se muitas vezes “cortadas” do seu mundo 
emocional, das suas faculdades e dos valores criativos, procurando adaptar-se e 
sobreviver num mundo violento onde não são o amor e os sentimentos a prevalecerem, 
mas sim o ódio, o poder e a competitividade. 

A Astroterapia permite ajudar a mulher a reencontrar a sua trilha, visto que todos 
nós estamos nessa procura evolutiva, conscientemente, ou não.

Através da análise do mapa astral, associada a várias técnicas psicoterapêuticas, 
a Astroterapia permite redescobrir o caminho e compreender qual é realmente o 
nosso “projecto de vida” garantindo o nosso bem-estar existencial.

Tomando consciência das nossas crenças, tal como dos nossos padrões de 
comportamentos (transformando-os) podemos criar vidas harmoniosas de acordo 
com a nossa verdade mais profunda, não somente para nós, mas também para os 
demais.

Considero a psico-astrologia uma grande “ferramenta”, porque funciona por 
meio dos arquétipos. Como terapeuta, o mapa individual de uma paciente permite-
me entender a dinâmica existencial em que ela se encontra. Nomeadamente, saber 
qual é o tipo de desafio que enfrenta, quer no que diz respeito a toda a sua existência, 
quer naquele momento, em que me vem consultar. 

A TErAPIA COM O CAVAlO (EQUOTErAPIA)

«Há uma grande semelhança entre as relações das crianças e dos homens primitivos 
com os animais. As crianças não demonstram sinais da arrogância que faz com que os 
homens civilizados adultos tracem uma linha rígida entre a sua própria natureza e a 
de todos os outros animais. As crianças não têm escrúpulos em permitir que os animais 
se classifiquem como seus plenos iguais». Sigmund Freud

Escolhi esta frase de Freud para iniciar esta parte sobre a terapia com os cavalos 
porque ela simboliza aquilo que se sente quando se está a trabalhar terapeuticamente 
com animais. Emoções puras e muito antigas que nos religam à nossa infância e 
àquilo que fomos quando ainda éramos “primitivos”, sem apriorismos, nem noção 
do “querer parecer”. A nossa sociedade ocidental está cada vez mais acompanhada 
pelos animais de companhia. Este movimento sociológico que, com certeza, 
pode ser analisado sob muitas vertentes, demonstra a meu ver, uma necessidade 
inconsciente de voltarmos a vidas mais naturais e menos complicadas. Sabemos 
também que o nosso dia a dia é muito stressante e difícil, nomeadamente para quem 
vive nas grandes cidades, onde existe stress, solidão, dificuldades de se criarem laços 
verdadeiros e a falta de rumo existencial, o que faz com que o homem citadino se 
torne cada vez mais neurótico e psicótico. Consequentemente, ele procura e encontra 
nos animais um colo para dar que, evidentemente é o colo que ele, humano, precisa 
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(como já vimos, sabemos fazer aos outros aquilo de que mais precisamos para nós). 
Os animais de companhia tornaram-se os terapeutas de muitos humanos, muitos 
desses animais até ficam com as neuroses dos donos: quantos cães não sofrem de 
bulimia! Devemos respeitar os nossos amigos “peludinhos” e aproveitar também os 
seus comportamentos patológicos para verificarmos até que ponto isto não terá algo 
a ver com a nossa própria angústia existencial. Verifiquem! Tenho a certeza que se 
vão admirar!

Os animais também são utilizados numa vertente terapêutica oficial: chama-
se zooterapia. Certos cães são utilizados como acompanhantes de cegos, ou de 
deficientes físicos e/ou mentais. Gatos fazem companhia a pessoas idosas em lares. 
Golfinhos brincam com crianças autistas. Cavalos levam deficientes para passeios, 
etc.

O primeiro relato da participação de animais em situações terapêuticas, na 
sociedade ocidental contemporânea, remonta ao final do século XVIII, na Inglaterra. 
O Retiro de York, um tipo de instituição psiquiátrica, mantinha animais nos seus 
pátios arborizados nos quais os pacientes passeavam. 

Mais recentemente, foi o psicólogo norte-americano Boris M. Levinson (na 
década de 60) quem trouxe para a ciência, a riqueza do potencial terapêutico das 
relações entre crianças e animais. No seu trabalho, ele percebeu que a natureza do 
vínculo entre pessoas e animais era de uma qualidade diferenciada. 

No Brasil, a psiquiatra Nise da Silveira conduziu, nos anos 50, um trabalho 
pioneiro entre pacientes esquizofrénicos e animais co-terapeutas. Ela relatou a 
facilidade com que pacientes com dificuldade de contacto com o mundo externo 
se vinculavam a cães. A partir daí, foi inaugurado todo um campo de actuação e 
pesquisa, que se encontra actualmente em amplo crescimento.

Os benefícios encontrados sempre que crianças e animais estão juntos (seja 
numa terapia, na sala de aula, ou em outras actividades) são os seguintes:

• Cria-se um ambiente mais enriquecido, motivando as crianças a pensar e a 
 aprender, pois elas têm interesse natural pelas criaturas vivas.

• São possíveis actividades interessantes, espontâneas, facilitando a 
 aprendizagem.

• O desenvolvimento emocional é facilitado através do vínculo formado entre 
 criança e animal no qual muitos sentimentos são trocados, auxiliando na 
 superação de conflitos e numa maior consciência de si mesmo.

• É encorajado o respeito por todas as formas de vida, desenvolvendo-se o senso 
 de responsabilidade e de cuidado consigo e com o outro.

• É estimulada a participação de crianças mais retraídas e tímidas nas actividades 
 em grupo.

• É facilitada a comunicação de situações de risco vividas pela criança, tais como: 
 violência doméstica, abuso sexual, problemas de álcool e drogas, entre outros.

• É favorecida a inclusão de alunos com deficiência, tendo como inspiração o 
 animal, que não julga nem tem preconceito. (Fonte: www.zooterapia.com.br)

Decidi especializar-me em Equoterapia, primeiro pela minha ligação muito forte 
com animais em geral, mas, no caso do cavalo, eu procurava há algum tempo um 
método psico-corporal com o qual me identificasse o suficiente e que me fizesse ter 
a certeza de que iria realmente ajudar as mulheres. Às vezes, na psicoterapia clássica, 
há uma determinada altura em que “nos perdemos na fala”. Ao fim de alguns meses 
passados a falar, as respostas e o corpo do paciente “acostumam-se”, e a técnica deixa 
de fazer o efeito que tinha no início da terapia. Quando isso acontece, precisamos de 
fazer alguma coisa para alterar a situação, encontrando maneira de ajudar o paciente 
a evoluir. Em certo tipo de patologias, as pessoas já têm consciência de que precisam 
de mudar algumas coisas, mas não o conseguem fazer. Nestes casos, o trabalho 
com o cavalo é fantástico, porque saímos de um consultório fechado, para o ar livre, 
onde vamos estar tanto em contacto com a natureza como com um animal que nos 
permite entrar num outro tipo de relação.  

A palavra Equoterapia vem do radical latin EQUUS = CAVALOS e da palavra 
Grega THERAPEIA = TERAPIA 

Por definição, a Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza 
o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e 
equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de 
deficiência e/ou com necessidades especiais (ANDE-BRASIL). O cavalo influencia, 
através do movimento, o desenvolvimento motor, psíquico, cognitivo e social do 
praticante. 

A equoterapia é efectuada obrigatoriamente com diversos profissionais que se 
complementam e trabalham em conjunto, tais como: fisioterapeutas, psicólogos, 
equitadores, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, etc. 

A equoterapia pode ser dividida em três modelos terapêuticos: 

a) A Hipoterapia 
Trata-se do tratamento com auxílio do cavalo. Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais, como profissionais de maior intervenção neste programa, utilizam 
este tratamento, para pacientes com disfunção motora. O cavalo influencia o 
paciente, ao invés de o paciente controlar o cavalo. O paciente é colocado sobre o 
cavalo e responde activamente aos seus movimentos. O terapeuta, com o auxílio do 
auxiliar, guia, determina a direcção do percurso, a posição da cabeça e a velocidade 
do cavalo, analisa as respostas do praticante, fazendo os ajustes necessários para 
cada situação. Os objectivos da hipoterapia são: melhorias no tónus muscular, na 
postura, no equilíbrio e na mobilidade. É essencialmente voltada para a área da saúde 
e caracteriza-se pela dependência funcional motora do paciente. Neste modelo, o 
cavalo actua primariamente como instrumento cinesioterapêutico. Todavia, ele tem 
também o seu aspecto construtivo no que toca à questão psicológica do praticante. 
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b) A equitação adaptada (desporto adaptado) 
Este tipo de actividade equestre é praticado por pessoas física e mentalmente 

deficientes que já atingiram um certo nível na Hipoterapia. Todas as disciplinas 
são utilizáveis (salto, volteio, dressage, fixação). Alguns dos praticantes inclusive 
atingem o nível profissional e competem nos para-olímpicos.

c) A Terapia com o Cavalo ou Terapia assistida pelo cavalo
A progressão equestre não é aqui o objectivo principal. Montar e estar em sela 

não é um resultado, consiste antes num processo terapêutico. Equivale a uma 
psicoterapia, e costuma designar-se por psicoterapia com o cavalo. 

O espaço terapêutico engloba o trabalho efectuado com o cavalo, na sua 
globalidade. Visa o bem-estar (prazer), a progressão e uma estabilização nos planos: 
físico e motor; relacional e afectivo; psíquico (imagem própria, confiança, auto-
estima).

A abordagem pode ser variada e adaptada em função: da formação básica do 
terapeuta; da linha pedagógica do terapeuta; dos objectivos globais visados pelo 
paciente. 

Em contrapartida, terá necessariamente em conta o funcionamento do animal 
CAVALO. 

As origens da Equoterapia: 

Na mitologia e na antiguidade, 
o cavalo ocupa um lugar muito 
importante. Na mitologia grega, por 
exemplo, os seus atributos são: a beleza, 
a força, a rapidez e a imponência. 

O cavalo com asas, Pegasus, nasceu 
do sangue da medusa. Zeus fez dele uma 
constelação e Poseidon era conhecido 
por se locomover com os seus cavalos. 

Chiron (Quíron), o centauro, era 
uma criatura meio homem e meio 
cavalo. Foi um grande sábio e professor 
de muitos heróis, como Aquiles e 
Prometeu, como veremos no Capitulo 
IV, sobre os terapeutas. 

O uso do cavalo como forma de terapia data de 400 A.C. quando Hipócrates o 
utilizou para “regenerar a saúde” dos seus pacientes. 

Em 300 A.C Xenofon, filósofo grego, discípulo de Sócrates, falava das virtudes 
do cavalo nestes termos:  

«O cavalo é um bom mestre, não só para o corpo, mas também para o espírito».

LIZ HARTEL (Dinamarca), praticante de equitação, foi atingida aos 16 anos 
por uma forma grave de poliomielite, a ponto de durante muito tempo não ter 
possibilidade de se mover, a não ser em cadeira de rodas, e depois com a ajuda de 
muletas. Mesmo assim, contrariando tudo e todos, continuou a praticar equitação. 
Oito anos depois, nas Olimpíadas de 1952, foi premiada com a medalha de prata em 
adestramento, competindo com os melhores cavaleiros do mundo, e o público só 
percebeu o seu estado quando ela teve de se apear do cavalo para subir ao pódium, 
socorrendo-se para tal de duas bengalas canadianas. Este sucesso foi repetido quatro 
anos depois, nas Olimpíadas de Melbourne, em 1956. 

Oficialmente, o início desta prática dá-se em 1960. Os precursores foram os 
suecos e os noruegueses. A Inglaterra e a França seguiram-lhes rapidamente os 
passos e foram formadas as primeiras associações. 

No Brasil, a partir dos anos 80, quando foi criada a ANDE-Brasil (Associação 
Nacional de Equoterapia), o tratamento tomou maior impulso. 

Em Portugal, há 15 anos que se pratica a hipoterapia, na maioria dos casos em 
picadeiros, ao contrário de países como Brasil, Espanha, Suécia, França, Alemanha 
e Dinamarca, onde esta terapia já é desenvolvida em centros especialmente criados 
para esse fim. 

Porquê o cavalo? 
O cavalo funciona como um espelho das nossas emoções, pelo facto de ser mais 

parecido com o ser humano do que possamos imaginar.
Tem um sistema nervoso e emocional muito semelhante ao nosso. O cavalo, por 

exemplo, transpira como nós, e isto é um aspecto que poucas pessoas conhecem. A 
etologia explica-nos de que maneira o cavalo se comporta no seu ambiente natural. 
É um animal de manada, ou seja, um animal social, e aqui também se assemelha 
ao nosso comportamento social. É uma presa. Não é um predador, e isto é muito 
importante, porque o facto de ser uma presa põe-no sempre numa posição de alerta. 
Desenvolveu uma grande capacidade de sentir o perigo a vários níveis, o que o torna 
naturalmente muito sensível ao que estamos a fazer ao seu lado. Ele vai reagir ao que 
fazemos, dizemos ou pensamos. O facto de nos mexermos pode não ter nenhuma 
repercussão no cavalo, mas ele é tão sensível que, se pensarmos em fazê-lo, ele 
saberá. Então podemos dizer que o cavalo funciona como um espelho.

Esclarecendo melhor: uma pessoa que tem um problema psicológico e que se 
torna agressiva, não tem a consciência de que é agressiva, mas vai dizer que o mundo 
é agressivo para com ela. O mesmo acontece com o Cavalo. Se a pessoa tiver uma 
atitude agressiva com o Cavalo, o animal vai ser como um espelho de si mesma, 
porque vai reagir à agressividade, fugindo, ou, mesmo, tornando-se agressor.

Como psicoterapeuta, acrescento ainda que, na Psicoterapia Clássica, se tenta ir 
às origens da agressividade de um paciente, na tentativa de perceber porque é que 
ele é hiperdefensivo. Com o cavalo, essa análise é muito mais rápida. Poderia até 
dizer-se instantânea.   
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No plano físico, permite: 
• Trabalho tónico global. Ao passo: funcionamento de 300 músculos. 
• Trabalho de sincronização. 
• Ajustamento tónico para manter o equilíbrio (2280 por ½ h). 
• Associação dos membros superiores e inferiores. 

