ISEPE

Alex Leão Flôres Xavier

A Arteterapia diante da Aids: um coquetel criativo e holístico

Rio de Janeiro
2010

Alex Leão Flôres Xavier

A Arteterapia diante da Aids: um coquetel criativo e holístico

Monografia de conclusão do curso a ser
apresentada ao ISEPE como requisito
parcial à obtenção do título de Especialista
em Arteterapia.

Orientadora: Profa. Ms Eliana Nunes Ribeiro

Rio de Janeiro
2010

i

Dedico esse trabalho a todas as pessoas que vivem
com HIV, que me inspiraram esse trabalho e me
ensinaram muito do valor da vida, do amor, e da
verdadeira coragem.

ii

AGRADECIMENTOS

A toda a equipe de professores da Pomar, pelo estímulo e pelas orientações;
A meus colegas de turma, especialmente o Wilson, companheiro de estágio e de estudos;
A Eliana Nunes Ribeiro, pelo apoio e pelas supervisões inspiradoras.
A Vera Larsen, que gentilmente cedeu sua sala para que o estágio pudesse ocorrer.

iii

A integridade física não resiste à dissolução da personalidade
social.
Claude Lévi-Strauss

iv

RESUMO

Tendo como ponto de partida uma visão holística da AIDS, esse trabalho demonstra a importância de
trabalhos em grupos mistos com arteterapia para pessoas que vivem com HIV, como facilitador da
integração social e formador de redes sociais, como fator de crescimento emocional e individuação, e
como estimulador das respostas imunológicas.
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ABSTRACT

Having as starting point a holistic vision of the AIDS, this work demonstrate the importance of works in
mixing groups with Arteterapia for people who live with HIV, as facilitator of the social and formed
integration of social nets, as factor of emotional growth and individuation, and as stimulator of the
immunological answers.

Word-key: Holism - AIDS - Arteterapia – Expiatory Scapegoat - Work in group - Immunity
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APRESENTAÇÃO

(imagem 1)
“O que você sente ?
O que lhe está faltando?”
Thorwald Dethlefsen e Rüdiger Dahlke

No portal de abertura desse texto, à semelhança dos antigos templos gregos, quero deixar
gravadas as duas perguntas citadas no livro “A doença como caminho”. O verbo ”fehlen”, em alemão,
significa tanto “sentir” como “faltar” alguma coisa. Assim, quando um médico pergunta:- o que você
está sentindo? também está perguntando:- o que lhe está faltando? Como veremos mais à frente,
esses autores defendem que nossos sintomas expressam o que está faltando no sentido da
completude humana.
Esse livro me ensinou muito sobre saúde e sobre a visão junguiana da vida, e me lembrou de
questões importantes na minha história. De certa forma, essas duas questões estiveram presentes
em minhas escolhas na vida, inclusive nos caminhos que percorri até chegar a essa monografia em
Arteterapia. “ O que me falta?”
Nasci e fui criado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Filho de
uma família de classe média, convivi e me relacionei com pessoas de todas as classes sociais,
conheci uma dura e cruel realidade de preconceito e exclusão. Minha vida ganhou novo sentido e
alegria quando tive meus primeiros contatos com a arte. Aos nove anos uma queridíssima professora
primária –Dona Fátima- me chamou para representar José Bonifácio numa montagem de teatro na
escola; ela não tinha idéia do efeito extraordinário que aquela experiência teria na minha vida. Fui
contaminado pelo “vírus do teatro”, apaixonei-me pela arte de representar, e sou um “feliz doente
incurável”.
O encontro com a música, alguns anos depois, confirmou meu encanto e identidade com
esse mundo de expressão e emoções. A partir dessa descoberta, passei a ter uma “vida em estéreo”.

Funcionava em dois canais: em um, estudava na escola, cumprindo o que todo mundo fazia; no
outro, fazia cursos, lia e assistia tudo o que me caia nas mãos, gostando cada vez mais e crescendo
muito com meu lado artístico. Estudei acordeon, e depois piano no Conservatório Brasileiro de
Música. Fiz vários cursinhos de teatro, participei de diversas montagens de teatro amador, estudei
teatro na Escola Martins Pena, e fiquei numa dúvida atroz entre medicina ou teatro no vestibular.
Acabei escolhendo a medicina, e sou feliz com minha escolha, mas não abandonei também
minha busca artística, minha vida “em estéreo”. No teatro como na música, escolhi permanecer como
“amador” no melhor sentido do termo, ou seja, aquele que ama como um amante, sem posse. A arte
sempre foi e é o “quintal” da minha vida, onde eu sempre pude brincar como queria, fantasiar e viajar
à vontade. Onde eu me embriago com o vinho da liberdade, guiado pelos meus sentimentos, e
buscando o que me faz falta.
Fiz formação e trabalhei com Somaterapia durante cinco anos com Roberto Freire, onde me
encontrei com o pensamento libertário, as propostas de autogestão, as idéias iluminadas de Wilhelm
Reich e da terapia corporal, a Gestalterapia de Perls, e a Antipsiquiatria de Laing, Cooper e Basaglia.
Foi um período de grandes transformações e ampliação de meu campo de visão e compreensão do
mundo. De compreender a “política do cotidiano”, a “Microfísica do poder” de Foucault, e descobrir
que muita gente se inquietava e buscava transformações como eu.
No mesmo período me encontrei com o Tai Chi Chuan. Foi amor à primeira vista. Para mim,
Tai Chi é a poesia em movimento. Comecei a praticar Tai Chi Chuan, me tornei professor e há 25
anos oriento um grupo em São João de Meriti.
Em 1992, fiz minha primeira formação em arteterapia: “Meditando e Criando” com a
pedagoga Vera Signorelli. Para mim, uma nova porta se abriu, unindo saúde e arte. Gostei e aprendi
muito com a abordagem da criação expressiva segundo a Gestalt.
Durante a faculdade de medicina, vivi profunda crise e transformação devido à doença e
morte de minha irmã mais nova, com câncer. Foi uma experiência daquelas que marcam uma vida
definitivamente. Como irmão de paciente, conheci o terror que é a medicina tradicional, com seus
exames dolorosos, seus tratamentos que às vezes são piores que a própria doença e, pior do que
tudo, a gélida presença da grande maioria dos profissionais de saúde. Entrei em crise, e achei que
nunca conseguiria exercer a medicina. Fui salvo pelo encontro com a homeopatia. Primeiro como
cliente, depois como estudante e médico, me identifiquei muito com a filosofia homeopática e pela
qualidade da relação médico – paciente que se estabelecia: profunda, atenciosa, acolhedora.
Olhando para a pessoa como um todo coerente. Tratando “o doente, e não a doença”. Em relação
dinâmica com o mundo que o cerca. Como médico, sempre fui homeopata, do grupo da chamada
“medicina alternativa”. Além de fornecer um arsenal de medicamentos eficientes e com poucos
efeitos colaterais, a homeopatia tem uma compreensão original do que é ser humano saudável e do
que é doença. Essa compreensão mais ampla, holística, me atraiu muito, e abriu minha visão para
um universo integrado e pulsante, onde vivemos e com o qual nos relacionamos.
Na visão holística, onde tudo se conecta e interage de forma não hierárquica, a própria
relação médico-paciente se transforma. E o médico, tradicionalmente distante e superior, se coloca
lado a lado com seus pacientes, nessa complexa construção do que chamamos de saúde. Além do