No plano psíquico, permite: 
• O contacto corporal que estimula as sensações (o afecto). 
• Tomada de consciência da sua existência. 
• O movimento permite ao cavaleiro tomar consciência do seu esquema 

 corporal. 
• A supremacia do cavaleiro sobre o peão (revalorização psicológica). 
• Nascimento da identificação. Necessidade absoluta para o cavaleiro de ter em 

 conta “o outro”. 
• Segurança devido ao ritmo (passo). 
• Processo de aprendizagem longo, benéfico para pessoas com perturbações de 

 carácter .

No plano relacional: 
• Autenticidade da relação (cavaleiro-cavalo). O animal não pode enganar, 

 não tem um “EU” artificial (importante para pessoas procedentes de famílias 
 pouco estáveis). 

 Ou se encontra em estado de tensão (necessidade) = insegurança, ou em estado 
 de descanso = segurança. 

• Relação sem julgamento – o animal é receptivo, não tem esperas. 
• Sanção ou resposta imediata. 
• Objecto intermediário na relação “com o outro”. 
 Isto permite sempre ao terapeuta ser o “bom objecto “. 
• Terapêutica de tipo regressiva, recorrendo às necessidades básicas 

 (Winnicot). 
•  Simbolismo de força (imagem que protege, ou o contrário). 
 Sem estar a esquecer o aspecto mítico e fantasmático. 

Os cavalos: 
Se o cavalo permanece um animal grande e potente, é necessário, contudo, notar 

que os cavalos colocados à disposição dos pacientes são perfeitamente adaptados a 
este tipo de actividade e objectivos. 

Os locais de trabalho: 
As sessões podem desenrolar-se: 
• No interior (picadeiro coberto/box) 
• Em espaço adequado, no exterior (picadeiro descoberto) 
• Em passeio e caminhadas 

Em qualquer dos casos, será criado um “quadro” terapêutico adaptado às 
necessidades de cada paciente. 

Para quem: 
Dirige-se a todas as pessoas desejosas de vivenciar uma cumplicidade. O trabalho 

com o cavalo permite afastar os limites impostos. A progressão equestre, no sentido 
estrito, não é o objectivo principal. 

Trabalha-se com adultos e crianças com dificuldades em vários registos: 
• Deficiência física (enfermidade motora cerebral, enfermidades congénitas, 

 acidental, doença, deficits sensoriais, etc..) 
• Deficiência psíquica (neurose, psicose, dificuldade comportamental,
 depressão, angústias, deficit de atenção/hiperactividade, síndrome de Down, 

 autismo). 
• Deficiência relacional (perturbações do carácter). 

Princípios terapêuticos: 
A psicoterapia com o cavalo retoma os três princípios necessários para a 

construção de um indivíduo definidos pelo pediatra e psicanalista inglês Donald 
Winnicott. 

HOLDING (amparo e sustentação) 
Trata-se da possibilidade de adquirir as noções de tempo e de espaço e de utilizá-

las. Esta aquisição é feita normalmente pelo recém-nascido quando a sua mãe o 
segura física e psicologicamente. 

Esta fusão (e total dependência) é fundamental para a construção de um ser. 
Na terapia com o cavalo, ele representa a doçura, o calor, o balanceio, a segurança 

suficientemente necessária na aprendizagem espacio-temporal. 

HANDLING (criação de relações - Manejo) 
Trata-se da passagem do estado de fusão à independência, ou seja, a personalização 

do indivíduo. Esta aprendizagem faz-se normalmente na pequena infância (através 
dos cuidados pessoais). É o período de diferenciação. 

O cavalo incita à relação e obriga à passagem a um estado de independência. 
Segue apenas o seu instinto, o que provoca temor, descontentamento ou frustração do 
cavaleiro, obrigando-o assim a concretizar actos e a tornar-se mais independente. 

OMNIPOTÊNCIA (objecto de diferenciação) 
A criança pequena tem o sentimento de ser muito poderosa (a criança chora, a 

mãe corre, por conseguinte, satisfaz imediatamente a sua necessidade). 
Para viver algo com o cavalo, o cavaleiro DEVE diferenciar-se. 

Que mais pode lhe dar a terapia com o Cavalo? 
Tónus muscular, consciência espacial do corpo, trabalho simétrico do corpo, 
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equilíbrio, força física, destreza, coordenação, orientação espacial (invisuais) 
revalorização pessoal, confiança em si, desenvolvimento da autonomia, aumento 
das capacidades de atenção contínua, aprendizagem de tarefas de rotina (cuidar 
dos cavalos, por ex.), controlo das emoções, controlo do medo, melhor capacidade 
respiratória, ensino da cooperação.... 

Em conclusão, a prática da Equoterapia favorece uma sadia sociabilidade, que 
integra o praticante, o cavalo e os profissionais envolvidos. É um trabalho vasto em 
possibilidades e extremamente dinâmico, que inclui desde o contacto e o vínculo 
afectivo com o animal, até ao acto de montá-lo. A Equoterapia é destinada não 
apenas a pessoas especiais, mas também no apoio às dificuldades escolares. Casos 
de dependência física, stress, terceira idade, bem como a todos os que procuram 
novas oportunidades de crescimento, melhoria na qualidade de vida e ainda um 
melhor equilíbrio, tanto físico como mental. (Fonte: www.equitherapie.net)

Em relação às mulheres, o relatório de caso da mulher Deméter evoca como 
funciona a terapia assistida pelo cavalo. Mesmo assim, vou descrever duas situações 
curtas para permitir às leitoras compreender melhor como esta abordagem realmente 
funciona.

Uma paciente de uma certa idade que fazia terapia comigo há bastante tempo por 
causa de uma grave depressão, passava a vida a ajudar os outros, queixando-se de que 
não conseguia viver em paz já que os outros sempre a obrigavam a fazer coisas por eles 
(uma verdadeira Deméter). Com o tempo, a sua atitude mudou bastante e já conseguia 
impor alguns limites, mas, mesmo assim, ainda não tinha conseguido libertar-se e 
encontrar o seu rumo. Decidimos então, de comum acordo, que ela iria experimentar 
algumas sessões de terapia assistida com o cavalo. O seu primeiro contacto com o 
animal foi emocionante, ela escovava a égua que tinha escolhido para trabalhar com 
muita calma e meiguice (mesmo assim, enquanto tratava do animal continuava a 
falar das suas preocupações com a família toda). Os problemas começaram quando 
decidimos ir dar um passeio a pé com a égua. A senhora teria só que levar o animal 
pela guia que estava preza ao cabresto. Enquanto passeámos pelos caminhos do haras 
estava tudo bem, mas, quando chegámos ao pasto, a égua quis comer todas as flores 
que avistava. Nada de anormal neste comportamento, só que a instrução que eu tinha 
dado à paciente era justamente a de não deixar a égua comer. Foi totalmente impossível 
segurar o animal, que fez com a minha paciente aquilo que lhe apeteceu. Esta situação 
durou três sessões e dava para ver que a senhora não conseguia impor-se ao animal. 
O mais incrível era observar o comportamento da égua. Como já expliquei, o cavalo 
funciona como um espelho dos nossos comportamentos e reflecte aquilo que temos de 
inconsciente em nós através das suas reacções. Quando esta senhora caminhava com a 
égua a seu lado, encolhia-se tanto e fazia passos tão pequenos que acabava sempre por 
ficar debaixo do pescoço do animal, que se via aflito para não pisar a senhora. Esta 
égua muito meiga, de repente, aumentava o seu tamanho quase de um modo “mágico” 

e mostrava-se como que uma agressora da senhora. A minha colaboradora, especialista 
em equitação que conhecia este animal desde o seu nascimento, nunca o tinha visto 
com esta reacção. A senhora, pouco a pouco, foi entendendo que era o seu próprio 
comportamento adquirido ao longo da vida que fazia com que se colocasse como uma 
vítima perante os outros, obrigando-os (mesmo aos mais fracos) a tornarem-se poderosos 
e dominadores com ela. Aquilo que parecia ser uma agressão dos outros era, afinal, 
uma perturbação neurótica que tinha desenvolvido desde a infância. Existe uma lei na 
natureza que nos revela que sempre é preciso que haja um mais forte. Neste caso, a égua 
era obrigada a ser a mais forte. Depois de algumas sessões, conseguiu andar com passos 
maiores e mais decididos, já falava menos dos outros e tenho a certeza de que ela vai 
conseguir tornar-se uma mulher autónoma, dona da sua própria vida.

A outra situação aconteceu durante a minha formação em equoterapia. Fazíamos 
estudos de casos com pacientes verdadeiros e enquanto a nossa professora fazia a sua 
sessão, nós anotávamos os comportamentos. Um dia, apareceu uma mulher de cerca 
quarenta anos que se queixava de acabar sempre por escolher o parceiro inadequado. 
Os parceiros acabavam sempre por abusar dela roubando-a e, no pior dos casos, 
até espancando-a. Ela estava decidida a acabar com este tipo de relacionamento e 
consequentemente, iniciar uma terapia. A nossa professora levou-a perto do pasto onde 
estavam três cavalos a descansar. Pediu-lhe que os observasse e que escolhesse um para 
trabalhar. Um dos cavalos não lhe prestou atenção, o outro levantou a cabeça e ficou a 
observá-la de longe e, o terceiro, aproximou-se, mas como viu que ela não tinha interesse 
nele, afastou-se rapidamente. Ela estava quase a decidir-se pelo segundo quando, de 
repente, entrou no pasto um garanhão magnífico que afastou os outros relinchando e foi 
pedir carinho à paciente. Ela ficou encantada. Achou o bicho uma maravilha e disse 
que era aquele, sem dúvida, o que ela queria. Como a nossa professora conhecia bem os 
seus cavalos, ofereceu à senhora uma última oportunidade de escolha. E ela recusava 
as oportunidades dizendo que era este e não outro. A professora jogou no meio do 
pasto, feno fresco. Todos se aproximaram para dividir o presente quando, de repente, 
o garanhão pulou no meio dos outros, mordeu-os, deu coices e apoderou-se da comida 
toda. A paciente desatou a chorar, e, muito entristecida, soluçava: “Este garanhão é 
igual aos homens da minha vida: no início, são lindos, carinhosos e cheios de brilho 
para chamar minha atenção; depois, revelam-se com uma personalidade perversa e 
maldosa. Deixam de me respeitar e dão cabo de mim!”. Ficámos todos profundamente 
tocados por esta situação que nos colocou perante a realidade dos relacionamentos. As 
pessoas atraem inconscientemente aquilo que elas são. Fiquei sabendo mais tarde que 
esta paciente tinha efectuado um longo trabalho de psicoterapia com o segundo cavalo 
do pasto e que já estava a libertar-se deste tipo de relações compulsivas.

Aqui termina a apresentação do meu método com as mulheres. A minha 
abordagem é bastante criativa para dar a cada mulher o espaço merecido que 
lhe permitirá fazer brotar a sua própria personalidade. Como verificaram, não 
menciono nesta parte os arquétipos de cada deusa, simplesmente porque não existe 
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na realidade uma metodologia própria para cada tipo de deusas. O objectivo é levar 
as mulheres a encontrarem quem elas são de verdade, continuando a viver as suas 
vidas de um modo mais pleno e harmonioso. Para isto, precisamos, a meu ver, de 
bastantes metodologias mas, antes de tudo, de saber criar uma relação terapêutica 
positiva que siga à letra a Lei dos 3P: Protecção, Permissão e Potência.

No próximo e último capítulo, vou explicar como funciona esta relação terapêutica 
tão importante, independentemente de se enveredar pela psicoterapia, ou outro tipo 
de abordagem que pretenda ajudar um outro Ser.

Capítulo IV

O Ser terapeuta

Devido a um crescimento constante das diversas formas de terapias nos últimos 
anos (sejam elas de foro físico, psicológico, mental ou espiritual) achei por bem 
dedicar o último capitulo desta obra ao reencontro do feminino, esclarecendo o que 
é, a meu ver “SER TERAPEUTA”. E isto porque, em grande maioria, são mulheres 
que optam por este tipo de actividade. Este súbito interesse das mulheres em se 
tornarem terapeutas (através do reiki, das massagens, do shiatsu, da terapia floral, da 
astrologia, da medicina chinesa, da arte-terapia e de tantas outras técnicas) esconde 
uma dinâmica bem específica da nossa sociedade Ocidental que devemos olhar com 
uma certa atenção. 

O que é que acontece, então, com todas estas mulheres que, repentinamente, 
de um dia para o outro, decidem converter-se em “curadoras”? (também chamadas 
healers em inglês). O que há de tão glorificante neste novo papel da mulher na 
sociedade? Com efeito, estas técnicas de terapia sempre existiram, desde o início dos 
tempos. As primeiras terapeutas, ditas xamãs, já praticavam a grande maioria das 
técnicas que utilizamos hoje. Assim sendo, porque é que essas técnicas são encaradas 
como grandes novidades? Porquê esta necessidade de colocar uma “aura especial”, 
por exemplo, no reiki? Sempre existiram grandes curadores que trabalhavam com a 
energia cósmica e nunca fizeram nada para chamar a atenção. Isso era normal para 
eles. E a psicoterapia? Sempre existiram pessoas que tinham o dom da palavra e a 
capacidade de aliviar as dores das almas: refiro-me aos sacerdotes.

Existem, em minha opinião, várias respostas para estas questões, mas todas 
elas derivam de uma resposta básica, que é a reacção inconsciente a séculos 
de “abafamento” e “sofrimento” que impediram as mulheres de serem livres e 
poderosas. 