remédio e dos tratamentos que prescreve, valoriza-se especialmente a qualidade da relação médicopaciente na cura. Ressalta-se a importância do contato humano acolhedor e da postura do
companheiro de viagem no enfrentamento das doenças. A homeopatia tem um conceito de saúde
que rima com equilíbrio dinâmico, e não com perfeição imutável. Uma visão que entende a doença
não como negação da saúde, mas como parte integrante dos ciclos de vida de todos nós. Uma
abordagem que compreende a vida como fluxo contínuo, “obra em aberto” em que vamos construindo
o mundo e nos construindo ao mesmo tempo. Dentro e fora. Em que agimos e sofremos os efeitos de
nossas ações.
Uma pergunta que já me fizeram e que eu mesmo me fiz muitas vezes: por que escolhi
trabalhar com pessoas que vivem com HIV?
O primeiro motivo, admito, foi pelo medo que sentia dessa doença e pela histeria que se
formou em torno dela. Além disso, também fui movido pelo sentimento de solidariedade diante do
drama e do sacrifício de tantas vidas. Nesse trabalho, conheci verdadeiros heróis: homens e
mulheres de luta, que enfrentaram e enfrentam com surpreendente criatividade, coragem e força, o
assombroso peso de um estigma. Quis me aproximar de pessoas que viviam com HIV por acreditar
que minha visão de homeopata poderia acrescentar coisas importantes para elas. Acompanhei passo
a passo o surgimento e crescimento da epidemia da Aids, lendo, discutindo, observando as
informações que os meios de comunicação divulgavam. Encontrei um colega médico, que pela
primeira vez falou da Aids sobre o ponto de vista holístico e, de repente, iluminou onde antes só havia
medo e espanto.
Conviver com discriminados e marginalizados não era algo novo para mim, por ser nascido e
criado na Baixada Fluminense, como já relatei. Assim, fui a alguns grupos e tornei-me voluntário do
grupo “Sim à Vida”, onde durante quinze anos trabalhei com uma equipe multidisciplinar. Foi um
trabalho empolgante, às vezes muito duro e triste, que me marcou e ensinou muito. Depois participei
de um grupo, que também apóia pessoas que vivem com HIV, e de onde vieram as pessoas que
fizeram parte do estágio em Arteterapia que gerou essa monografia.
Minha busca por compreender e respeitar meus sentimentos e ter consciência do que me
fazia falta me levou a procurar a pós-graduação em Arteterapia na Pomar, onde pude mergulhar no
pensamento junguiano e descobrir muitos potenciais meus para desenvolver. O curso inclui um
estágio em arteterapia e, quando pensei em um público para ele, senti que era hora de aprofundar
meu trabalho com pessoas que vivem com HIV. E assim nasceu o trabalho que agora está diante de
seus olhos.

INTRODUÇÃO

(imagem 2)

A Aids mudou hábitos, causou e causa enorme impacto sobre a vida de milhares de pessoas,
representando enorme desafio para a ciência médica e para a sociedade em geral. Ela eclodiu no
meio da euforia dos anos 70, do movimento hippie e da liberalidade sexual, representando um freio
para um movimento de liberdade e respeito pelas diferenças. Uma epidemia transmitida por relações
sexuais e por transfusões de sangue, que deixa o organismo vulnerável, sem defesas imunológicas,
mudou a forma das pessoas se relacionarem, ao misturar desejo e morte. “O meu tesão é risco de
vida”, cantou Cazuza dando voz ao clamor de muitos.
Ligada inicialmente à homossexualidade e ao consumo de drogas injetáveis, a Aids teve
imensa e terrorista divulgação nos meios de comunicação, criando histeria e medo generalizado.
Batizada e divulgada como “peste gay”, estigmatizou esse grupo humano, mesmo quando se
descobriu que a noção de “grupo de risco” era falsa, e que deveria ser substituída pelo conceito de
“comportamento de risco”. A AIDS não respeita limites e identidades grupais. Não é um “castigo” por
“comportamentos desviantes”. Qualquer um pode ficar doente, dependendo do estilo de vida que tem
e dos cuidados que toma – ou deixa de tomar. Jornais e revistas disseminaram o preconceito,
apostando no fascínio que a revelação da vida íntima provoca nas pessoas. Interessados em vender,
espalharam mais fantasmas e ignorância do que esclarecimento.
Esse pânico generalizado gerou grande pressão social na busca de um tratamento para a
doença. Cercada de boatos e dúvidas, as pesquisas identificaram um vírus, chamado de HIV,
apontado como o causador da doença, e a partir daí, ilustrado por diversas metáforas bélicas, o
objetivo do tratamento passou a ser matar o vírus. Primeiro através do polêmico e extremamente
tóxico AZT e, atualmente com um grupo de drogas apelidado de “coquetel”. Pouco ou nada se fala de
outros fatores que influenciam na evolução da doença como, por exemplo, a marginalização, o medo,
o preconceito e o estigma que pesam sobre os atingidos pela epidemia. Pouco se fala das outras

formas de se tratar as pessoas que vivem com HIV, se esquecem que são pessoas e, como tais,
portam milhares de outras coisas além de um vírus.
Esse trabalho se propõe a discutir a importância de ampliar a compreensão do que
chamamos de saúde diante da Aids, reconhecendo a importância de se oferecer tratamentos que
atendam às diversas necessidades das pessoas que vivem com HIV. Elas são portadoras de vida
como todos nós e precisam ser atendidas como seres inteiros e completos, e não como “porta-vírus”
no corredor da morte.
O objetivo desse trabalho é estudar o efeito de um trabalho arteterapêutico em grupos mistos
com pessoas que vivem com HIV.
Buscamos pistas e respostas para as seguintes questões:
1- A arteterapia pode ajudar às pessoas que vivem com HIV? De que forma?
2- Qual a importância de se trabalhar em grupos mistos, especificamente para essa
população?
Em Arteterapia se trabalha sempre com imagens, e criei uma que vai nos acompanhar
durante essa monografia, pois ilustra bem o que foi sua construção, um convite a fazer uma viagem.
Como Ulisses na homérica “Odisséia”, nos lançaremos numa jornada de descobertas e ampliação de
nossa visão sobre a vida. Partiremos dos lodaçais paralisantes do medo e do preconceito de “Porto
Pedrera”, até o outro lado do oceano, onde existe a terra firme da integração, o “Unus Mundus”.
Sairemos do sombrio mundo da doença e do estigma rumo à luminosa saúde holística. Nosso meio
de transporte será o barco, com o qual atravessaremos um vasto oceano: o mar da Arteterapia.
Nossa viagem terá algumas escalas. Em cada porto de parada, encontraremos um guia especial, que
nos abastecerá e alimentará com idéias e pesquisas que vão construir uma compreensão mais ampla
e criativa de saúde, e de como podemos estimulá-la especificamente nas pessoas que vivem com
HIV. Assim, teremos combustível para navegarmos até nosso destino final, o “Unus Mundus.“
Nosso roteiro de viagem é o que segue:
1- Nosso mar é a arteterapia, tema do primeiro capítulo. Nele, nosso guia será Jung e, com
ele, conheceremos alguns dos conceitos fundamentais da psicologia analítica, referencial
teórico principal dessa viagem.
2- No segundo capítulo, faremos nossa primeira parada no porto de “Holos“, onde seremos
ciceroneados por Fritjof Capra e com ele apresentados ao pensamento holista, o
paradigma que norteará nossa viagem.
3- No capítulo três, guiados por Lévi-Strauss, conheceremos a ilha de “Simbolus”, e os
rituais de maldição indígenas, primeiro contato entre os símbolos e seu poder de produzir
mudanças corporais.
4- No quarto capítulo aportaremos na “Ilha do bode”, onde conheceremos o Complexo do
bode expiatório, intrigante arquétipo descrito por Sylvia Brinton Perera, constelado ou
presente em muitas pessoas que vivem com HIV.
5- Em nosso próximo porto, no quinto capítulo, Jeanne Achterberg nos guiará na “Ilha
Circular”, e de como as imagens e as redes de apoio podem tratar das doenças.

6- No sexto capítulo, chegaremos ao Porto da peste, onde conheceremos a história da Aids
e seus principais símbolos e metáforas.
7- No sétimo capítulo chegaremos ao Porto-Experimental que serviu como base desse
trabalho, e onde conheceremos pessoas que vivem com HIV.
8- Chegamos, enfim ao “Unus Mundus”, ponto final de nossa viagem, onde conheceremos
as conclusões desse trabalho e recomendações para futuras viagens e pesquisas.
9- Incluí dois anexos: um com informações sobre Keith Haring, autor da maior parte das
ilustrações dessa monografia, e outro sobre o “Unus Mundus”, destino final dessa viagem
arquetípica.
Munidos desse mapa e plano de viagem, partimos.
Boa viagem para todos nós.