Consequentemente, as mulheres estão a querer tratar nos outros aquilo que 
precisam de tratar, numa primeira abordagem, em si mesmas. Por outras palavras, 
as mulheres conectaram-se ao arquétipo do curador ferido que sempre existiu no 
inconsciente colectivo. Esta nova era, promissora de profundas transformações, 
na qual se procura uma forma de libertação de tantos séculos de dor e opressão, 
alicerça-se sobre o eixo “curar/ferir”, que é um só arquétipo. Onde há ferida, tem 
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que haver cura, e, onde há cura, é porque houve ferida. Um, não existe sem o outro. É 
a necessidade actual de continuarmos a tratar das nossas feridas que está a ocasionar 
esta premência de “curar os outros”. Não há nada de mal nisso. Penso até que esta 
tendência demonstra quanto o nosso mundo está a evoluir. Mas cuidar dos outros, 
sem que primeiro tratemos de nós, é perigoso. Para as mulheres que o fazem e para as 
pessoas que elas tratam. O facto de nos identificarmos com o arquétipo da curadora 
pode fazer com que nos percamos nele. Neste caso, passamos a identificar-nos com 
a aura que ele produz sobre o nosso meio envolvente. Sentimo-nos glorificadas, 
simplesmente porque quem consegue curar tem poder. E as mulheres têm carecido 
desse poder, desde há séculos. 

Há imenso tempo que a supremacia do masculino se instalou. E a forma de curar 
do masculino é muito diferente da nossa. Os homens são mais directos, vêem os 
detalhes. Nós vemos o todo. É por esta razão que o tipo de cura que se desenvolveu 
no Ocidente é feita de especializações sobre as patologias e sobre o corpo humano. 
E ainda bem que assim é. A Humanidade precisa dessa abordagem, dita “científica”, 
que procura as provas absolutas. Têm sido efectuadas descobertas fantásticas: 
tratamentos e curas que permitem que o ser humano viva mais e melhor. A nossa 
raça evoluiu muito. Compare-se um recém-nascido saudável de hoje com um de 
há 40 anos atrás. Os bebés do século XXI passam mais tempo acordados, até dão 
risadinhas nos primeiros dias de vida. A evolução da medicina é a grande “culpada” 
deste feito. E não o podemos negar: É claro que foram cometidos muitos erros, 
mas hoje estamos em posição de criar uma outra maneira de tratar do ser humano. 
Com uma visão global, holística. Uma visão feminina. Por esta razão, as mulheres 
devem primeiro cuidar de si. Porque na energia antiga (dos homens) não era preciso 
que o médico tratasse de si mesmo. Os objectivos eram diferentes. Hoje, com o 
novo movimento de cura, temos que nos tratar primeiro, quer sejamos homens, ou 
mulheres. É assim que se atinge o patamar de “bom terapeuta”. Se não, ficamos 
presos às nossas projecções e à glorificação do ego, que podem esconder-se por 
detrás do papel do curador.

«Existe uma outra explicação para a atitude das mulheres de adiar a volta [ao lar - 
a elas próprias] uma explicação que é mais misteriosa, ou seja, o excesso de identificação 
da mulher com o arquétipo do curador. Ora, um arquétipo é uma força enorme, que é 
tão misteriosa quanto instrutiva. Ganhamos muito se ficamos perto desse arquétipo, se o 
imitamos, se mantemos um relacionamento equilibrado com ele. Cada arquétipo possui 
as suas próprias características que ratificam o nome que lhe damos: o da grande mãe, 
o da criança divina, o do deus-sol e assim por diante. 

O arquétipo do grande curador contém sabedoria, bondade, conhecimento, solicitude 
e todas as outras qualidades associadas a quem cura. Portanto, é bom ser generosa, 
delicada e solícita como o arquétipo do grande curador. Mas, só até certo ponto. Além 
desse ponto, esse arquétipo exerce uma influência prejudicial na nossa vida. A compulsão 
das mulheres no sentido de “tudo curar, tudo consertar” é uma importante armadilha 
formada pelas exigências a nós impostas pelas nossas próprias culturas, especialmente as 

pressões no sentido de que provemos que não estamos por aí sem fazer nada, ocupando 
espaço e nos divertindo, mas, sim que temos um valor resgatável». - Mulheres que correm 
com os lobos, p.354

Proponho agora o estudo detalhado do mito mais famoso do curador ferido. Ele 
irá ajudar-nos a entender melhor o que se esconde nas nossas profundezas, o que 
nos levará a chegar às nossas feridas. 

O MITO DO CEnTAUrO QUÍrOn: A IMAGEM ArQUETÍPICA DO 
CUrADOr FErIDO

Os centauros eram considerados monstros. 
Tinham cabeça de homem, sendo o tronco e o resto 
do corpo de cavalo. Os antigos apreciavam demais o 
cavalo para considerarem a sua união com o homem 
degradante e, assim sendo, o centauro é o único dos 
monstros da antiguidade ao qual eram atribuídas 
“boas qualidades”.
Existem muitas explicações para justificar a 
existência dos centauros. Optei por transcrever esta, 
que é pouco conhecida e que tem a ver com a deusa 
Deméter: «o culto do cavalo foi uma característica 
de muitas culturas pré-helénicas. Em Micenas, por 

exemplo, Deméter com cabeça de égua é tida como mãe dos Centauros; os sacerdotes 
que lhe rendiam culto eram castrados e vestiam trajes femininos». (In Quíron e a jornada 
em busca da cura)

No caso de Quíron, as suas origens aparecem como sendo filho de Cronos 
(Saturno) e da ninfa Filira (sua sobrinha), filha de Oceano e Tétis. Crono encontra 
pela primeira vez Filira na Tessália enquanto estava à procura de seu filho Zeus, que 
a sua esposa, Reia, tinha escondido, aborrecida com o facto de o marido devorar 
todos os filhos que nascessem. Filira metamorfoseou-se em égua para tentar escapar 
de Cronos, que por sua vez começou a persegui-la. Finalmente, consegue enganá-
la transformando-se em cavalo e, assim, consegue unir-se a ela. Dessa união nasce 
Quíron, o Centauro, com corpo e pernas de cavalo e dorso e braços de homem. 
Quando a mãe viu a criatura horrorosa que havia posto no mundo, pediu aos deuses 
que a transformassem numa coisa diferente. O seu pedido foi atendido, e ela foi 
transformada numa árvore chamada Tília. Com este acontecimento, Quíron ficou 
abandonado: o pai fugiu e a mãe não quis saber dele. 

Mais tarde, é encontrado por Apolo, que assumirá o papel de seu pai adoptivo. 
Apolo era deus da música, profecia, poesia e medicina, bem como modelo de 
juventude, beleza, sabedoria e justiça. Nunca foi um deus vingativo e redimia os 
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homens das suas culpas e transgressões. Tinha dificuldade em exprimir o seu amor 
(Eros). Contudo, o princípio da razão e da ordem (Logos) estava muito desenvolvido 
nele. A energia arquetípica representada por Apolo (Sol) é praticamente oposta à 
união instintiva que deu origem a Quíron. O relacionamento entre ambos, entretanto, 
vem mais uma vez reforçar o tema da justaposição do instinto desenfreado face aos 
factores controladores da razão e da educação. (In Quiron e a jornada em busca da cura)

Apolo e a sua irmã Ártemis ficam com a tutela do jovem Quíron, que passa a 
receber lições de ambos. Tornando-se famoso pela sua habilidade na caça, na 
medicina, na música e na arte da profecia, em virtude da sua notável espiritualidade, 
foi sagrado rei dos centauros e recebeu a incumbência de ensinar a todos os jovens 
príncipes das famílias reais gregas os valores espirituais e o respeito pelas leis divinas, 
antes mesmo de serem iniciados nas artes marciais ou governamentais. Como 
grande curandeiro, conhecia o segredo das ervas e plantas medicinais, e também da 
Astrologia. Ele tinha o poder de cura nas mãos, e o que não conseguia curar, mais 
ninguém conseguia. 

Outra versão indica que Quíron teria adquirido a sua sabedoria através de 
Atena que encostou as suas mãos na sua cabeça. De uma maneira ou outra, os seus 
protectores eram grandes deuses com muito poder, sabedoria e reconhecimento na 
cultura grega.

Quíron tinha-se então convertido num grande sábio, profeta, médico e mestre, 
que transmitia os seus conhecimentos a todos os que desejassem aprender. Os heróis 
gregos (Hércules, Asclépio, Aquiles, Jason, etc.) eram seus pupilos, assim como os 
filhos dos reis da Grécia. Ele era o “Grande Centauro”, o preceptor máximo, tanto das 
artes da sobrevivência, como da cultura e da filosofia. Passou a orientar e aprimorar o 
intelecto dos discípulos, ficando conhecido também por preparar os futuros heróis. 

Mas um dia, durante a festa de casamento de um filho de um rei, os centauros 
convidados beberam muito e começaram a perseguir as mulheres, inclusive a noiva. 
Travou-se uma batalha entre os centauros bêbados e os convidados, entre os quais 
estava Hércules que, acidentalmente, feriu Quíron (também presente na festa) 
com uma flecha, ou na coxa, ou na perna, ou no pé (há várias versões). Ou seja, na 
parte animal do corpo. A flecha de Hércules, que havia sido banhada no sangue da 
Hidra (era portanto venenosa), causou em Quíron uma ferida incurável. Impotente 
para curar o seu ferimento e não podendo morrer por ser imortal, ele começou a 
sofrer intensamente. Recolheu-se numa gruta no monte Pélion onde, mesmo assim, 
continuou a transmitir os seus conhecimentos aos discípulos.

Quíron sofria intensamente da sua ferida, mas, por mais incrível que pareça, a 
sua capacidade para ajudar os outros aumentava à medida que procurava alívio. 
Pelo facto, de ser um semi-deus, ele era imortal. Consequentemente, começou a 
aprofundar ainda mais as suas pesquisas para encontrar a sua própria cura. Mesmo 
assim, nada ajudava. 

Finalmente, foi graças a Prometeu que encontrou a sua libertação, no decurso 
de uma troca de destino. Prometeu, que havia roubado o fogo dos deuses dando-

o aos homens, estava a ser castigado por Zeus, através de uma tortura quotidiana 
na qual um abutre enorme lhe vinha debicar o fígado. Durante a noite, o fígado 
renascia e, na manhã seguinte, o grifo retornava para devorá-lo novamente. Zeus 
decretou que só o libertaria se um imortal abrisse mão de sua imortalidade e fosse 
para o Hades (reino subterrâneo, inferno) em seu lugar. Com pena de Prometeu e 
de Quíron, Hércules propôs a Zeus que soltasse Prometeu, pois Quíron faria isso: 
Zeus concordou, libertando Quíron do seu sofrimento, para morrer tranquilamente. 
Quíron é homenageado e colocado no céu como a constelação de Sagitário.

Explicação do mito de Quíron

As pessoas, na sua grande maioria, conhecem a parte ferida de Quíron através 
da história com Hércules, mas para realmente entendermos a profundeza da sua 
ferida devemos rever as circunstâncias da sua chegada ao mundo, assim como a sua 
infância. 

A concepção de Quíron não foi das mais pacíficas e carinhosas. Ele é mais um, 
no meio de tantos (na mitologia grega), que foi concebido depois do masculino ter 
enganado o feminino, e de uma violação. Após tamanha humilhação e, sobretudo, 
porque Quíron nasce deformado, a sua mãe rejeita-o e o pai, Cronos, não o 
reconhece. Filho de uma relação extremamente instintiva, mas também incestuosa, 
ele é abandonado. Desenvolve, então, aquilo a que chamamos em jargão analítico de 
“ferida primal” que se aplica a crianças que foram abandonadas realmente, ou que 
se sentiram abandonadas durante o seu desenvolvimento. 

«Muitos médicos e psicólogos compreendem hoje que a ligação [à mãe] não começa 
no nascimento mas consiste num “continum” de acontecimentos fisiológicos, psicológicos 
e espirituais que começaram in útero e que continuarão durante a época pós-natal. Se 
esta é interrompida pela separação da mãe à nascença, a experiência do abandono e 
da perda será “imprimida” de um modo indelével dentro da psique inconsciente dessa 
criança, e levará àquilo que eu chamo de “ferida primal”».

Nancy Newton Verrier “Primal Wound: Understanding the Adopted Child”

As consequências deste abandono são múltiplas e não podem ser citadas aqui 
devido à complexidade do assunto, mas, mesmo assim, podemos citar o que acontece 
em muitos casos: Instala-se na psique desta criança o arquétipo do “nascimento do 
herói”. 

O que é o Arquétipo do Herói? 
Este arquétipo surge como a capacidade que todos temos de auto-superação. 

A capacidade de reclamar a nossa própria origem divina e a imortalidade, criando 
possibilidades, descobertas, e seguindo o nosso próprio e único caminho de 
transformação interna e da nossa interacção com o mundo. Podemos também 
chamar-lhe “resiliência”, termo que eu já citei várias vezes neste livro e que podemos 
explicar como a capacidade de “renascer das cinzas”, ou seja, sabermo-nos reerguer, 
sobrevivendo a situações profundamente traumáticas.  
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Devido ao facto de ter sido órfão, Quíron irá desenvolver uma capacidade de 
sobrevivência extrema, muita maturidade e uma grande capacidade de desenvolver 
a sua individualidade (como, aliás, fazem muitos órfãos). Em contrapartida, 
desenvolve um falso “self” que lhe permite fugir da dor intensa das feridas que não 
deixam nunca de existir (só que elas passam a ser recalcadas com o passar do tempo 
e a necessidade absoluta de sobrevivência). Ele cria um mundo no qual dá uma 
maior ênfase à espiritualidade, no qual os instintos ficam reprimidos (guardam-se 
as emoções como a raiva ou a tristeza), pois é preciso manter um equilíbrio eterno, 
aceitável para a sociedade. É claro que, com o passar do tempo, essas emoções 
recalcadas voltam à superfície através de crises físicas e mentais. 

No caso de Quíron, a crise maior aparece por meio de um acontecimento externo 
que descreve a sua ferida interna. Ele é ferido pela arma de um verdadeiro herói: 
Hércules.