(imagem 3)

(imagem 4)

CAPÍTULO 1

“NAVEGAR É PRECISO, VIVER NÃO É PRECISO”

(imagem 5)
“Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:
Navegar é preciso, viver não é preciso.
Quero para mim o espírito dessa frase,
transformada a forma, para casar com o que sou:
Viver não é necessário, o que é necessário é criar”
Fernando Pessoa

Uma viagem arteterapêutica precisa de dois combustíveis essenciais: imagens e significado
poético. Essa ode à capacidade humana de criar, na belíssima frase de Fernando Pessoa será o
leme de nosso barco. A imagem foi feita por um dos participantes do grupo de estágio e retrata sua
busca por “terra firme”, segurança de ter onde pousar os pés e caminhar em busca de si mesmo.
Viver é preciso? A palavra “preciso” tem um sentido de “necessidade”, e também de “precisão”. E a
vida é essencialmente imprecisa, incerta. E diante dessa imprecisão, a arte, o ato de criar torna-se
mais necessário do que viver. No mar da arteterapia, começaremos falando sobre a capacidade de
criar.
Fayga Ostrower nos ensina que a criatividade é um potencial inerente ao homem, e que sua
realização, uma das necessidades humanas básicas.
Desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um dom singular: mais
do que “homo faber”, “ser fazedor”, o homem é um “ser formador”. Ele é capaz de
estabelecer relacionamentos entre os múltiplos eventos que ocorrem ao redor e
dentro dele. Relacionando eventos, ele os configura em sua experiência do viver e
lhes dá um significado.
Nessa busca de ordenações e significados reside a profunda motivação
humana de criar. Impelido como ser consciente a compreender a vida, o homem é
impelido a formar. (OSTROWER, 1977 p. 9)

(imagem 6)

Encontrei no cartum de Charles Barsotti um “fio de Ariadne” para puxar a discussão sobre
arteterapia e nos orientar nos labirintos conceituais. A ilustração apresenta um personagem que se
diz “curado” após ter pintado um quadro sorridente e infantil, com árvores e um sol. Ele sai chamando
por Alice. (Será a personagem do país das maravilhas?) As imagens sugerem diversas
interpretações. Essa é uma de suas principais riquezas. Podemos ver nessa imagem a expressão
satírica da dúvida e desconfiança no poder curativo da arte. Ele existe? Qual seu mecanismo, de que
forma se processa? Em primeiro lugar, sabemos que qualquer processo verdadeiro de
transformação, cura ou desenvolvimento do ser humano não é simples nem fácil. Envolve fases
diversas, avanços e retrocessos, pausas, momentos leves e fluentes e outros emperrados e pesados.
Muitos duvidam da capacidade transformadora dos processos criativos. A arte é geralmente bem
aceita como simples passatempo, “terapia ocupacional”, sem maiores profundidades. Ou como algo
supérfluo. Ou então como privilégio de alguns poucos iluminados.
Arteterapia pode ser definida como um processo terapêutico que usa modalidades
expressivas diversas, ou simplificadamente, terapia através da arte como disse Angela Philippini
(2008). A arteterapia é um oceano de conhecimentos localizado na encruzilhada de diferentes áreas
e saberes. Do contato criativo de diferentes áreas de saber nasceu uma prática terapêutica inovadora
com possibilidades surpreendentes. Como o mar, é impossível de ser delimitado com exatidão o que
traz vantagens e problemas práticos, pois alguns grupos tentam monopolizar o direito do seu
exercício profissional. A arteterapia tem uma formação específica que pode ser feita por pessoas de
diferentes graduações, não precisando ser médico ou psicólogo para se formar um bom
arteterapeuta.

Tradicionalmente, a arteterapia dá especial destaque às artes plásticas como meio de
expressão: pintura, desenho, gravura, modelagem, máscaras, marionetes, etc. Outros recursos
expressivos como dança, texto, teatro e música também podem ser amplamente utilizados.
Mas o que se entende por arte nessa prática? O conceito de arte mudou e continua evoluindo
durante a história. Em arteterapia, como ressaltou Païn (1966), a arte é entendida longe do ideal de
beleza estética, religião ou exaltação da natureza que a marcaram em outras épocas. Como afirmou
Philippini, “arte é definida como processo expressivo, da forma mais ampla que se puder concebê-lo”.
(PHILIPPINI, 2008, p.13)
Segundo a Associação Americana de Arteterapia (AATA apud PHILIPPINI, p.13)
(a Arteterapia) baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das pessoas.
Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação
profissional por pessoas que passam por doenças, traumas ou dificuldades na vida,
assim como por pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. Por meio do criar
em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas
podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar
melhor com os sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar o prazer vitalizador do fazer artístico.

1.1 – Símbolos e Imagens

Cada linha terapêutica tem estratégias e metodologias particulares para entrar em contato
com os mistérios do inconsciente e de compreender suas manifestações. Em arteterapia de base
junguiana, o processo psíquico é traduzido por imagens simbólicas que informam e definem sobre a
jornada inconsciente de cada um. Símbolos são definidos como o melhor meio de comunicar algo
impossível de ser expresso de outra maneira. O símbolo vai além da evidência racional; é a chave de
um mistério, jamais explicado de modo definitivo (CORBI apud CHEVALIER,1982).
Os símbolos e as imagens internas não são um amontoado caótico de conteúdos do
inconsciente como disse Nise da Silveira. O símbolo “constitui uma unidade e contém um sentido
particular: expressão da situação do consciente e do inconsciente, constelados por experiências
vividas pelo indivíduo” (SILVEIRA, 1992, p. 82). Mas além de expressar emoções, as imagens e
símbolos facilitam no amadurecimento pessoal ao trazer para a consciência, conteúdos que estavam
na sombra da inconsciência. Por isso símbolos são “transformadores de energia do acontecimento
psíquico e da experiência anímica no homem” (HARK, 1988, p.115).
Esses símbolos emanam da totalidade da psique de cada um, instância psíquica que Jung
chamou de “Self”. (ibid, p.85)
A produção de imagens é conseqüência de processos primários de elaboração psíquica,
escapando do crivo da consciência e do controle do ego. Materializada, a imagem traz seus múltiplos
significados à consciência de quem os observa. (PHILIPPINI, 2009)
Jung valorizava muito as imagens, fantasias e delírios de seus pacientes. Via nos produtos da
função imaginativa do inconsciente auto-retratos do que estava acontecendo no espaço interno da
psique, sem disfarces ou véus, pois é característica essencial da psique a capacidade de configurar
imagens. A energia psíquica transforma-se em imagem. (SILVEIRA,1992 p. 85).

Para Jung, imagem e significação são idênticas. Quando a imagem se configura, também a
significação torna-se clara. De fato, as imagens arquetípicas não necessitam de interpretação, elas
retratam sua própria significação.
As imagens simbólicas, com suas múltiplas faces, exprimem os processos
psíquicos de modo mais preciso e muito mais claramente que o mais claro dos
conceitos. O símbolo não só transmite a visualização dos processos psíquicos, mas
também, e isso é importante, a re-experiência desses processos. (Jung, p. 87)

Jung não analisava as imagens de forma isolada. Preferia estudá-las em séries, pois as
considerava auto-representações de transformações energéticas que obedecem a leis específicas e
seguem uma direção definida. Jung considerava importante identificar qual a tendência da energia
de cada pessoa. A direção espontânea do fluxo da energia psíquica.
A estratégia da arteterapia consiste em oferecer aos clientes materiais adequados para que
eles possam criar livremente, e sua energia psíquica dê forma a símbolos que traduzem os conflitos
da psique ocultos no inconsciente. Observar as imagens produzidas, associando-as com os conflitos
vividos, auxilia no processo de auto-conhecimento e desenvolvimento de cada pessoa, ajudando na
superação de conflitos emocionais, estruturando e expandindo a personalidade individual
(PHILIPPINI, 2008).
Existe analogia entre a capacidade de fazer e de pensar. O fazer concreto apresenta
particularidades segundo cada material em questão. Cada um deles nos oferece, de início, certas
possibilidades e outras tantas impossibilidades de ação. Ao invés de as considerarmos como
limitadoras do curso criador, é possível reconhecê-las como orientadoras, pois através das limitações
surgem sugestões para se prosseguir um trabalho e ampliá-lo em novas direções. (OSTROWER,
1977)
No processo arteterapêutico aprofundamos a compreensão dos significados presentes nos
símbolos através de uma técnica chamada “amplificação simbólica”. Cada símbolo apresenta
múltiplos significados. Ao dar forma a um símbolo, alguns deles tornam-se conscientes. É muito
importante dentro do processo arteterapêutico empregar diversas modalidades expressivas para
ampliar e decifrar cada símbolo. Jung chamava esse processo de “circum-ambulação”, ou seja:
“caminhar e movimentar-se em volta do eixo constituído pelo símbolo” (PHILIPPINI, 2009, p.17).
Trabalhar com tintas e cores, modelar com argila, fazer colagens ou técnicas de construção,
mexe em emoções e exige habilidades diferentes, como nos lembra Païn (1996). Cada técnica será
mais adequada a um tipo de pessoa - ou momento do processo terapêutico - do que outra. É função
do arteterapeuta conhecer as peculiaridades das diferentes técnicas e materiais, para que possa
oferecer a cada paciente particular o solo mais favorável e fértil para seu desenvolvimento.

1.2 – Arquétipos
A psicologia analítica distingue dois tipos de imagens do inconsciente:
a) As imagens que representam conteúdos do inconsciente pessoal, emoções vividas e
reprimidas pelo indivíduo;
b) As de caráter impessoal que se configuram a partir de disposições inatas inerentes às
camadas mais profundas da psique, à sua estrutura básica (inconsciente coletivo). Jung

denominou-as “imagens arquetípicas”. Configuram vivências primordiais da humanidade,
semelhantes nos seus traços fundamentais em toda parte do mundo. Podem revestir-se
de roupagens diferentes de acordo com a época e as situações em que se manifestam,
exprimindo, porém, os mesmos afetos e idéias.
“Nós não somos os criadores de nossas idéias, mas apenas seus porta-vozes; são elas que nos
dão forma e cada um de nós carrega a tocha que no fim do caminho outro levará”. (JUNG, 1961, p.8).
As imagens arquetípicas tecem os temas míticos que exprimem e condensam as mais intensas
experiências da humanidade. “Representam, no dizer de J. Harrison, as emoções coletivas”.
(SILVEIRA,1992, p. 85)
Dentre os vários arquétipos existentes, dois merecem especial destaque em nossa discussão:
anima e animus. O anima é o “arquétipo da vida psíquica e da feminilidade no inconsciente do
homem”, enquanto o animus representa “a figura anímica masculina existente na mulher”. (HARK,
1988, p.16). O anima representa o “Eros materno” em seu caráter de integração; por outro lado o
animus representa o logos paterno, símbolo do julgamento, da razão e da capacidade de
discernimento. Assim como a anima do homem é formada por meio da experiência adquirida com a
mãe e com outras mulheres que marcaram sua vida, o animus da mulher se forma a partir de
experiências adquiridas com o pai ou outras figuras masculinas marcantes. Ambos os arquétipos são
“filhos de Hermes” em sua função de “psicopompos”, ou seja, mediadores entre a consciência e o
inconsciente. (idem, p.20)

1.3 – Jung e os conceitos da Psicologia Analítica

Nascido na Suíça a 26 de Julho de 1875, Jung foi filho de um pastor protestante. Formou-se
médico na Universidade da Basiléia, importante centro cultural na época. Depois de formado, mudouse para Zurique, onde trabalhou no Hospital Burgholzli com um dos maiores psiquiatras do seu
tempo, Eugene Bleuler. Entre 1907 e 1912, estabeleceu forte ligação com Sigmund Freud, chamado
de “pai” da psicanálise. (NISE DA SILVEIRA, 1997)

1.3.1- Sombra
Jung afirmou que todo ser humano além de seu lado bom e luminoso tem também um lado
sombrio. Segundo ele, temos um corpo que necessariamente projeta uma sombra, e que se a
negamos, negamos também esse corpo físico. Ele falou que temos um pressentimento de não
estarmos completos sem esse lado negativo (a sombra). (JUNG apud HARK,1988, p.123). Jung
chamou de sombra todas as características rejeitadas, reprimidas, inferiorizadas e culposas da
psique, âmbitos que a pessoa não quer ver nem em si nem nos outros, e que por isso permanecem
ocultos no inconsciente, ansiando por serem integrados à consciência.
Mas a sombra também guarda tesouros escondidos, potenciais não desenvolvidos, todas as
sementes que ainda não regamos com a luz da consciência. (DETHLEFSEN,1983).

1.3.2 – Self e individuação
Jung definiu “Self” como o “Si-mesmo”, o ponto central da personalidade, “a abrangência
completa de todos os fenômenos psíquicos conscientes e inconscientes no homem” (JUNG apud
HARK,1988, p.109). O objetivo principal da terapia analítica junguiana é o desenvolvimento desse
centro unificador e ordenador. A individuação representa o desenvolvimento da inteireza e da
completude humana. “Indivíduo” é “aquele que não se divide devido às pressões externas, e procura
viver plenamente, integrando possibilidades e talentos às feridas e faltas psíquicas” (PHILIPPINI,
2008, p.15).
Jung afirmou que o caminho de crescimento pessoal passa por um processo chamado de
individuação, que ele definiu como
o processo de formação e particularização da essência individual; particularmente
falando, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do genérico,
diferente da psicologia coletiva. Por isso a individuação é um processo de
diferenciação que tem por objetivo o desenvolvimento da personalidade individual.
(JUNG apud HARK,1988, p.74)

Para Jung, o caminho da individuação corresponde ao caminho da saúde. Uma saúde
individualizada, de um organismo original que faz um trajeto inédito pelos caminhos da vida.

(imagem 7)
E assim, conhecendo melhor o mar em que navegaremos, partimos. Sabedores da incerteza e da
“imprecisão” da vida e da necessidade de criar, tendo a psicologia analítica de Jung como bússula,
começamos nossa viagem sobre a Aids. Atravessaremos o estreito das sombras para chegar à baía
dos arquétipos, no arquipélago da individuação. Abram as velas que o vento é bom. Já se avista terra
no horizonte.
Nossa primeira parada será no “porto de Holos”. Ciceroneados por Fritjof Capra, seremos
apresentados ao Holismo, também chamado de “Ecologia profunda”, e nos nutriremos com as idéias

de um dos pensadores mais originais da atualidade - e descobriremos como 2+2 pode ser mais que
quatro.

(imagem 8)

CAPÍTULO 2
O PONTO DE MUTAÇÃO

(imagem 9)
“Quanto mais estudamos os principais problemas de nossa época, somos
levados a perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente. São
problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são
interdependentes.”

(CAPRA, 2001, p.22)
Nessa primeira escala, vamos conhecer um novo paradigma, uma nova forma de pensar e
compreender o universo que nos cerca e seus desafios, inclusive as doenças. E descobriremos como
a tradicional visão cartesiana do mundo é limitada para abranger a complexidade das crises
contemporâneas. Conheceremos como a doença pode ser um guia para nosso crescimento e
individuação.
Vivemos um momento de grandes desafios: poluição, violência, destruição do meio ambiente,
solidão nos grandes centros, uso e abuso de drogas, desestruturação das famílias, doenças, etc.
Desafios complexos, aparentemente insolúveis, pelo menos dentro da visão tradicional em que
aprendemos a pensar. Em seus livros, o físico Fritjof Capra demonstra como a compreensão
mecanicista de Descartes e Newton se mostra obsoleta e inadequada para lidar com a realidade e
responder aos desafios de um mundo superpovoado e globalmente interligado. Capra fala que nos
aproximamos rapidamente de um ponto de mutação, da necessidade de um novo paradigma - um
novo padrão de pensar e compreender a realidade - que nos ajude a lidar com nossos complexos
problemas. Uma nova visão que conceba o mundo como um todo integrado, e não como uma
coleção de partes dissociadas. Essa nova visão chama-se de “holística”, ou “ecologia profunda”.
Holismo vem de holos, “o todo”, e compreende a vida como uma unidade integrada. O termo
ecologia profunda surgiu da necessidade de diferenciar-se do puro ambientalismo ecológico, que
defende as árvores e animais, não incluindo a preocupação com o bicho homem e o mundo social.