O grupo de centauros representa o verdadeiro instinto desses seres que perseguem 
as mulheres com a finalidade de abusar delas. Tal como o seu pai, Cronos, fez com a 
sua mãe. Eles são a parte animal de Quiron que ele tentou reprimir para não ser igual 
ao pai. Hércules representa a parte humana heróica de Quíron (que tentou ultrapassar 
este sofrimento primal) que ele, infelizmente, não conseguiu transformar com êxito, 
uma vez que essa parte humana não foi devidamente tratada. Quíron negou-a, como 
aliás fazem os humanos que foram feridos na infância. Quíron encontrou através 
dos melhores mestres (Apolo, Ártemis e Atena que devem ser vistos como funções 
psíquicas internas) a maneira de se tornar um herói, ou seja, um resiliente. Mas o 
seu verdadeiro Self ficou ferido e precisou de ser confrontado com a situação da dor 
extrema (a crise) resultante da ferida do herói externo: Hércules. Quíron terá então 
que procurar a cura para si mesmo, em vez de a propiciar aos outros. Chegou o 
momento de o herói (Quíron) fazer a sua própria terapia. 

A jornada do herói é sempre muito difícil, cheia de riscos e perigos, porque implica 
uma transformação existencial. Significa abrir mão de um caminho conhecido 
e seguro e entrar num mundo desconhecido e cheio de mistérios, de obstáculos 
e desafios. Monstros reais ou imaginários terão de ser enfrentados e vencidos. 
Por isso, a terapia é um processo muitas vezes lento e doloroso. É necessário um 
mergulho profundo no inconsciente, deparando se com as ameaçadoras sombras 
que bloqueiam o crescimento no processo de individuação. 

O curador ou terapeuta – aquele que cuida (do termo grego therapeía, que 
significa cuidado, tratamento) é, na verdade, um curador ferido, e o mito de Quíron 
ensina-nos que, antes de se cuidar de outra pessoa, é preciso cuidar e tratar de nós 
mesmos.

A narrativa mais relevante de Quíron e das suas curas trata de Télefo, ferido por uma 
lança que havia dado a Peleu. Quando Télefo consultou o oráculo de Apolo (porque 
a sua ferida não cicatrizava) este disse-lhe que a ferida seria curada por quem a tinha 
causado. Dessa maneira, Quíron encontra-se associado à Homeopatia “o semelhante 

cura o semelhante”. De um ponto de vista arquetípico, isto significa que a polaridade 
“doença-cura” é regida pelo curador interno, que possui a força instintiva do xamã 
(a personalidade maná, para Jung). Este arquétipo possui simultaneamente a cura 
e a ferida que nos leva numa primeira instância a querer curar-nos externamente, 
sendo que somos feridos internamente. Mas esta lei da semelhança obriga-nos, com 
o tempo, a que nos curemos internamente para podermos prosseguir com a cura 
externa. Isto, se queremos sobreviver ao sofrimento. 

A cura de Quíron acontece quando ele aceita ser levado para o mundo do Hades 
onde morrerá para poder ser transformado. Só depois da sua própria aceitação de 
que precisa de mudar, é que Zeus o imortaliza, numa iluminação eterna, como uma 
constelação. 

Simbolicamente, representa para o terapeuta a necessidade de aceitar a sua 
transformação para alcançar a individuação, e encontrar então o seu verdadeiro 
caminho como terapeuta. Ou não.  

Os terapeutas de Alexandria

Os Terapeutas de Alexandria encontram-se descritos na obra “Os Terapeutas” de 
Fílon de Alexandria (grego: Φίλων ο Αλεξανδρινός Fílon o Alexandrinós, hebraico 
 Pilon ha-Alexandroni) filósofo judeo-helenista (25 a.C. a 50 d.C.) ,ינורדנסכלאה ןוליפ
que viveu durante o período do helenismo. Ele fez uma interpretação do antigo 
testamento à luz das categorias elaboradas pela filosofia grega e da alegoria. Foi autor 
de numerosas obras filosóficas e históricas, onde expôs a sua visão platónica do 
judaísmo.

Fílon era principalmente conhecido pela sua arte da interpretação dos sonhos e 
dos textos sagrados, que nos fazem lembrar a actual psicologia das profundezas. Na 
obra citada, ele descreve uma comunidade de terapeutas peculiares, nos arredores 
de Alexandria, que cuidam do Ser numa perspectiva de visão holística: corpo, alma 
e espírito, “não separando o que o próprio Deus uniu”. Através desta antropologia 
holística, Fílon revelava a condição humana dentro de um quaternário:

 
Basar ou soma: a dimensão corporal;
Nephesh: a alma, a dimensão psíquica;
Nous: a consciência sem objecto, a dimensão noética da psique em paz; 
Rouah ou pneuma: o sopro, a dimensão espiritual.

O teólogo e terapeuta Jean-Yves Leloup descreve e comenta esta obra no seu 
livro “Cuidar do Ser – Filon e os Terapeutas de Alexandria” que recomendo a todos 
os terapeutas que desejem realmente concretizar a sua obra numa visão global do 
Ser.

«Não é inútil interessarmo-nos pelos Terapeutas de Alexandria, esses homens e essas 
mulheres do primeiro século da nossa era podem ajudar-nos a clarificar aquilo que 
“colocamos” por detrás da palavra “terapeuta”. 
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O que é um terapeuta?
A palavra terapeuta em grego significa, primeiro, tratar, tomar conta. 
O Terapeuta não cura, trata. É a natureza que cura, é a Vida que cura. O papel do 

Terapeuta é criar, ou permitir melhores condições, de modo a que a cura possa acontecer. 
O Terapeuta não cura, mas cria o espaço, o meio, a atmosfera, as condições favoráveis 
para que a cura tenha lugar. O Médico, no sentido maior do termo, é a Natureza, e o 
Terapeuta está presente para colaborar com ela. 

O Terapeuta não cura, “toma conta”».

Ele também acrescenta: 

«Portanto, no tempo de Fílon o terapeuta é um tecelão, um cozinheiro; ele cuida 
do corpo, cuida também das imagens que habitam em sua alma, cuida dos deuses e do 
logos – palavras que os deuses dirigem à sua alma – é um psicólogo. O terapeuta cuida 
também da sua ética, isto é, vigia o seu desejo para se ajustar ao fim que fixou para si; 
este cuidado “ético” pode fazer dele um ser feliz, “são” e simples (não dois, não dividido 
em si mesmo), isto é, um sábio.

O terapeuta é também um ser “que sabe orar”pela saúde do outro, isto é, chamar a 
si a presença e a energia do Vivente, pois só ele pode curar toda a doença, e é com ele 
que “coopera”. O terapeuta não cura, ele “cuida”, é o Vivente que trata e que cura. O 
terapeuta está lá apenas para pôr o doente nas melhores condições possíveis para que o 
Vivente actue e venha a cura. Tecelão, cozinheiro, psicólogo, sábio, intercessor: tantas 
“competências” que encontraremos implícita ou explicitamente nos terapeutas dos quais 
Fílon de Alexandria nos falará». p.25-26

De facto, como podemos verificar neste texto, esses homens e mulheres tinham 
um cuidado específico consigo mesmos para poderem “honrar” o seu próximo, o 
seu paciente, o Ser. Um dos pontos, é o facto de eles cuidarem das suas “pathe”, 
palavra grega que virá a significar “patologia”. Eles consideram primordial observar 
as suas emoções, pulsões, paixões e fantasmas. Aquilo a que, hoje, chamaríamos 
terapia pessoal e de contra-transferência (como veremos a seguir) era designado 
por eles de “tratamento ético”. Na sua visão sábia e humilde, tomar conta da ética 
passava, sem dúvida alguma, por “tomar conta do Ser”. Conhecer-se a si próprio era 
a base da sua prática que lhes permitia ter uma visão do outro mais profunda, mais 
empática, mais respeitosa e mais global. 

Encontramos também nessa metodologia uma visão transpessoal, no sentido 
daquilo que Abraham Maslow desejava. Isto é, sermos capazes de ver a parte sã e 
luminosa no paciente. E, principalmente, “utilizá-la” para a sua cura.

«O Terapeuta toma conta do Ser.
O Terapeuta toma também conta do Ser dentro de nós, ou seja, daquilo que
não está doente em nós.
É um ponto interessante. Tratar de alguém não é não somente tomar conta da sua 

doença, mas também tomar conta da sua saúde, daquilo que vai bem nele. Porque é 
apoiando-se sobre o que vai bem que vai poder curar. Tomar conta de Ser, do divino em 
nós, vai talvez restabelecer o equilíbrio num corpo desconexo, desordenado, que perdeu 
o seu eixo e o seu enraizamento profundo.

O Terapeuta toma conta da saúde. Unicamente aquilo que é são em nós pode curar-
nos. Em todo o Ser há um oásis, um espaço de paz, de silêncio e de serenidade. É a 
partir desta dimensão espiritual do ser humano, mais profundo que a sua dimensão 
psíquica e corporal mais ou menos perturbada, que os antigos Terapeutas “operavam”, 
a fim de conduzir neste corpo e neste psiquismo, um eco desta “paz incondicionada”, o 
sinal sereno da Presença».

Para concluir este parágrafo, deixo as palavras de Jean-Yves Leloup como guias 
de reflexão em relação às nossas tentativas de sermos terapeutas do corpo, da alma 
e do espírito.

«A antropologia dos terapeutas, que cuida do ser em todas as suas dimensões (corporal, 
psíquica e espiritual), parece que se perdeu. Encontram-se hoje inúmeros institutos 
especializados em cuidar do corpo enfermo, do psiquismo perturbado, ou do espírito 
à procura do Ser, mas bem poucos consideram o ser humano na sua integralidade. 
Medicina, Psicologia, Espiritualidade passam a ser domínios separados que fazem às 
vezes piorar, em vez de curar a fragmentação do ser humano.

Os terapeutas não viviam, nem num hospital, nem num mosteiro, e, no entanto, aí se 
poderiam encontrar os “cuidados” que estes dois termos implicam. Talvez o seu modo de 
vida estivesse mais perto daquilo a que os antigos chineses chamavam “observatório”. 
Um lugar para observar e escutar o Sentido que a Vida poderia assumir num momento 
dado, numa história particular.

Todavia, nota-se hoje um certo retorno do espírito dos terapeutas e a criação de 
institutos que respeitam o ser humano e cuidam dele na sua integralidade. (...) Além 
da ordem dos médicos, é necessário criar a ordem dos terapeutas. Essa ordem lembraria 
as exigências de um enfoque multidimensional do ser humano e favoreceria uma 
prática menos fragmentada, isto é, menos sectária, da medicina, da psicologia e da 
espiritualidade.

Como se poderia esperar um mundo melhor sem rever os pressupostos antropológicos 
dos nossos métodos de tratamento? Um mundo melhor pede uma melhor antropologia. 
Neste domínio, como em tantos outros, o Novo não deve ser com certeza procurado do 
lado da novidade, mas de um Eterno-Fonte e das anamneses loucas ou rigorosas que faz 
jorrar. Devolver ao ser humano o corpo que lhe falta e a palavra perdida: 

Cuidar do Ser». 
“Cuidar do Ser: Fílon e os Terapeutas de Alexandria”, de Jean-Yves Leloup

Os pontos fundamentais que todo o terapeuta deve seguir

Quem deseja realmente criar um modo terapêutico global do Ser, pode inspirar-
se nesta visão cheia de sabedoria e de respeito pelos seres.
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Podemos resumir os pontos fundamentais desta forma:

Formação: todo o terapeuta, independentemente da sua área de actuação, deve 
ter uma formação de base da sua profissão formatada da maneira mais abrangente 
possível. Terá de procurar as especializações necessárias para melhorar sua prática. 
Finalmente, será essencial que ele faça regularmente estágios de aperfeiçoamento já 
que, à medida que o tempo passa, novas técnicas aparecem, e também precisamos 
de “refrescar” a nossa metodologia.

Terapia pessoal: todo o terapeuta, independentemente da sua área de actuação, 
deve pôr em prática aquilo a que eu chamo “higiene física, mental, emocional e 
espiritual”. Isto quer dizer que deve regularmente submeter-se a vários tipos de 
terapias, como a psicoterapia, a limpeza energética, a dietética, praticar alguma 
disciplina de desporto, fazer meditação, inclusive rever a sua visão espiritual (além 
de muitas outras coisas, cada um deve encontrar o que for mais adequado ao seu 
processo de crescimento interno) para converter-se num “canal” limpo de actuação 
terapêutica para tratar os seus pacientes.

supervisão: todo o terapeuta, independentemente da sua área de actuação, 
deve submeter-se a uma supervisão regular de sua disciplina. Nos primeiros 
tempos, de um modo muito regular, para mais tarde se converter num modo de 
actuação pontual, dependendo das problemáticas encontradas com os pacientes. 
Esta supervisão deverá ser feita por outro terapeuta da mesma área, com maior 
experiência. Isto, no que diz respeito aos problemas encontrados e relacionados 
com a disciplina praticada. Em certos casos, poderão ser feitas supervisões noutras 
áreas, nomeadamente a da relação terapêutica, requerendo esta última a supervisão 
de um profissional de psicologia.

Deontologia: todo o terapeuta, independentemente da sua área de actuação, 
terá que seguir um código ético claro, estipulado e explicado na sua formação de 
base, mas também em cada especialização que leve a cabo (ainda que, de um modo 
geral, as cláusulas estipuladas em cada código sejam semelhantes, existem muitas 
diferenças de terapia para terapia. No meu caso, por exemplo, sigo dois códigos 
diferentes, o de arte-terapeuta e o de terapeuta em equoterapia, devido ao facto 
de que as metodologias e as situações que se apresentam durante as sessões são 
diferentes). Ele deve ter um código deontológico no seu consultório, assinado por 
ele e pela entidade que o representa, para o caso de um paciente querer consultar 
esse mesmo código. O código deverá ser seguido à letra e revisto periodicamente.

Para concluir este capítulo sobre “Ser Terapeuta”, gostaria de esclarecer um 
pouco mais a dinâmica da relação terapêutica, nomeadamente no que diz respeito 
à relação de transferência (T) e de contra-transferência (CT) já que se encontram 
directamente relacionadas com o ramo de actuação terapêutica. Darei uma explicação 

simples sobre este tipo de dinâmica que é gerada em todos os tipos de relação 
terapêutica, inclusive na relação aluno-professor. É claro que, na psicanálise, este 
modo relacional é trabalhado intensamente e, mesmo se nos outros tipos de terapias 
ele não é utilizado, não podemos fingir que o mesmo não existe, nomeadamente 
no que diz respeito à contra-transferência, que podemos “aproveitar” de um modo 
construtivo para nós mesmos e, sobretudo, para o tratamento do paciente.

A relação de transferência (T) e de contra-transferência (CT)

De há anos para cá, têm aparecido muitas pacientes no meu consultório que 
iniciaram actividades de curadoras nas áreas alternativas, como o reiki, as massagens 
ou a medicina chinesa, mas também como psicoterapeutas. Todas estão a fazer 
sessões de supervisão para serem ajudadas de um ponto de vista psicológico a 
lidar com as suas contra-transferências. Por vezes, surgem pacientes com os quais 
elas não conseguem lidar, uma vez que esses mesmos pacientes transferem para as 
“terapeutas” um tipo de relação com a qual elas não estão prontas para lidar. Isto 
acontece porque o tipo de transferência dos pacientes entrou em sintonia com um 
assunto das terapeutas não resolvido e recalcado no inconsciente. 

Noutros casos, a vontade de ajudar é tão grande que essas novas terapeutas não 
sabem como lidar com o dia a dia das consultas, principalmente com a intensidade 
dos pedidos. Consequentemente, ficam exaustas e a famosa Síndrome de Burnout 
instala-se. Trata-se de um termo psicológico que descreve o estado de exaustão 
prolongada e a diminuição de interesse, especialmente em relação ao trabalho. O 
termo “burnout” (do inglês “combustão completa”) descreve principalmente a 
sensação de exaustão da pessoa acometida.

O que acontece a essas terapeutas (já me aconteceu a mim própria, como 
expliquei na primeira parte do livro) acontece a todos, num dado momento da 
prática. Nomeadamente, se não se fez um trabalho interior intenso antes de se 
iniciar as consultas, mas também porque a maioria das formações que são dadas 
não preparam adequadamente as futuras terapeutas para a relação terapêutica. 

Da mesma maneira que eu tenho atendido essas noviças, tenho também 
recebido pacientes com queixas graves de atendimentos com terapeutas que não 
tinham preparação suficiente. Principalmente, nos sectores terapêuticos do reiki 
e das terapias energéticas, da astrologia, das terapias de desenvolvimento pessoal, 
da terapia de regressão e em certas consultas de naturopatia. Existem vários tipos 
de queixas, mas a principal (que tem a ver com a CT) é que os terapeutas não 
souberam como atendê-las nos momentos em que tinha surgido uma emoção ou 
uma lembrança mais forte. Elas não se tinham sentindo acolhidas no meio desta 
dor e, consequentemente, tinham ficado com o peso do assunto não resolvido, 
justamente porque o terapeuta do outro lado não tinha a preparação adequada para 
“responder” a essas queixas. 

Gostaria de esclarecer que o meu papel aqui não é o de fazer críticas pelo puro 
prazer de as fazer. Isto só indicaria uma falta de humildade da minha parte que não 
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ajudaria em nada. Sei, porque também sou terapeuta, o quanto é difícil, às vezes, 
atender certas pessoas. Surgem situações críticas, dolorosas, que nos deixam durante 
dias, pensativas e até afectadas pelo que ouvimos e vimos. Às vezes, cometemos 
erros (eu já cometi muitos), mas precisamos de encontrar a maneira de os consertar. 
E para isso, só existem duas maneiras de se proceder. A primeira é fazer-se terapia 
pessoal, regularmente, para tratar os sofrimentos pessoais deixando de os projectar 
nos pacientes. A segunda consiste em rever (depois das sessões) aquilo que se fez 
e se disse, verificando como se pode melhorar para a próxima vez. Se não formos 
capazes, sozinhas, de o fazer, temos de procurar supervisão para certos casos 
particularmente problemáticos.

Posso dar uma imagem muito simples para explicar a dinâmica entre um terapeuta 
e o seu paciente. Quando o paciente nos consulta procurando ajuda, encontra-se 
“cheio” do seu conteúdo de sofrimentos, queixas, sintomas ou seja, a sua história 
pessoal. Metaforicamente, é como se ele estivesse a carregar um contentor repleto de 
coisas das quais se irá desfazer no nosso espaço terapêutico. Pela lógica, o terapeuta 
(para poder receber este conteúdo) precisa de ter o espaço adequado, ou seja, 
vazio, para o receber. Caso o terapeuta esteja inundado de problemas pessoais não 
resolvidos, ele, identicamente ao paciente, está com um contentor cheio nos braços. 
Consequentemente, quando o paciente tenta depositar o seu conteúdo no espaço 
terapêutico, já não encontra lugar. A pior situação verifica-se quando o terapeuta 
“descarrega” (de um modo inconsciente) o seu fardo em cima do paciente, que 
sai da consulta ainda com todo o seu conteúdo, mas também com o do terapeuta 
que “descarregou” nele a sua carga. Esta carga pode ser energética, psicológica, 
mental ou espiritual. Há alguns anos, procurei uma psicóloga para fazer uma 
terapia transpessoal. Encontrei uma “coitada” (não tenho outra forma de me referir 
a ela) que passou as duas primeiras consultas falando da sua aflição, relacionada 
com o seu filho bebé, que sofria de paralisia cerebral. Eu já não sabia “quem era 
quem” nesta relação terapêutica e fugi das suas consultas. Este caso, é bastante 
extremo, mas existe. Como também existem (e é o mais comum) os terapeutas 
que não se “limpam”energeticamente e carregam os pacientes com a sua aura suja e 
desequilibrada. 

Para concluir, gostaria também de dizer que existem muitos terapeutas, nas áreas 
acima citadas, que são excelentes. Têm total noção da importância de se fazer um 
trabalho prévio sobre si mesmo, como também de se fazer supervisão regularmente. 
Muitos deles são até bem mais atentos e conscientes dessas ocorrências do que 
muitos psicólogos, psiquiatras e psicoterapeutas (e até médicos) que operam 
presentemente no mundo.

Explicarei em seguida, de um modo conciso, como funcionam estas duas 
vertentes que, volto a repetir, se instalaram inequivocamente em todas as formas de 
terapia. Para isso, socorro-me de um mito que envolve o curador ferido, Quíron.

O mito de Esculápio

Uma das versões do mito conta que Apolo tinha engravidado Corónis, mas que 
esta tinha um caso amoroso com Isquis. Quando Apolo tomou conhecimento da 
traição, matou-a. 

Momentos antes da morte de Corónis, Apolo enche-se de remorsos e resgata, 
através de uma incisão cesariana, o seu filho (Esculápio), ainda não nascido. Este 
mito simboliza o princípio seguinte: aquele que envia a morte, também dá a vida. 
Depois disso, Esculápio é entregue a Quíron, o centauro, para ser educado. Este já 
é conhecido e experimentado na arte de curar, mas o médico divino sofre de uma 
ferida incurável.

Ele habita uma caverna no alto de um monte, onde há um vale famoso pela 
profusão de ervas medicinais. Nesse vale, Esculápio familiariza-se (sob a tutela de 
Quíron) com as plantas e seus poderes mágicos, mas também com as serpentes. 
Aí também crescia a planta chamada Quironion, sobre a qual se afirmava que 
poderia curar qualquer mordedura de cobra, e mesmo feridas provenientes de 
flechas envenenadas, como a do próprio Quíron. No entanto, a ferida de Quíron 
permanecia incurável. Mesmo com as suas inesgotáveis possibilidades de cura, o 
mestre continuava profundamente ferido.

O mito de Esculápio fala-nos da transferência essencial na relação terapeuta-
paciente para que a cura possa acontecer. A praxis alquímica diz: Igual cura igual 
(Similia similibus curantur) para isso, o terapeuta precisa de se transformar, a fim de 
favorecer a transformação do paciente. 

Esculápio é fruto da vida (união de Apolo com Corónis) e da morte (abandono), 
de aspectos luminosos e sombrios (tal como Quíron). Como vimos anteriormente, 
foi abandonado por ambos os pais. Embora exista a ferida do abandono da mãe, 
Esculápio é acolhido pelo arquétipo da Grande Mãe (a terra com plantas curativas). 
Através da relação terapêutica que desenvolve com Quíron (o terapeuta ferido), 
ele vai exercitar a arte de curar pela própria vivência: através da morte, da dor, 
propiciando o encontro com aspectos luminosos da vida. Vai integrar os pólos 
morte/vida e ferida/cura. 

Segundo o mito, Esculápio nasceu como mortal, mas depois da sua morte foi-lhe 
concedida a imortalidade, transformando-se na constelação Ofiúco. 

Ele converteu-se no patrono dos médicos. A sua figura aparecia nos ritos 
místicos de Elêusis. Esculápio era o deus romano da medicina e da cura. Foi 
herdado directamente da mitologia grega na qual tinha as mesmas propriedades, 
mas um nome subtilmente diferente: Asclepius (cortar). Ele era representado por 
um homem barbudo, com o ombro direito descoberto, de olhar sereno, às vezes 
acompanhado da sua filha Hygiea (Higia, a saúde) e outras vezes sozinho. O seu 
braço esquerdo, que sempre aparece apoiado num bastão, é confundido às vezes 
com o caduceu de Mercúrio, que possui duas serpentes, enquanto que em volta do 
bastão de Esculápio há apenas uma serpente. O bastão de Esculápio transformou-se 
no símbolo da medicina. 
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O princípio deste mitologema (curador ferido) propicia-nos reflectir sobre a 
necessidade de se ter consciência das nossas feridas. Aquele que se propõe trabalhar 
com elas, ou a partir delas, vai experimentá-las permanentemente, a não ser que as 
trate. 

«A cura pode vir da dialéctica da análise, que propicia a consciência. O curador 
representa a consciência, o herói que traz a luz. O arquétipo do curador não depende 
de um método e sim de concentração, clarificação, iluminação e visão que propiciem 
horizontes espirituais mais amplos». - Groesbeck (1983)

Como ocorre essa dinâmica de transferência e contra-transferência? 
Na visão Junguiana, o terapeuta precisa de ter uma ferida para poder olhar a ferida 

do paciente, ou seja, para que se identifique com o paciente, entrando em contacto 
com o seu curador ferido. A doença do paciente activa no terapeuta a sua ferida 
incurável (o seu lado humano frágil, sofredor). Por outro lado o paciente, diante 
do terapeuta, identifica-se com o curador que existe dentro de si, isto é, entra em 
contacto com o seu herói, que é capaz de lutar e vencer o mal que o aflige. Aqui, 
o arquétipo do herói precisa de ser mobilizado. Por isso, o primeiro trabalho do 
terapeuta consiste em identificar que tipo de transferência o paciente projecta nele 
e, consequentemente, fortalecer o ego do paciente, a fim de que ele possa perceber 
a sua força de luta. 

Mas, antes de tudo, o terapeuta precisa de conhecer quais são as suas feridas, 
para não as projectar no seu paciente. Como perceberemos em seguida, existem 
várias maneiras de se identificar, quer a transferência quer a contra-transferência. 

A transferência 

A transferência é o deslocamento do sentido atribuído às pessoas do passado para 
pessoas do nosso presente. Esta transferência é executada pelo nosso inconsciente. 
Para a teoria freudiana e junguiana, esse fenómeno é fundamental para o processo 
de cura e, embora ambos os psicanalistas discordassem sobre o modo de actuação 
desta dinâmica (nomeadamente sobre a forma de actuação do terapeuta em relação 
ao paciente), ambos concordavam sobre a sua preponência em toda a forma de 
terapia. 

Jung conta a seguinte anedota a respeito desta temática: 

«Durante a minha primeira visita, Freud, repentinamente, perguntou-me: O que 
pensa da transferência?... Respondi-lhe que, na minha opinião, era o Alfa e o Ómega 
do método. Então, ele me disse: Você entendeu o essencial!».

Consiste no facto de o terapeuta vivenciar (a um dado momento da terapia) 
sentimentos, pulsões, comportamentos e fantasmas que não lhe caberia vivenciar. 
Trata-se de uma repetição e de uma deslocação de reacções anteriores, em relação às 
pessoas que tiveram importância para ele na infância.

A transferência é caracterizada, essencialmente, pelo facto de o paciente sentir 
(de um modo inconsciente) para com o terapeuta sentimentos que na realidade são 
atribuídos a outra pessoa.

Tudo acontece como se o paciente reagisse a uma figura actual da mesma maneira 
que reage relativamente a uma figura do passado. Podemos dizer que é uma espécie 
de “repetição”, uma “reedição” errada no tempo, tal como na pessoa.

Este fenómeno é essencialmente inconsciente e a pessoa que vive a transferência 
raramente tem consciência deste mecanismo. Aliás é importante sublinhar que o 
paciente em crise tende a repetir os comportamentos, em vez de recordar-se deles.

No âmbito de uma psicoterapia, a repetição constitui uma resistência à relação. 
Mas, repetindo e reproduzindo o passado, o paciente entra na situação psicoterápica. 
Isso introduz na terapia analítica um material que, de outra maneira, ficaria 
inacessível.

A transferência pode revelar ao outro todas as componentes de uma relação 
(relação de objecto). Ela pode ser sentida sob a forma de sentimentos, de pulsões, 
de temores, de fantasmas, de comportamentos, de representações, ou até mesmo de 
defesas contra esses afectos.

As personagens na origem destas reacções de transferência são as personagens 
específicas da primeira infância.

Dentro da transferência, todos os sentimentos se podem desenvolver. Tanto os 
afectuosos quanto os hostis. Por esta razão, falamos de transferência positiva, ou de 
transferência negativa.

Para Jung, por exemplo, a transferência é um conjunto de projecções que servem 
de substituto verdadeiro a uma relação psicológica.

O analisado projecta sobre o analista e sobre a situação analítica os seus conteúdos 
psíquicos recalcados e clivados, bem como as suas representações arquetípicas (avós, 
heróis, Deus etc.). Para Jung, são características da estrutura do inconsciente, mas 
também dos fantasmas que nele têm origem (Édipo, castração etc.).