Essa visão integrada, dinâmica, transformadora, se contrapõe à visão cartesiana, linear, tradicional,
que se baseia em princípios como:
o corpo humano como uma máquina, a vida em sociedade como uma luta
competitiva pela existência; a crença no progresso material ilimitado - a ser obtido
por intermédio de crescimento econômico e tecnológico e, por fim, mas não menos
importante - a crença em que uma sociedade na qual a mulher é, por toda a parte,
classificada em posição inferior à do homem. (ibid, p. 24)

Na visão holística, doença e saúde são considerados conceitos singulares, individualizados,
pois se referem a um estado das pessoas como um todo e não de órgãos ou partes do corpo.
A visão holística
proporciona uma abertura para a diversidade, entendendo que o ser humano é uma
unidade composta de corpo e alma. A medicina ortodoxa, através da especialização
e da análise científica, alcançou grande conhecimento dos detalhes, mas perdeu de
vista a totalidade do ser humano”.
(DETHLEFSEN,1983, p.12)

2.1 – A doença como caminho

Na visão holística, saúde e doença não são compreendidas como entidades à parte, “fazem
parte de um continuum que é o processo saúde-enfermidade” (ibid). Em “A doença como caminho”,
os junguianos Dethlefsen e Dahlke defendem uma teoria sobre doença e saúde que vai nos orientar
nesse trajeto. Os principais pontos dessa teoria são:
1- A consciência humana é polarizada, o que nos faz incompletos e imperfeitos. O homem
contém na sua consciência, como num microcosmo, todos os princípios do macrocosmo.
Devido à sua capacidade de discriminação, o ser humano se identifica apenas com metade
de seus princípios; a outra metade é relegada à sombra, fora da consciência.
2- A doença humana se manifesta através de sintomas. Sintomas, portanto, são partes da nossa
sombra que se precipitaram em forma física, materializando-se.
3- Qualquer princípio negado na consciência insiste no seu direito à vida através dos sintomas
físicos. Os sintomas nos forçam a concretizar coisas que tentamos evitar. É assim que os
sintomas compensam nossa unilateralidade. Como sintoma, a pessoa “tem” aquilo que lhe
“faz falta” na consciência.
4- A cura só é possível na medida em que nos conscientizarmos e integrarmos aspectos ocultos
de nós mesmos. Assim que descobrimos e atendemos ao que nos faz falta, o sintoma tornase supérfluo.
5- O objetivo da cura é a unicidade e a totalidade. O ser humano é perfeito quando descobre o
seu verdadeiro self e se torna uno com tudo o que existe. A doença obriga o ser humano a
permanecer na trilha rumo à unidade, e por isso a doença é um caminho para a perfeição.
(DETHLEFSEN/DAHLKE,1983, p.87)
Essa teoria criou algumas distorções e confusão. Em seu livro seguinte, “A doença como
linguagem da alma,” Rüdiger Dahlke adverte:
Em “A doença como caminho”, dissemos que podemos aprender e crescer
a partir dos próprios sintomas. Isso não tem a ver com atribuição de culpa pelo fato

da pessoa ter-se afastado da unidade, da completude. A culpa humana primordial
reside no abandono da unidade paradisíaca. A vida no mundo dos opostos é cheia
de faltas e serve para que se reencontre o caminho de volta para a unidade. O mau
uso da interpretação como incriminação implica no desconhecimento do caráter de
sombra que existe em cada sintoma. Por definição, sombra é o que é inconsciente
para o afetado, por isso o paciente de modo algum aceita a interpretação. É colocar
o dedo na ferida, no lugar que causa incômodo. “É tornar esse incômodo mais
consciente para que se possa transformá-lo”. (DAHLKE, 1992, p.15)

A cegueira em relação aos próprios sintomas se explica pela problemática da “projeção” –
tendência a transferir o que é incômodo e difícil para fora de si, e lá elaborá-lo e combatê-lo. É esse
mecanismo que está na base do chamado “complexo do bode expiatório”, do qual falaremos mais à
frente.
Ao compreendermos os sintomas como metáforas, poderemos enxergar o corpo material
como um palco em que as imagens da consciência se expressam. O corpo funciona como um
espelho dos conflitos e características de cada pessoa. (Ibid, p.14)
Um sintoma chama a atenção da pessoa e interrompe a rotina da vida a que estamos
acostumados. Essa interrupção parece vir de fora de nós, como se fosse uma perturbação, e assim o
ser humano tende a lutar contra o sintoma e a tentar eliminá-lo.
Imagine que você está viajando, e uma luz do painel do seu automóvel começa a
piscar. Nesse caso, temos que interromper a viagem e procurar o significado
daquele sinal, para corrigi-lo e prosseguir viagem. Ninguém chegaria para um
mecânico ou num posto de gasolina e diria: arranque a luz do painel que eu quero
prosseguir a viagem. A luz é um aviso importante, e precisamos ir além do painel,
para corrigir a falta que ele sinaliza e fazer com que a luz não seja mais necessária.
(Ibid, p. 16)

Cada sintoma mostra que algo está faltando ao ser humano. Ele não é o inimigo que
devemos eliminar, mas um professor a quem podemos fazer perguntas e que pode nos ajudar a
crescer no sentido da completude. Essa é a diferença entre lutar contra a doença ou transmutá-la.
Assim, a própria doença torna-se o caminho pelo qual a pessoa pode seguir rumo à cura. Dessa
forma, não apenas sofreremos com a doença, mas podemos aprender a usá-la a nosso favor. Para
termos mais consciência e caminharmos para mais completude e saúde (Ibid. p.19).
A definição holística de saúde é mais coerente e concreta do que a clássica definição da
OMS: “Saúde é o estado de mais completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a
ausência de enfermidade”. Segundo Moacyr Scliar esse conceito acabou rotulado como “pouco
operacional”. A idéia de bem estar “envolve um componente subjetivo dificilmente quantificável,
semelhante à idéia de “felicidade” (SCLIAR, 2002, p. 94). É de fato, mais uma “imagem-horizonte” do
que um alvo concreto. Segundo Dahlke esse conceito lembra a tradição esotérica: um estado livre de
sofrimento físico, espiritual e social. Conseqüentemente, ele conclui, “fora dos livros de anatomia e
fisiologia, não existe no mundo um único ser humano são”. (DAHLKE, 1992, p.18)
A sombra faz parte de nossa totalidade; ego e sombra formam o “Self”, a pessoa integrada,
que realizou a si mesma. A aceitação e elaboração dos temas da sombra materializados nos
sintomas é conseqüentemente um caminho de busca de si mesmo.

2.2 - O Bastão de Esculápio

(imagem 10)
A origem do tradicional símbolo da medicina, a serpente que sobe pelo bastão de Esculápio
remonta aos primórdios da humanidade e pode nos ensinar muito sobre a função do médico. No
paraíso, foi a serpente que levou o homem para o caminho do desenvolvimento – e do “pecado”. É o
símbolo do mundo polar dos opostos, serpenteando pelos dois pólos da realidade. A serpente rasteja
sobre a terra, engole suas vítimas inteiras (como o “reino dos mortos”), tem a língua bifurcada e seus
dentes injetam veneno – que pode matar ou curar. Além disso, muda periodicamente de pele,
deixando o que é velho para trás. Simbolicamente, o Bastão de Esculápio parece apontar que a
principal função do médico é transformar o veneno da polaridade no presente curativo da integração.
(ibid.)

2.3 - Analogia e simbolismo
Uma característica importante do pensamento cartesiano é sua linearidade, que leva ao
chamado “jogo das causas”. Essa característica baseia-se no conceito de que tudo tem uma única
causa, sempre localizada no passado. De acordo com esse princípio, em relação às doenças, o que
se deve fazer é identificar a causa e eliminá-la. A física moderna tem demonstrado como esse
conceito é limitado. Os físicos observaram que as minúsculas partículas do interior do átomo
possuem uma imagem em espelho no pólo oposto, como se fossem “partículas gêmeas”. Quando
uma delas é estimulada, a outra responde ao mesmo tempo.
O holismo propõe o “princípio da simetria” no lugar do “princípio da causalidade”. As leis
esotéricas que afirmam que o “microcosmo = macrocosmo”, ou “assim em cima como em baixo”
(“assim na terra como no céu”), aproximam-se dessa concepção simétrica, na qual o mundo é
constituído de fatos sincrônicos justapostos.
A chave para a compreensão desses fatos está no simbolismo. Símbolo vem do grego
“symballein”, que significa juntar, reunir. Sintomas são imagens da doença, melhor compreendidos
pela contemplação de sua totalidade que pela análise de cada um isoladamente. O todo se faz maior
que a soma das partes. No mundo holístico das imagens, dois mais dois pode ser muito mais do que
quatro. (ibid, p.27)

2.3.1 - Campos formativos
A lógica não explica tudo o que acontece nas relações entre os seres vivos, como afirmou
Sheldrake. Ele postulou os chamados “campos formativos”, que servem de mediadores para essas
ligações - sem a necessidade de transmissão de matéria ou informações. Vários experimentos
confirmam que seres vivos em um campo comum se ligam uns aos outros de maneira inexplicável,
semelhante às partículas gêmeas dos físicos atômicos. Eles vibram ao mesmo tempo, e comportamse quase como se fossem um único ser, comparável a um grande cardume de peixes ou a um campo
de trigo ao vento.
Nos grupos de Tai Chi Chuan, esse campo formativo pode ser percebido. Gera-se muita
energia quando um grupo se move como uma unidade. Em uma marcha militar, ou num desfile de
carnaval, observa-se efeito semelhante. Os campos formativos são também perceptíveis no mundo
das pesquisas, por exemplo, onde idéias e descobertas científicas acontecem ao mesmo tempo, em
lugares distantes, sem contato físico. A teoria dos campos formativos afirma que somos regidos por
uma “sincronicidade” inexplicável, não passando a “causalidade” de um equívoco plausível (ibid,
p.28). Sincronicidade foi descrito por Jung como uma “coincidência temporal significativa de eventos
que não têm relação de causalidade entre si”. (HARK, 1988, p.119).
Os rituais são a forma mais direta de criar campos formativos.