Eis como Jung descreve os sentimentos que aparecem na transferência:

“Nos seus aspectos incestuosos escondem-se, de facto, os sentimentos mais secretos, 
mais penosos, mais intensos, mais ternos, mais pudicos, mais angustiantes, mais 
esquisitos, mais imorais, ao mesmo tempo que os mais consagrados, os que formam a 
indescritível e inexplicável plenitude dos relacionamentos humanos, lhes conferem uma 
força constrangedora. Enrolam-se, invisíveis, como tentáculos de polvo, em redor dos 
pais e das crianças, e, na transferência, em redor do médico e do paciente”. - Psychologie 
du Transfert (1945)

 
Jung formula também a hipótese de que a Transferência seja um processo de 

conjunção de natureza arquetípica e não pessoal, visando conduzir o paciente a 
integrar na sua consciência, as partes inconscientes de si mesmo, num processo 
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progressivo de transformação da sua personalidade. Ele acreditava na necessidade de 
o terapeuta ser “ferido” para poder sentir essa ferida no paciente e, consequentemente, 
ser capaz de curá-lo. 

Identificar a transferência

Em toda a prática terapêutica, aparecem reacções de transferência. Para termos 
a certeza de que estamos a desenvolver bem a nossa prática, devemos analisar essas 
reacções em função do tipo de terapia que utilizamos.

Mas, em todo o caso, será necessário localizar a transferência de um modo claro 
e não confundi-la com uma reacção real relativamente ao terapeuta.

Há mil maneiras de os pacientes “interpretarem” a sua transferência para com o 
terapeuta. É isto, de resto o que provoca a dificuldade da percepção deste fenómeno. 
Aquilo que é ainda mais complicado entender é que as reacções de transferência são 
completamente inconscientes no paciente (pelo menos, inicialmente) e que os seus 
comportamentos se assemelham aos da vida corrente.

Vejamos algumas modalidades de identificação da transferência, baseadas nas 
instâncias freudianas.

a) Transferência e relação de objecto
Assim é designada a transferência quando se estabelece em função da relação 

infantil.
Falaremos então de transferência paternal, maternal, fraternal etc.
Aqui, a reacção de transferência é determinada principalmente pelas pulsões e 

sentimentos inconscientes para com o pai, a mãe, os irmãos etc.
Várias reacções de transferência podem coexistir, mais ou menos conscientemente 

e com mais ou menos intensidade.
O importante é saber qual é a predominante, a mais “urgente”, a que tende a 

querer “descarregar-se” e até que ponto a reacção de transferência está presente, 
mesmo se se encontra escondida.

b) Transferência e as fases de evolução psicossexuais 
Pode estudar-se de acordo com as fases libidinosas e, nesse caso, é possível situar 

os seus efeitos em relação aos objectivos instintivos ou pulsionais: as zonas erógenas 
ou as atitudes.

Certos pacientes, por exemplo, reagem a um nível oral.
São os sentimentos de amor, de ódio, de confiança, de desconfiança do paciente 

que dominam consoante a transferência materna oral é vivida de maneira positiva, 
ou negativa.

Pode ser vivida de um modo anal.
As associações podem ser um bem material precioso a compartilhar ou a 

conservar (expulsão/retenção) podendo ser também produções sujas com as quais 
os pacientes “salpicam” de cólera o terapeuta, ou que eles escondem para guardá-las.

Pode ser vivida na base da fase do Édipo.

Neste caso, poderemos observar transferências de amores incestuosos, angústia 
de castração, rivalidade, desejo de morte…e a culpa que acompanha este tipo de 
fantasmas, que produz reacções de transferência muito fortes.

c) Transferência e instâncias psíquicas
O terapeuta pode representar o “eu”, o “supereu” ou o ”isso” do paciente. Poderá, 

por exemplo, representar, no entender do paciente, uma pessoa de autoridade (o 
“supereu”).

Pode também manifestar-se pela projecção sobre o terapeuta de impulsos 
profundos temendo, ao mesmo tempo, que o terapeuta se entregue a actos agressivos, 
sexuais, de sedução, de manipulação etc. (o ”isso”)

Mas pode também ser utilizado como um prolongamento do “eu”, como por 
exemplo:

«O que faria o meu analista, como é que ele reagiria nesta situação?»
Esta maneira de “se servir” do terapeuta como um auxiliar é muito importante 

nos pacientes que têm dificuldade em conviver com a realidade.

d) Transferência e identificação
Da mesma maneira que a criança pequena vive as suas primeiras identificações, 

antes das relações de objecto (aliás as identificações podem às vezes substituí-
las) toda a identificação (como também a relação de objecto) pode aparecer por 
transferência no terapeuta.

Isto pode ser construtivo em alguns casos, dependerá da CT do terapeuta que 
deverá saber identificá-la e saber ajudar o paciente a gerir esta identificação.

Mas pode também ser uma fuga da sua própria identidade, porque, querendo 
tornar-se similar ao terapeuta, o paciente esconde a sua própria identidade por detrás 
da personalidade “emprestada” do terapeuta, querendo dar-se uma falsa aparência 
de cura.

e) Transferência e Sonho
O sonho permite, de maneira fácil, localizar a transferência. Basta o terapeuta 

aparecer no sonho e analisar as circunstâncias do seu aparecimento para compreender 
que houve transferência e qual a sua natureza.

Às vezes, o terapeuta não aparece claramente como na realidade, mas é um 
substituto que nem sempre é fácil de reconhecer, porque não possui as mesmas 
características que o terapeuta (às vezes, um pormenor permite-nos identificá-lo).

Isto leva-nos a compreender a complexidade da transferência e a transformação 
ao nível inconsciente ocasionada pela relação terapêutica, mas também os meios 
encontrados pelo inconsciente para “manipular” as informações diárias da história 
passada do paciente.

Eis, de forma sucinta, os modos de reconhecimento da transferência. Em certas 
pessoas, é fácil localizá-la. Noutras, os mecanismos de defesa são tão ancorados e 
subtis que é difícil proceder a essa localização.
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De uma maneira ou de outra, a transferência, mesmo não localizada, continua 
presente, e representa um dos meios de esclarecimento da personalidade do paciente, 
assim como um “ trampolim “ para a melhoria ou cura dos sintomas.

O facto de entender a transferência não é suficiente. É necessário utilizá-la, e 
“manipulá-la “ de maneira cuidadosa, de modo a que o paciente tome consciência 
da mesma forma que toma consciência de alguns factores inconscientes. Pode, por 
conseguinte, considerar-se a transferência como o “eixo da cura”.

Não posso encerrar este tema sem comentar uma outra forma de transferência 
que foi detectada por Freud: a “neurose de transferência”.

Conceito extremamente importante que faz parte integrante de uma terapia, 
com carácter analítico, ou não. Pode-se considerá-la como um estado neurótico 
“artificial” no interior do qual os aspectos característicos da transferência tendem 
a manifestar-se. Constitui-se em redor da relação com o terapeuta. É uma “nova 
edição” da neurose clássica.

Em outros termos, a partir do momento que começa a sua cura, o paciente cria 
imediatamente (e inconscientemente) uma transferência e, em seguida vai fazê-la 
nascer como uma espécie de nova patologia no interior da situação terapêutica.

A sua utilização elucida e permite-nos descobrir “a neurose infantil” do paciente 
porque aquilo que ele sente relativamente ao terapeuta e que “põe em cena” na hora 
das sessões” é semelhante ao que ele sente para com os seus pais (ou apenas um 
deles), devido ao seu passado infantil. Trata-se de uma reedição, no presente, da 
neurose verdadeira, que nos permite, em vez de esperar por lembranças (que em 
certos casos não chegam), analisar a relação actual entre paciente e terapeuta.

Freud dizia a este propósito:

«O novo estado assumiu todas as características da doença, mas ele representa uma 
doença que nos é sempre acessível, por qualquer lado que lhe peguemos».

Para ilustrar esta explicação, posso dar um exemplo concreto de uma paciente 
que desenvolveu, a partir da primeira sessão (diria mesmo a partir do instante em 
que me viu) uma transferência espectacular que muito rapidamente se converteu 
numa neurose de transferência (extremamente laboriosa para mim, reconheço-o).

A paciente em questão era uma senhora de 50 anos que já tinha passado por 
vários cancros consecutivos e que me consultava para ajudá-la a ultrapassar a 
angústia de uma possível recaída. Notei nela, a partir da primeira sessão, uma série 
de comportamentos manipuladores. Muitos mecanismos de defesa bem ancorados, 
como a identificação ou a projecção, além de um narcisismo de cortar o fôlego.

O mais impressionante foi a sua chegada à consulta:
Antes mesmo de entrar no gabinete, interpelou-me assim, quando me viu pela 

primeira vez:

«Você é magnífica! Eu também, como você, já fui manequim [?!] agora, VOCÊ não 
tem mais idade para tal! 

Pois é (suspiro). É uma outra vida!»

Esta introdução, bastante surpreendente, deixou-me curiosa quanto ao que viria 
a seguir. Esta senhora deduziu, pela minha aparência, que eu tinha sido manequim, 
porque sou alta e magra, mas nem todas as mulheres com este físico têm, ou 
tiveram, esta profissão. A paciente ficou abalada automaticamente pelo meu parecer, 
porque dentro dela estava instalada uma problemática existencial recorrente. Esta 
transferência espontânea e espectacular converteu-se numa neurose de transferência 
no decorrer das nossas sessões pelo facto de ela ser confrontada com a minha 
imagem sobre a qual projectava a sua própria imagem não resolvida, que provinha 
duma relação materna muito dolorosa e complicada.  

Descobri muito rapidamente que vivia obcecada com a sua aparência física, 
fazendo várias cirurgias plásticas, dietas e sessões de ginástica para tentar acalmar 
esta obsessão narcisista.

Ela queria que eu a ajudasse a compreender porque é que tinha sobrevivido a 
essas doenças, mas, assim que eu tentava uma abordagem para ela começar a reflectir 
nos “porquês”, respondia-me com um tom evasivo: “Eu não sei...!”. Ou então, o 
seu telemóvel tocava, porque se tinha esquecido de o desligar, ou, simplesmente, 
mudava de assunto… Até que um dia, quando a “obriguei” a olhar de frente os 
obstáculos que ela própria construía, a paciente verbalizou que acreditava piamente 
ter sido a “escolhida” para mostrar ao mundo que era possível curar-se do cancro. 
Era uma sobrevivente. E, de facto, era, desde a sua infância, tendo em conta a dureza 
das circunstâncias nas quais cresceu.

Desde a nossa primeira sessão, a sua neurose de transferência fundiu-se na minha 
imagem e naquilo que eu representava no seu inconsciente.

A figura da mãe foi muito importante. Tinha com ela uma relação de amor/ódio 
que se traduzia, nas sessões, através de demonstrações de sedução e de destruição 
a meu respeito. Neste caso, ela projectava em mim uma Rainha-Mãe similar 
à da história da Branca de Neve, que aliás tinha surgido durante um dos sonhos 
acordados que efectuámos. Ela era a jovem e bonita Branca de Neve, perseguida pela 
madrasta ciumenta que queria a sua destruição. Lembram-se da história? A Rainha-
Mãe perguntava regularmente ao seu espelho: “Diz-me, quem é a mais bonita?”. E 
ele respondia-lhe incansavelmente: “Tu és muito bonita, mas a Branca de Neve é 
mais bonita do que tu!”. O que provocava uma reacção de raiva tão grande nela que 
projectava todo o tipo de artimanhas para destruir a princesa.

Isto era o mito da minha paciente. A princesa perseguida pela rainha, que queria 
ser a mais bonita e que era perseguida pela rainha-mãe, transformada em bruxa, para 
matá-la.

A outra parte da sua clivagem dizia respeito à sua filha (também manequim) da 
qual ela morria de ciúmes e através de quem continuava a viver no seu quotidiano a 
famosa frase: “Espelho meu, diz-me quem é a mais bonita?”.
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Esta paciente convertia-se na Rainha-Mãe que tinha dado a vida à sua filha, a 
princesa, mas que também poderia tomá-la de volta (é claro que a sua filha tinha 
graves problemas psicológicos). A sua personalidade assumia dois papéis com os 
quais ela brincava alternadamente: a princesa e a rainha-mãe. Cada uma possuía a 
sua face construtiva e uma outra destrutiva.

Esta clivagem ficou logo reeditada na nossa relação terapêutica através da 
transferência que ela projectou sobre mim. Oscilando constantemente entre 
demonstrações afectivas e sedutoras da boa menina bem comportada, e demonstrações 
ou frases difamantes para a minha pessoa com que procurava desestabilizar-me, ou 
mesmo destruir-me. Reconheço que, na altura, tive alguma dificuldade com a minha 
contra-transferência. Eu era ainda uma jovem e inexperiente psicoterapeuta. Mesmo 
assim, com o decorrer das sessões (e a ajuda da minha supervisora) decidi impor 
limites a esses comportamentos.

Em resposta, o inconsciente da paciente criou um acto falho (expressão 
psicanalítica que descreve uma acção inconsciente que não conseguimos deter): 
inventou uma sessão num dia em que não tinha. Naquele dia e hora, eu não estava 
presente. Consequentemente, ela inventou um novo estratagema de manipulação 
e conseguiu obter o meu número de telemóvel pessoal junto da minha secretária. 
Ligou-me ordenando-me para que viesse imediatamente dar-lhe uma consulta. 
Pedido, que obviamente recusei. Sabia perfeitamente aquilo que se estava a passar. 
Era uma reacção ao meu comportamento das últimas sessões, que ela não aceitava. Ela 
queria mostrar-me que eu era a mãe má e, sobretudo, convencer-se disso para ter um 
bom motivo para não continuar a dever enfrentar os limites que a desestabilizavam, 
porque a obrigavam a alterar o seu modo de se relacionar com o mundo. Preferiu 
continuar a acreditar que o mundo era um autêntico reino no qual os seus súbditos 
tinham que submeter-se às suas exigências.

A contra-transferência

Em 1965 Jung, fala sobre a relação terapêutica, preservando as emoções que lhe 
são pertinentes: 

«Qualquer processo de carácter emocional provoca imediatamente processos 
semelhantes em outros. Em Psicologia da Transferência afirmou que o analista quase que 
literalmente incorpora e compartilha os sofrimentos dos seus pacientes. Os sentimentos 
pessoais do analista são governados por aqueles mesmos conteúdos inconscientes que 
foram activados no paciente. Este processo fornece uma oportunidade terapêutica, se 
o analista for capaz de fazer os conteúdos transferidos se tornarem conscientes. Ao 
compreender o material activado em si mesmo, ele poderá devolvê-lo ao paciente numa 
forma que possa ser integrada». (Apud Steinberg p.33)

O terapeuta, seja qual for a sua área terapêutica, é um ser humano como qualquer 
outro. Portanto, ele não foge à produção da transferência. Isto quer dizer que ele 
vai experimentar sentimentos e emoções, conscientes e inconscientes, no que diz 
respeito aos seus pacientes.

Em outros termos, tudo o que foi dito a propósito da transferência aplica-se 
também aqui. Neste caso, trata-se da “contra-transferência”.

Mas essas reacções não devem “ser deixadas em liberdade” como no caso do 
paciente. A contra-transferência deve ser reconhecida muito rapidamente pelo 
terapeuta, a fim de que não interfira na relação terapêutica.

A este respeito, existem diversas opiniões e abordagens. A psicanálise freudiana, 
por exemplo, preconiza uma atitude de neutralidade absoluta por parte do terapeuta, 
de modo a que o paciente transfira sobre ele os seus fantasmas e problemáticas.

Freud, em “Conselhos ao Médico”, em 1910, é muito explícito sobre a atitude 
que em sua opinião o terapeuta deve ter:

«Recomendo urgentemente aos meus colegas que tomem como modelo, durante 
o tratamento analítico, o cirurgião. Este, com efeito, deixando de lado qualquer reacção 
afectiva e qualquer simpatia humana, persegue um único objectivo: efectuar tão 
habilmente quanto possível a sua operação.»

Esta atitude “cirúrgica” dificilmente se aplica uma vez que o terapeuta, mesmo 
o “mais controlado”, será afectado de uma maneira ou de outra pelo seu paciente. 
E isto acontece mesmo quando se opta por manter uma atitude totalmente neutra. 
Esta é uma postura totalmente utópica porque sabemos que a própria aparência do 
terapeuta – tal como, por exemplo, a imagem do seu gabinete – é muito sugestiva. 
A comunicação não é unicamente verbal, é também, e principalmente, não verbal, 
e, ainda que se chegue a controlar o verbal, isso não é semelhante ao modo não 
verbal que deixará sempre transparecer um mundo de mensagens inconscientes. 
Como já comentei anteriormente, estudos efectuados sobre o modo de se comunicar 
concluíram que apenas 7% da comunicação de pessoa a pessoa passa pelas palavras. 
Os restantes 93% referem-se ao tom da voz, à linguagem do corpo, às atitudes, às 
expressões, às vibrações e outras energias.

É por conseguinte impossível que o terapeuta disfarce totalmente as suas opiniões, 
reacções ou sentimentos. Ele optará por um comportamento,  mas este é, por si só, 
um modo de comunicação.

A atitude “cirúrgica “ funciona em certos casos e pode ser utilizada em certos 
momentos do processo terapêutico. Mas é bastante difícil de manter com certos 
pacientes com personalidades narcisistas, border-lines, psicóticos, ou quando se 
analisam as vertentes psicóticas do homem “comum” ou neurótico.

É por conseguinte essencial para todo o tipo de terapeuta ter a noção da sua 
contra-transferência.

Este tipo de transferência representa um conjunto de sentimentos que o terapeuta 
sente pelo seu paciente (conscientemente e nomeadamente inconscientemente) e 
que ele deve ser capaz de analisar. A sua apreciação da contra-transferência permite-
lhe medir a qualidade da relação que se estabelece entre o seu paciente e ele mesmo. 
Permite corrigir a distorção eventual da relação.
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Por exemplo, todos as demonstrações de amor ou de agressividade (do paciente) 
serão vividas pelo terapeuta como não dirigidas a ele, mas, antes, para as personagens 
que ele representa na psique do paciente. Eis a razão pela qual, por exemplo, um 
terapeuta NUNCA se deve envolver afectivamente, e ainda menos sexualmente, 
com os seus pacientes. As consequências deste acto podem ser extremamente 
destrutivas para o estado psicológico do paciente que transferiu para o terapeuta 
uma “afectividade” devido a um assunto não resolvido do seu modo de se relacionar 
na infância que o terapeuta não está a conseguir ver.

A opinião de Jung sobre a contra-transferência é igualmente muito interessante. 
Para ele, o encontro das duas personalidades (paciente-terapeuta) equivale a uma 
reunião de dois corpos químicos distintos.

Se uma combinação acontece, os dois corpos sofrem alteração, sendo que 
a influência do terapeuta só pode ter lugar se ele mesmo for afectado pelo seu 
paciente.

Jung compara a relação analítica à transmissão de uma doença para um ser 
saudável. Este tipo de “contágio” é muito poderoso dentro da relação analítica (o 
único problema é que o terapeuta deve absolutamente ter consciência dele). Jung 
sublinha o facto de que é necessário que o terapeuta tenha sido já “ferido” para 
poder curar o outro. 

Acredito também que este seja um ponto primordial, mas na minha opinião 
existe uma margem entre a atitude “cirúrgica” de Freud, na qual o terapeuta não 
demonstra nada (e faz parecer que não sente nada, ou nega-o, o que é mais grave) e 
a atitude Junguiana que reside em sentir-se ferido pelo seu paciente.

Esta atitude “à flor da pele” no terapeuta fornece-nos, de modo incontestável, 
informações preciosas sobre o paciente e as nossas próprias fraquezas. O mito do 
analista perfeitamente analisado é uma hipocrisia, porque somos todos “atingíveis” 
de um modo ou de outro. Mas sentir que somos feridos por cada um dos nossos 
pacientes seria uma atitude insustentável para continuar o nosso ofício diariamente.

É, por conseguinte, importante sabermos localizar a nossa contra-transferência, 
tal como é importante sabermos onde se encontram os nossos próprios limites 
internos.

Penso que, em certos casos, mais vale sermos honestos e dizer «Sinto muito, mas 
não posso ser o seu terapeuta, por tal ou tal razão…», ao invés de a aceitar como 
paciente e passar a fazer aquilo que eu chamo de “terapia selvagem”, para abandoná-
la depois de algumas sessões. A menos que sejamos nós (terapeutas) que fiquemos 
de baixa por esgotamento (não há necessidade de contar a inteira verdade sobre as 
razões de não podermos atender tal pessoa, isto poderia magoá-la quando, de facto, 
ela não tem a culpa, somos nós que não nos sentimos capazes de ajudá-la devido à 
nossa própria história ainda não resolvida, ou porque não temos a capacidade de o 
fazer, por muitas outras razões). 

Ninguém é o Superman ou a Superwomen da terapia. Sejamos honestos connosco 
e com as pessoas fragilizadas que nos procuram (isto é válido para os médicos 
também).

Por esta razão, penso que todo o terapeuta deve saber identificar e tratar a sua 
Contra Transferência.

Tenha em atenção estes dois aspectos fundamentais da contra-transferência:

1) Como localizá-la? 
2) Como transformá-la num instrumento de trabalho?

Identificar a contra-transferência

A relação a dois que se instala neste modo de intercâmbio terapêutico vai, por 
conseguinte, fazer sentir muitas coisas. Tanto no paciente como no terapeuta.

Como já percebemos, o paciente  através da sua transferência vai “atingir” o 
terapeuta de diversas maneiras e pode, consequentemente, tentar seduzi-lo, criticá-
lo, intimidá-lo, desejar destruí-lo, amá-lo, etc.

Em 1951, Jung escreveu:

«…qualquer tratamento, analisando um pouco, consiste, praticamente para uma 
boa metade dos casos, num auto-exame do médico, porque este só poderá pôr em ordem 
no seu paciente o que é estável e válido em si mesmo…»

O analista utiliza a sua própria vivência, as suas próprias reacções, como um meio 
de obter informações insubstituíveis para o trabalho com os seus pacientes, com os 
quais os mecanismos de defesa, como a clivagem, a identificação, a projecção, a 
denegação ou a idealização desempenham um papel essencial. Consequentemente, 
a contra-transferência não é apenas (como no conceito da teoria clássica) a reacção 
inadequada e deslocada de um analista insuficientemente analisado. Isto supõe, 
certamente, que o terapeuta foi suficientemente analisado e continua ao longo de 
toda a sua vida profissional a repor-se em questão, no âmbito de encontros com 
colegas com quem pode discutir, num clima de confiança, a sua prática.

Lembro que foi Jung, o primeiro a insistir na necessidade do analista ser analisado. 
Ele deixou-nos esta frase eminente que diz tudo a esse respeito:

«Quem por conseguinte poderia trazer clareza, “ser luz”, se ainda luta nas suas 
próprias trevas? Quem, por conseguinte, poderia purificar com mãos impuras? ” (1930)

O terapeuta deve ter total consciência do quadro (set terapêutico) que propõe ao 
seu paciente porque a partir do momento que este chega pela primeira vez ao seu 
espaço terapêutico, existe já “um molde”, isto é, o espaço energético que contém a 
contra- transferência do terapeuta. É por conseguinte em relação a este “molde” que 
o paciente também se irá “instalar” neste espaço, no qual irá ao seu ritmo “soltar” a 
sua própria transferência.
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O terapeuta deve estar muito atento àquilo que sente (pessoalmente) e àquilo 
que o paciente desperta nele, de modo a descodificar a maneira como este paciente 
se relaciona. Será o seu modo de relação habitual que será reeditado aqui (eu penso 
que existe um sincronismo perfeito no facto de que não é nunca um acaso se um 
paciente “encontra” justamente um determinado terapeuta, mas esta opinião diz 
respeito exclusivamente a mim própria).

É assim inconcebível eliminar as reacções de contra-transferência com atitudes de 
neutralidade. Deve-se, sim, fazer uma utilização benéfica da contra-transferência.

Neste caso, ela transforma-se numa grande ferramenta de trabalho.
O exercício com o qual nos devemos familiarizar implica que consigamos “isolar 

“a contra-transferência, o que, pode ser efectuado de três formas:
1º) Pensar “no antes” e no “depois” da sessão.
2º) Isolar e examinar com muito cuidado aquilo que sentimos e agir em sintonia
3º) E, no caso de termos dúvidas, recorrer a uma experiência análoga com um 

 colega e/ou supervisor.

A teoria Kleiniana (Melanie Klein) da clivagem da personalidade pode ser 
aproveitada para explicar a contra-transferência. Nesta dinâmica, quando as duas 
partes se separam, uma é obrigatoriamente projectada no exterior enquanto que 
a outra fica no interior. Podemos «por conseguinte, compreender que o paciente 
possa agir sobre o psiquismo do terapeuta projectando nele uma parte do seu próprio 
psiquismo. Compete por conseguinte ao terapeuta, graças a um trabalho de composição, 
reorganizar esta parte com o resto da personalidade do paciente. Isso traz uma nova 
visão, fazendo com que a contra-transferência se converta num sistema dinâmico que 
reúne dois psiquismos.»

Quer dizer que o terapeuta deverá ser capaz de agir em consonância, de acordo 
com a sua própria contra-transferência, em relação à transferência do paciente.

Este modo de funcionamento terapêutico é certamente mais criativo do que o 
modo psicanalítico clássico porque pede uma maior observação no terapeuta, dado 
que este deve observar-se ele mesmo, ao mesmo tempo que observa o paciente. 
Além disso, caso se trabalhe com outros meios, como a arte-terapia ou a terapia com 
o cavalo, por exemplo, teremos que considerar uma terceira via de transferência (na 
obra criada, ou através do próprio cavalo) que enriquecerá ainda mais as informações 
sobre a dinâmica psíquica do paciente.

Espero ter conseguido esclarecer, através desta curta explanação, as bases da 
relação de transferência e da contra-transferência do terapeuta. Seriam precisas muitas 
páginas para abordarmos em pormenor este assunto; o meu desejo é “simplesmente” 
que os terapeutas que leiam estas linhas possam reflectir sobre o tema e fazer as suas 
próprias pesquisas, inclusive procurar fazer supervisão, caso sintam necessidade, ou 
uma psicoterapia para acabar definitivamente com as sombras escondidas no seu 
interior.

Gostaria de partilhar com os meus leitores o que significa para mim a palavra 
Terapia. Ela é, antes de tudo, uma dinâmica “de coração a coração”. Este centro vital 
do nosso ser biológico, mas também do nosso ser emocional e sentimental (ainda 
que hoje saibamos que as emoções não se criam nele, mas na nossa mente e sistema 
nervoso) deve ser visto como o receptor e emissor, do ponto de vista energético 
(chakra do coração) da nossa capacidade de amar e ser amado.

O coração bate, infatigável, e sente tudo. A terapia implica o sermos capazes de 
abrir o nosso coração. Primeiro, para nós mesmos, depois, para os outros. Se eu me 
amo verdadeiramente, então posso amar o outro na sua verdadeira dimensão.

Como é que eu posso pretender abrir o meu coração aos outros, se eu própria 
não me amar? Se eu própria não sou capaz de atender a mim mesma? Se não me 
trato decentemente do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual? Se não 
tenho a noção das minhas verdadeiras necessidades, das minhas feridas, e não as 
respeito?

Uma terapia sem o coração não serve para nada, porque vivemos obrigatoriamente 
sobre o eixo do Dar/Receber. Este arquétipo fundamental é-nos ensinado a partir 
do momento que tomamos consciência de que somos dois “nossa mãe e nós” e é 
nesta relação que vamos aprender a dar e a receber.