2.4 - Doença e ritual
As antigas culturas que conhecemos tinham uma coisa em comum: a partir de símbolos elas
criaram rituais não só para as principais fases de transição da vida, mas também para as exigências
do dia a dia e para suas doenças.
Em nossa esclarecida época, ao lado dos poucos rituais que foram conservados - como o
batismo,

primeira

comunhão,

crisma,

matrimônio

e

sepultamento,

há

inúmeras

ações

semiconscientes e inconscientes que vivem de seu caráter ritual.
Na sociedade atual, torna-se mais difícil para um jovem amadurecer sem rituais de passagem
que o estabeleça com segurança no novo padrão do mundo adulto. (DAHLKE, 1992)

2.4.1 - Rituais da medicina moderna
Apesar de negar o fato, a medicina moderna preserva ainda hoje muito de sua natureza ritual.
Convivendo com a tecnologia e o distanciamento da maioria dos médicos, a natureza ritual da
medicina se manifesta no uso da roupa branca, nas fases rituais de uma internação, na forma como
são tratados os doentes (como crianças, a quem se nega a capacidade de decidir), nos lembrando
que “a saúde tem seus ritos e nunca se desvinculou completamente de seu caráter mágico”.(ibid,
p.34)
A doença representa regressão, e automaticamente leva as pessoas a uma postura
de entrega e impotência. A postura de aceitação e humildade combinada com a
calma que se instaura e a coação para adaptar-se a o padrão “seja feita à sua
vontade“ tem efeitos curativos. A doença, portanto, permite que se tire férias da
extenuante e generalizada postura humana de “seja feita à minha vontade”. (Ibid, p.
38)

2.4.2 - Ritual no templo de Esculápio
“A medicina dos antigos nos mostra o quanto os campos formados por rituais são poderosos
e eficazes no âmbito médico.” (ibid, p. 39). Na Grécia antiga, os que precisavam de ajuda vinham de
longe, empreendendo longas jornadas até o templo de Esculápio. Ao chegarem lá, passavam por
rituais preparatórios de ambientação e purificação.
O atendimento médico, no sentido que lhe damos hoje, não acontecia: não se faziam
operações nem se aplicavam medicamentos. Através dos rituais formava-se um campo onde a cura
podia ocorrer. Durante semanas o doente ou consulente se preparava para a noite decisiva de sua
estadia, a “incubação”: pernoite em um lugar especial do templo, preparado com luz e essências
odoríficas, onde o paciente adormecia. Durante o sono, sonhava com a solução do seu problema.
Nos sonhos, ele via imagens ou o próprio deus Esculápio aparecia lhe dando orientações.
Essa forma de tratamento parece ingênua para nossa compreensão moderna, mas é
importante ressaltar que essa forma de medicina obtinha êxitos e encaminhava curas. Criava-se um
espaço de cura onde a solução dos problemas podia emergir do inconsciente.
Há muito falando em favor de que os campos morfogenéticos representam as
próprias estruturas nas quais se consumam desenvolvimentos e, também, curas. Até
mesmo o maior dos desenvolvimentos, a evolução, pode ser assim explicado. Os
campos estabelecem a moldura dentro da qual ocorre o desenvolvimento. (ibid,
p.40)

Continuamos nossa viagem com muitos pontos interessantes para refletir. A visão holística
aponta como é limitado pensar na Aids como uma doença causada unicamente por um vírus. Outros
elementos e influências devem ser considerados. A doença, inclusive, pode servir como imagem dos
conflitos inconscientes, impulsionando a pessoa rumo à individuação.
Descobrimos o poder dos campos formativos, que nos será útil ao discutirmos o
funcionamento do grupo arteterapêutico. Como veremos adiante, forma-se um círculo de cura.
Atravessaremos agora o “mar tenebroso”, para chegar ao “arquipélago dos malditos”. Em
nossa próxima parada, teremos um guia muito especial: Claude Lévis-Strauss. Entre pajés, maldições
e ritos indígenas, conheceremos o poder que os símbolos têm sobre a saúde das pessoas.
As fogueiras já foram acesas. Há cheiro de inquisição no ar.

(imagem 11)

CAPÍTULO 3
O efeito do simbólico

(imagem 12)
Bem vindo à “Ilha de Simbolus”, no “Arquipélago dos Malditos”. Chegamos agora aos estudos
do antropólogo francês Claude Lévis-Strauss sobre os feiticeiros e sua magia, onde aprenderemos
mais sobre o poder dos símbolos sobre a saúde humana.
Em suas viagens pelo mundo, estudando diversos grupos indígenas (inclusive brasileiros),
Claude Lévi-Strauss registrou no livro “Antropologia Estrutural” (1991) suas observações e reflexões.
Uma questão o intrigava: o impressionante poder dos rituais de amaldiçoamento nas tribos. O
amaldiçoado, “lançava-se na rede sem querer comer, e de pasmo se deixava morrer sem haver quem
lhe metesse na cabeça que podia escapar”, conta frei Vicente do Salvador em sua “História do
Brasil”. Reação similar foi observada por Walter Cannon nos casos de morte por “vudu”, no Caribe, na
África e na Austrália (SCLIAR,1996). Que magia era essa que fazia com que seres humanos
definhassem e morressem em menos de um ano?
Passo a passo, ele registrou a dramática sequência de eventos nesses rituais. Primeiro, o
condenado era levado diante da tribo reunida, onde os motivos de sua condenação eram relatados
em voz alta. Eram amaldiçoados os que haviam infringido alguma regra, quebrado algum tabu,
desrespeitado aos símbolos espirituais ou as tradições do grupo. A partir de então, esse indivíduo,
consciente da maldição que pesava sobre sua cabeça, era intimamente convencido pelas mais
solenes tradições do grupo, além de seus parentes e amigos - de que estava condenado à morte.
Eram celebrados os ritos que o conduziam ao reino das sombras.
Depois do rito, as pessoas evitavam o convívio com o maldito, considerado não só como já
morto, mas fonte de perigo para os vivos. Ele passava a viver do lado de fora da tribo, recebendo a
mesma alimentação que todos os outros - Lévis-Strauss certificou-se de que o alimento não era
envenenado - mas privado de seus elos sociais, inclusive do toque - quem tocava em um proscrito

também tornava-se amaldiçoado. Excluído das atividades pelas quais o indivíduo toma consciência
de si, o maldito vivia intenso terror e angústia, morrendo rapidamente em menos de um ano. LévisStrauss conclui, afirmando que “a integridade física não resiste à dissolução da personalidade social”.
As descobertas de Cannon, fisiologista clássico, trouxeram uma explicação de como esses
complexos fenômenos ocorriam no corpo. Ele mostrou que “o medo, assim como a cólera se faz
acompanhar de uma atividade particularmente intensa do sistema nervoso simpático” (LÉVISSTRAUSS, 1991, p. 194). Para compreender melhor suas idéias, precisamos conhecer um pouco do
Sistema Nervoso Humano.

3.1 – O Sistema Nervoso Humano
O Sistema Nervoso é dividido teoricamente, em “voluntário” e “autônomo”. O primeiro é
ativado “voluntariamente” em funções movidas por nossos desejos e necessidades conscientes, em
atos como andar, sentar, levantar o braço, dizer alguma coisa. O sistema nervoso “autônomo” –
também chamado de “involuntário” ou “vegetativo” - comanda as funções automáticas em nosso
organismo. Essas funções são responsáveis pela homeostase (equilíbrio interno), em funções como a
digestão, ritmo cardíaco, respiração, etc. “Homeostase” é o estudo de como o corpo se mantém
internamente estável e equilibrado diante das variações externas.
Por sua vez, o sistema nervoso “autônomo” se subdivide em dois: sistema nervoso simpático,
e parassimpático. O simpático atua através da preparação do corpo para a ação, numa reação
chamada de “fuga ou luta”. Essa ação é mediada pela adrenalina, hormônio responsável por essa
reação fisiológica. A adrenalina acelera o ritmo cardíaco, levando mais sangue para os músculos,
reduz a sensibilidade à dor, aumenta a resistência física, contrai a pupila dos olhos - proporcionando
uma visão mais focada. O sistema nervoso parassimpático faz o efeito contrário. Atua através da
noradrenalina, reduzindo as funções metabólicas, provocando cansaço e sono. Diminui a pressão
arterial. (VILELA, 2010)
Cannon descobriu que em “situações-limite” em que a adrenalina jorra na corrente sanguínea
e não há fuga ou luta possível, a atividade do sistema nervoso simpático se amplia e se desorganiza.
Com isso, em poucas horas cai bruscamente o volume sanguíneo e a pressão arterial, provocando
sensação de fraqueza e desânimo, além de desgaste nos órgãos da circulação.
Por outro lado, a angústia que acompanhava os “condenados” levava-os a recusar comida e
bebida, o que aumentava o desequilíbrio interno. A desidratação decorrente desse processo ampliava
a liberação de adrenalina, aumentando o desequilíbrio do organismo.
Cannon percebeu que em situações-limite como essa: traumatismos consequentes a
bombardeios, ações em campo de batalha ou mesmo operações cirúrgicas – onde havia extremo
estresse e ausência de “fuga ou luta” possíveis, o mesmo fenômeno ocorria. A morte orgânica
acontecia sem que a autópsia pudesse identificar ou comprovar a lesão que a causou. Nenhum órgão
se apresentava de tal maneira comprometido que justificasse o óbito. A pessoa morria devido ao
ritual que a condenava. Dessa forma se explicava a eficácia de certas práticas mágicas. O autor
observou que essa eficácia dependia de um elemento fundamental: a crença da vítima no poder da
magia.

No imaginário popular, a ciência médica ocupa hoje o lugar dos deuses e pajés, com suas
magias, profecias e maldições. Rótulos como diagnóstico, prognóstico - termos como “tempo de
sobrevida”, etc. funcionam como os antigos rituais de maldição, limitando o horizonte existencial das
pessoas que vivem com doenças graves potencialmente fatais, e influindo negativamente na sua
evolução.
O diagnóstico da Aids funciona como uma maldição. O indivíduo é colocado na lista de
espera da morte. Nos estudos sobre a Aids, pouco se fala do papel do diagnóstico e de seu sombrio
prognóstico, além do preconceito e da marginalização que cercam os portadores, no desenvolvimento
da baixa imunológica que leva aos sintomas da doença. Pouco se destaca quanto o medo e o
isolamento afetivo interferem na qualidade de vida dos chamados “soropositivos”. Sob o peso da
maldição, a descarga inútil de adrenalina precipita a falência orgânica. O que fazer com essa energia
aprisionada? Será que existe alguma luta ou fuga possível? Qual ou quais?
Não se pode esquecer que além de um vírus microscópico existe um indivíduo macroscópico
que o abriga, e um grupo social em que ele vive, participando da “causa” das doenças. Cada
indivíduo vive imerso em seu imaginário, sua cultura - que dita um modo de viver... e de morrer.
O “mar tenebroso” representa uma travessia difícil e pesada em nossa viagem. Se as
imagens podem salvar, como afirma a arteterapia, elas também podem matar. Faremos outra parada
numa ilha bem próxima a essa, ainda no “arquipélago dos malditos”: a ilha do bode, onde
conheceremos a face arquetípica da maldição.

(imagem 13)

CAPÍTULO 4
O Complexo de Bode Expiatório

(imagem 14)
“Se fosse assim tão simples! Se o problema se
resumisse à existência de pessoas ruins
cometendo atos malignos insidiosamente, em
alguma parte, bastaria afastá-las de nós e destruí-las! Entretanto, a linha divisória entre o bem e o
mal perpassa o coração de cada ser humano. E
quem estará disposto a destruir uma parte do seu
próprio coração?”
Alexander Solzhenitsyn, “O arquipélago Gulag”

Ao percorrermos essa ilha, nova luz brilhará sobre o ritual de amaldiçoamento descrito por
Lévis-Straus no capítulo anterior. Nossa próxima cicerone será Sylvia Perera, analista junguiana que
nos mostrará como o maldito das tribos indígenas representa um exemplo perfeito de uma pessoa
identificada com o arquétipo do bode expiatório.
Bode expiatório: indivíduo ou grupo apontado como causador de infortúnio. A acusação alivia
os acusadores de suas responsabilidades, assim como fortalece seu sentido de poder e integridade.
Originalmente o bode expiatório era uma vítima humana ou animal escolhida para sacrifício ao deus
do mundo subterrâneo, a fim de aplacar a ira da divindade e purificar a comunidade. O bode
expiatório era um “pharmakon” ou “agente de cura”. No ritual, o bode expiatório era dedicado e
identificado com a divindade. Sua função se ligava à dimensão transpessoal do grupo, a fim de
renovar os vínculos da comunidade com as divindades. O ritual incorporava o mal e a morte à vida e
à benevolência, num modelo único, amplo e unificador. (PERERA, 1986, p.12)

Na época moderna esse ritual foi banalizado e desmembrou-se. Seu significado inconsciente
se expressa quando sentimos que a humanidade e/ou o demônio acarretam o mal sobre o mundo,
considerando que o outro lado - Deus - seja apenas bondade.
A exclusão do bode expiatório proporciona a ilusão de que podemos ser puros e “perfeitos
como o pai que está nos céus” se tomarmos as medidas profiláticas certas e se agirmos de modo
adequado.
Em termos junguianos, o complexo do bode expiatório é “efeito da negação da sombra” tanto
no homem como na idéia que temos de Deus (ibid, p.13). Aquilo que não aceitamos em nós fica no
inconsciente e é considerado malévolo ou demoníaco. Não reconhecemos conscientemente nossos
defeitos, mas temos aguda percepção de sua presença nos outros. Percebemos nitidamente a
sombra em projeção. Como diz o texto bíblico, “enxergamos o cisco no olho do outro, mas não vemos
a trava que está no nosso”.
Por outro lado, os que se identificam com o bode expiatório assumem as inaceitáveis
características da sombra. Sentem-se inferiores, rejeitados e culpados, responsáveis por mais que
sua parcela individual de culpa e sombra.
O complexo de bode expiatório está presente em toda parte. Até certo ponto, todos nós
partilhamos de alguns de seus traços. Como sempre, a diferença entre o que consideramos normal
ou patológico reside no grau de identificação com o arquétipo e de enfraquecimento do ego.

4.1 - A expiação do mal e da culpa

(imagem 15)
O sacrifício hebreu do bode expiatório descrito na Biblia em Levítico-16, era a parte central do
ritual do “Yom Kippur”, o “Dia do perdão”. James George Frazer e outros antropólogos descreveram
cerimônias semelhantes em diversas culturas. Todas representam um veículo de renovação do
contacto com o espírito que rege o povo, numa tentativa de expulsar males que afligem a
humanidade - morte, enfermidade, violência, sentimento de culpa e pecado. (ibid, p. 15).
O mal era magicamente transferido para outros indivíduos, animais, plantas ou objetos
inanimados. O ritual do “Yom Kippur” guardava um claro sentimento de confissão do pecado e
expiação da culpa.
Jung definiu “culpa” como a emoção experimentada quando sentimos que nos desviamos da
totalidade, do “Self”, ou de Deus. Se o “Self” for projetado sobre a coletividade ou sobre os pais, a