Podemos dizer que, numa terapia, o terapeuta e o seu paciente vivem “um 
passo a dois” a que se poderia chamar “a ode do dar e do receber”. Porque uma 
terapêutica sem amor ao seu próximo não é uma verdadeira terapêutica. Podemos 
estar formados nas melhores técnicas terapêuticas, mas se o nosso coração não está 
aberto (de um modo equilibrado, naturalmente) ao amor verdadeiro do Ser, o acto 
terapêutico torna-se seco e estéril. Convertemo-nos numa máquina e não em mais 
um ser Humano que propõe ajuda. Quando somos terapeutas precisamos de sentir 
os nossos braços abrirem-se generosamente para receber o outro e aquilo que ele tem. 
Quer ele seja bonito ou feio, maldoso ou gentil. Porque o outro, na sua qualidade de 
ser humano, é o meu espelho e nele posso observar as minhas qualidades, os meus 
defeitos, as minhas fraquezas, as minhas vitórias. Nele, vejo-me a mim e cuido dele 
como se fosse eu. Com respeito, amor e dignidade. Sem julgamento, sabendo que 
numa postura receptiva do outro também me acolho a mim mesmo. Neste amor 
incondicional (que é bem difícil de ser atingido porque a nossa Sombra com as suas 
feridas não nos permite sempre tal postura) coloco o acto terapêutico num patamar 
no qual as feridas do outro são também as minhas (ou melhor, já foram minhas 
porque entretanto as tratei por respeito a mim mesmo e aos meus pacientes). 

Para mim, a terapia é isto! Um coração que se abre numa empatia descomunal, 
que se deixa tocar pelo outro, mas também sabe tocar o coração do outro para 
permitir-lhe a cura.

O arquétipo da xamã (e curadora) coloca a mulher numa postura que lhe permite 
projectar-se na sociedade com um papel, à partida poderoso e temível (a bruxa 
conhecedora de leis que o mais comum dos mortais desconhece), além da curadora 
com a aura santificada (a mulher sábia) que já alcançou um nível elevado de auto-
cura e de sabedoria. Esta projecção não passa de uma ilusão que na maioria dos 
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casos esconde a profunda ferida do feminino desejosa de ser reconhecida, respeitada, 
amada e consagrada.

De facto, estamos perante um fenómeno de sociedade anunciador de futuras 
transformações nas mulheres (pelo menos, este é meu desejo) que poderá abranger 
os homens, seus filhos e o resto do mundo. Para que aconteça, as mulheres precisam 
de mergulhar em si próprias tratando dessas feridas que pertencem ao passado 
ancestral das mulheres.

A transformação acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Mesmo se 
à partida tudo parece estar revelado no exterior, este é unicamente uma consequência 
daquilo que foi criado previamente no interior de cada um de nós. 

As aparências enganam! Mas não deixam de ter uma parte verídica....

Encerrarei a última parte desta obra com as palavras sempre sábias de James 
Hillman, em “O mito da análise” (p. 134.)

«A palavra grega therapeia também se refere a cuidar. A raiz é dher que significa 
carregar, sustentar, conter e relaciona-se com dharma, o sânscrito significando “hábito”, 
“costume” como “o que carrega”. O terapeuta é o que carrega e cuida como faz o 
empregado (grego = theraps, therapon). Ele é também alguém sobre quem se apoiar, em 
quem se segurar, e por quem se é sustentado, porque dher é também raiz de thronos = 
trono, lugar, cadeira. Tocamos aqui numa raiz etimológica do relacionamento analítico. 
A cadeira do terapeuta é, de fato, um poderoso trono, constelando dependência e 
projecções numinosas; mas o analisando também tem sua cadeira e o analista é, ao 
mesmo tempo, servo e apoio do analisando. Ambos estão emocionalmente envolvidos 
e a dependência é mútua. Esta dependência, contudo, não é pessoal, um dependendo 
do outro. É, antes, uma dependência da psique objectiva, a quem ambos servem 
juntos no processo terapêutico. Ao conduzir, ao prestar uma cuidadosa atenção e 
cuidar devotadamente da psique, o analista traduz para a vida o sentido  da palavra  
psicoterapia. O psicoterapeuta é literalmente o criador da alma». 

Há muitos anos atrás, escrevi (para concluir as minhas formações em Psicologia 
Clínica e Arte-terapia) duas monografias sobre o feminino ferido. Na altura, foi-
me proposto editar essas monografias para o público especializado, mas não aceitei. 
Pensei que o meu objectivo não era atingir os especialistas prioritariamente, mas sim, 
o grande público, principalmente as mulheres, que bem precisavam de ajuda. Bem 
merecida, aliás.

Muitos anos se passaram até ao dia de hoje, em que termino este livro. Este tempo 
foi necessário para adquirir experiência do ponto de vista clínico. O meu dia-a-dia 
com as pacientes tem sido extremamente rico e esclarecedor. Sou muito agradecida 
a todas elas. Esta demora foi também necessária para que eu pudesse avançar na 
minha caminha interior, fortalecer-me como psicoterapeuta (quando deixamos o 
mundo dos livros e do estudo pensamos que sabemos muito, mas onde realmente se 
aprende é no quotidiano, através das clientes e das sessões de supervisão) e adquirir 
maturidade. Há coisas que a vida só nos ensina com o passar dos anos. 

A minha experiência de psicoterapeuta com as mulheres foi concebida 
principalmente com um público feminino europeu (nomeadamente com mulheres 
portuguesas e francesas) e algumas mulheres brasileiras. Tive que me inspirar nos 
trabalhos efectuados em países como os Estados Unidos, Canadá e Brasil que já 
tinham feito muitas pesquisas sobre o feminino ferido, para poder melhorar a minha 
prática. 

Espero, de todo o coração, que esta obra sobre o feminino interior consiga ajudar 
muitas mulheres a esclarecer os seus “trabalhos” internos. Espero que essas mulheres 
deixem de ter medo de si próprias e que encontrem verdadeiramente quem elas 
são. Desejo também que os seus maridos, namorados, filhos, irmãos e pais leiam 
este livro para entenderem melhor o feminino. Acredito que este trabalho lhes possa 
servir de exemplo para iniciarem a sua jornada. 

Fizemos uma longa viagem através dos arquétipos do feminino e da necessidade 
de as mulheres olharem para dentro de si em vez de perpetuarem esta longa 
“tradição” de cuidar dos outros. Espero que tenham encontrado certas respostas 
às vossas dúvidas. Obviamente, não pretendo ter todas as respostas, nem toda a 
razão, em tudo aquilo que coloquei nesta obra. Mesmo assim, desejo, em toda a 
humildade, ter feito a “diferença” na evolução consciente de algumas mulheres e 
homens que terão tido a paciência de ler estas linhas.

Boa caminhada para todas (e todos)!

Cascais, 4 de Setembro 2007

Epílogo
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Acto falho: Interferência de um acto acidental (e aparentemente sem propósito) 
num acto intencional, produzida por mecanismos de um desejo inconsciente, cuja 
intenção primária é levar a cabo esta realização acidental.  

Anima: arquétipo do inconsciente colectivo que representa a parte feminina 
inconsciente da psique masculina

Animus: arquétipo do inconsciente colectivo que representa a parte masculina 
inconsciente da psique feminina

Chakras: são canais (nadis) por onde circula a energia vital (prana) que nutre órgãos 
e sistemas dentro do corpo. Existem várias rotas diferentes e independentes por onde 
circula esta energia. Os chakras são os pontos onde essas rotas energéticas estão mais 
próximos da superfície do corpo.

Ctónico: Em mitologia, e particularmente na grega, o termo ctónico (do grego 
χθονιος khthonios, “relativo à terra”, “terreno”) designa ou refere-se aos deuses ou 
espíritos do mundo subterrâneo, por oposição às divindades olímpicas. Por vezes 
são também denominados “telúricos” (do latim tellus). A palavra grega χθών khthōn 
é uma das várias que são usadas para “terra”, e refere-se tipicamente ao interior do 
solo mais do que à superfície da terra (como γαιη gaia ou γε gê) ou à terra como 
território (como χορα khora). Evoca ao mesmo tempo a abundância e a sepultura.

Eu: (ou Ego) Uma das três instâncias freudianas. É a parte mais superficial do 
indivíduo, a qual, modificada e tornada consciente, tem como funções a comprovação 
da realidade e a aceitação, mediante selecção e controle, de parte dos desejos e 
exigências procedentes dos impulsos que emanam do indivíduo... Do ponto de vista 
dinâmico, o ego representa eminentemente, no conflito neurótico, o pólo defensivo 
da personalidade; põe em jogo uma série de mecanismos de defesa, motivados pela 
percepção de um sentimento desagradável (sinal de angústia).

Homeostasia: (homeo = igual; stasis = ficar parado) é a propriedade de um sistema 
aberto, seres vivos especialmente, de regular o seu ambiente interno de modo a 
manter uma condição estável, mediante múltiplos ajustes do equilíbrio dinâmico 
controlados por mecanismos de regulação inter-relacionados. O termo foi cunhado 

em 1932 por Walter Bradford Cannon a partir do grego homeo, similar ou igual, e 
stasis, estático.
Termo utilizado em psicologia e que estende este princípio da homeostasia à 
psicologia do indivíduo. Neste caso, trata-se de uma auto-regulação que permite 
manter o equilíbrio biológico e psíquico.
Identificação: É o processo psíquico por meio do qual um indivíduo assimila 
um aspecto, uma característica de outro, e se transforma, total ou parcialmente, 
apresentando-se conforme o modelo desse outro. A personalidade constitui-se e 
diferencia-se por uma série de identificações.

Isso: (ou Id) Uma das três instâncias freudianas. Freud buscou funções físicas 
para as partes da mente. O Id, regido pelo “princípio do prazer”, tinha a função de 
descarregar as tensões biológicas. Corresponde à alma concupiscente, do esquema 
platónico: é a reserva inconsciente dos desejos e impulsos de origem genética e 
voltados para a preservação e propagação da vida. Os seus conteúdos, expressão 
psíquica das pulsões, são inconscientes, por um lado hereditários e inatos e, por 
outro, recalcados e adquiridos.

Introjecção: termo psicanalítico que significa o processo em que o sujeito toma 
como parte da sua personalidade as características inerentes ao que o rodeia. 

Normose: o conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de 
pensar ou de agir aprovados por um consenso ou pela maioria de uma determinada 
população e que provocam sofrimento, doença ou morte, em outras palavras, que são 
patogénicas ou letais, e são executados sem que os seus actores tenham consciência 
desta natureza patológica, isto é, são de natureza inconsciente.

Numinosidade: que se encontra em relação com o divino, o sagrado, o 
sobrenatural.

Partenogénese: partenogénese ou partogénese (do grego παρθενος, “virgem”, 
+ γενεσις, “nascimento”) refere-se ao crescimento e desenvolvimento de um 
embrião ou semente sem fertilização, isto é, por reprodução assexuada, sem a 
contribuição génica paterna. São fêmeas que procriam sem precisar de machos que 
as fecundem.

Psicótico: pessoa que sofre de psicose. A psicose (também chamada de demência) 
significa um estado alterado da personalidade no qual a pessoa tem sensações que 
não correspondem à realidade e pensamentos que fogem ao seu controlo. Uma 
crise típica de psicose caracteriza-se por sintomas como, por exemplo, alucinações 
auditivas, visuais ou olfactivas, agitação, confusão, agressividade, delírios, falta de 
lógica no discurso, etc. As doenças psicóticas mais comuns são: a esquizofrenia, 
algumas fases do Distúrbio Afectivo Bipolar, a psicose puerperal, os ciúmes 
patológicos, os delírios paranóicos...
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Pulsões: impulsos energéticos. É um processo dinâmico que nasce no Inconsciente 
que leva o organismo em direcção a um fim, uma tendência para agir, para resolver 
uma dada tensão orgânica. Esta orienta a pessoa para determinados afectos, 
mentalizações e comportamentos. As pulsões podem ser recalcadas ou sublimadas. 
Quando existe o recalcamento, é provável ocorrerem frustrações no indivíduo. Essas 
frustrações vão ter nele um impacto negativo, originando problemas como neuroses 
ou, o que é pior, psicoses. Para além de afectarem o indivíduo, podem afectar a 
sociedade na medida em que vai haver opção pela delinquência, ou mesmo pela 
criminalidade.
 
Recalcamento: mecanismo de defesa do Eu através do qual o sujeito rejeita 
e guarda no seu inconsciente as pulsões e suas representações. Tudo o que é 
recalcado, esclareceu Freud, “tem, necessariamente, que permanecer inconsciente, 
mas queremos deixar claro, desde já, que o recalcado não abrange tudo o que é 
inconsciente”. 
“É o inconsciente que tem a maior extensão entre os dois; o recalcado é uma parte 
do inconsciente”.

Reiki: é uma forma de terapia de origem japonesa baseada na manipulação da 
energia vital (ki) através da imposição das mãos com o objectivo de restabelecer o 
equilíbrio vital e assim eliminar doenças e promover a saúde.

Shiatsu: é uma das ramificações da MTC (Medicina Tradicional Chinesa) que 
trabalha com a pressão dos dedos (parecido com uma massagem) sobre os canais de 
energia do corpo (meridianos), equilibrando assim o fluxo da energia vital (“Ki”).

Supereu (ou Superego): uma das três instâncias freudianas. O seu papel é assimilável 
ao de um juiz ou de um censor relativamente ao ego. Freud vê na consciência moral, 
na auto-observação, na formação de ideais, funções do superego. Classicamente, 
o superego é definido como herdeiro do complexo de Édipo; constitui-se por 
interiorização das exigências e das interdições parentais. Certos psicanalistas recuam 
para mais cedo a formação do superego, vendo esta instância em acção desde as 
fases pré-edipianas (Melanie Klein) ou pelo menos procurando comportamentos e 
mecanismos psicológicos muito precoces que seriam precursores do superego.
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OUTrAs FOnTEs:
 

Ande Brasil : www.equoterapia.org.br

www.equitherapie.net 

www.granjaviana.com.br

www.eagala.org

www.zooterapia.com.br

www.rosanevolpatto.trd.br

Wikipedia Internet 

Nathalie Durel dá consultas particulares para as mulheres no seu espaço 
terapêutico em Cascais – Portugal. Ela também organiza ateliers e wokshops para 
as mulheres através da arte-terapia transpessoal, dos arquétipos, dos mitos e da 
psicoterapia analítica.

Alguns desses ateliers são: a “A deusa interior”, que trabalha o feminino através 
das deusas descritas nesta obra; também criou “O ser terapeuta” para atender as 
mulheres terapeutas que procuravam melhorar suas práticas, nomeadamente no 
que diz respeito à relação terapêutica.

Podem obter mais informações pelo site www.terapiadamulher.sagept.com
Pode ser contactada em: terapia-mulher@netcabo.pt

Informações sobre a terapeuta
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