culpa será sentida pelo desvio dos padrões sociais estabelecidos. A culpa se torna um problema
quando nos sentimos inaceitáveis perante nós mesmos, emaranhados em conflitos de poder que nos
dividem, forçando-nos a participar de crimes de omissão ou de comissão. Não podemos evitá-los nem
tolerá-los. O que podemos fazer, muitas vezes, é ativar a “função transcendente”, como disse Jung,
assumindo o conflito, e trazendo os opostos polarizados à consciência.
Na época em que o ritual hebraico assumiu a forma descrita na Bíblia, o coletivo dominava o
indivíduo, enquanto as leis estavam sendo codificadas. Essa lei era considerada dádiva sagrada de
um deus único, patriarcal, definido como bom e identificado com a unidade e perfeição de “Seu povo
escolhido”. A fim de restaurar um sentido de unidade e totalidade, o ritual se propunha a trazer a
consciência do mal através da confissão coletiva e do sacrifício.
Esse ritual foi adaptado de dois ritos mais antigos: o primeiro era destinado a exorcizar as
doenças oferecendo-se um sacrifício ao deus-bode dos pastores semitas; o segundo, a morte
cerimonial anual de um ser humano, sacrificado para purificar e renovar a comunidade. O ritual
hebraico fazia parte das “Festas de ano-novo”, com o objetivo de purgar o mal e relembrar ao grupo a
sensibilidade ética coletiva.
O aspecto expiatório do ritual do ano-novo foi redefinido pelos hebreus. Nas culturas
politeísticas, o sacrifício cíclico ao rei-bode, o prazer orgiástico e os casamentos sagrados - a
“participation mystique”, celebravam a reunificação do reino humano e o divino. Jeová se opunha a
essas formas rituais que envolviam a sexualidade e o prazer; exigindo a expiação dos elementos
considerados negativos para o grupo.
Ao projetar a culpa pela perda da unidade com o coletivo no bode expiatório, os membros da
comunidade sentiam-se purificados e unidos entre si. Assim, se restaurava o sistema simbólico de
pureza e totalidade.
Frazer descreveu que alguns bodes expiatórios humanos eram escolhidos por serem feios ou
deformados; outros, por sua força física fora do comum. Originalmente, o bode expiatório da
comunidade era o rei. Ele era sacralizado ritualisticamente através da sua identificação com o deus
anual, consorte da deusa.
No Ocidente, o papel de bode expiatório foi atribuído muitas vezes aos judeus e a outras
minorias. Também freqüentemente é atribuído às mulheres. Os que se identificam com esse
arquétipo se auto-rejeitam, alimentando culpa e vergonha. O que é considerado vergonhoso varia de
acordo com o grupo e a época.
Valores culturais não podem ser definidos apenas por costumes codificáveis. Hábitos
emocionais e estéticos criam modelos de forma e sentimento. Os membros da comunidade que por
um capricho da natureza representam variações a esses modelos são normalmente rotulados e
perseguidos por nenhuma ação particular de sua parte. São rejeitados como “patinhos feios”, por
transgressão a uma norma estética, não correspondendo ao padrão aceitável comum. (ibid, p.20).

4.2- A Ovelha Negra

(imagem 16)
Individualmente, a situação dos que são considerados inaceitáveis à sociedade é semelhante
à da criança diferente, a “ovelha negra” da família. A criança sente-se anormal, segregada,
estigmatizada. Essa rejeição ocorre num nível primário de experimentação do mundo, nível de
consciência mágico-matriarcal que forma profundo estrato da psique, criando o que Neuman chamou
de “sentimento de culpa primordial”. Ele se estabelece na fase “pré-egóica”, levando a criança a
associar a dificuldade de sua relação social à sua própria culpa primordial, seu “pecado original”.
No nível mágico-matriarcal - em que a parte é tomada pelo todo - as “ovelhas negras”
identificam-se com tudo que é feio, errado e ruim. A rejeição é experimentada pelo indivíduo como
punição por sua existência, alimentando profunda ansiedade. Muitos vivem a sensação de ser uma
mentira, uma fraude. Viram reféns da encenação de um papel coletivo aceitável, para serem
integrados socialmente. Ficam presos ao “Self” projetado no coletivo, não conseguindo encontrar sua
própria autoridade interior ou sua consciência individual. Esse é o substrato do sentimento de
“insegurança ontológica”, como foi definido por Laing, e vivenciada pelos esquizóides, os
cronicamente regredidos e os identificados com o complexo do bode expiatório. (ibid p.22)

4.3 - O Ritual Hebraico da Expiação

(imagem 17)

No rito original hebraico, há dois bodes e duas forças transpessoais.
Um dos bodes é oferecido a Jeová para que Ele perdoe Israel. Oferenda pelos pecados
coletivos, de modo que seu sangue possa purificar e sacralizar o santuário, o temenos ritual. O outro,
o bode expulso, é dedicado a Azazel, deus ctônico, posteriormente considerado um anjo decaído
pelos hebreus. Com as mãos sobre a cabeça do bode, o sacerdote “confessava todas as faltas dos
filhos de Israel; transgressões e pecados”, depositando-os no bode. Esse bode vivo era retirado do
acampamento e “levava consigo todas as culpas israelitas para uma região deserta” (ibid p.23).
O sangue da vítima redimia e purificava. Representava a energia dos instintos sacralizada, a
fim de alcançar novo vínculo com o espírito. O bode errante removia a mancha da culpa. Carregava
os males confessados sobre sua cabeça para longe da consciência coletiva. Representava a libido
relacionada ao que era necessário e causador de culpa, ritualisticamente devolvido ao inconsciente:
as necessidades instintivas reprováveis aos olhos de deus, a energia de impulsos descontrolados sexualidade, rebeldia, agressão, cobiça – atributos projetados sobre Azazel. (ibid p.23)

4.4 - Estrutura do Complexo do bode expiatório

(imagem 18)
Nos dias atuais, a estrutura arquetípica do complexo foi distorcida e desmembrada. Dois
fatores subjacentes a essa distorção foram, em primeiro lugar, a secularização do “bode expiatório”,
levando a uma perda da conexão com a matriz sagrada de onde vinha o fluxo curativo e renovador.
Em segundo lugar, mudou radicalmente a concepção de Azazel, levando a libido a ele dedicada a
“uma rígida dissociação da consciência, em vez de simplesmente suprimi-la”. (ibid, p.24).
Originalmente Azazel era o deus-bode dos pastores pré-hebraicos. Seu nome significa “bode
que parte”, “rocha dura” ou o “forte de deus’’. Estava relacionado à beleza feminina e sensual e às
religiões naturais. Os patriarcas hebreus diziam que ele levava as mulheres ao pecado ensinando-as
a elaborar cosméticos, e os homens à guerra ensinando-os a criar e manejar armas. Ou seja, Azazel
estava ligado simbolicamente aos instintos eróticos e agressivos.

Progressivamente, Azazel passou a carregar o exagero defensivo de Jeová e da cultura
hebraica contra o mundo feminino. Tornou-se o bode expiatório de Jeová, sua sombra, descrito como
opositor e negativo. O antigo deus foi transformado em demônio.
Psicologicamente, Azazel representa o juiz arrogantemente puro, condenador e hipercrítico,
que mantém o homem preso a um padrão de comportamento impossível de ser alcançado. Um
padrão que não considera os fatos da vida e o envolvimento com a natureza. Azazel tornou-se o
acusador dogmático e perfeccionista, destruidor dos que ferem a lei de Jeová, um perseguidor de
bodes expiatórios. O acusador rejeita, põe culpa, desqualifica as atitudes e ações do outro, que aceita
de forma masoquista a rejeição. O acusador sustenta os rótulos e imperativos coletivos, que o “bode”
tenta corresponder, ignorando suas necessidades pessoais. O acusado se esforça para ser correto,
vencer e de ser bem sucedido, se encaixar e pertencer, ou seja, ser aceito. O acusador, que
“esconde um superego sádico, sente-se com a moral elevada, portador das virtudes coletivas”. (ibid
p.28)
O bode imolado originalmente significava a libido sacrificada ao injuriado Jeová. Energia
apaziguadora de deus, purificadora e renovadora através do contacto com a dimensão transpessoal.
No complexo atual, representa o pré-ego ou “ego vítima”, oculto e desamparado, que sofreu e se
identifica com a rejeição. Representa a libido que foi confinada, dispersada ou escondida, em vez de
sacralizada. O “ego vítima” sente-se incapaz de viver segundo os ideais coletivos, indigno de viver,
não se relaciona com outros, vive num estado de morte e regressão crônicas, num estado dissociado
ou fragmentário. Inadequado perante as exigências da realidade, vive como uma criança diante do
mundo. (ibid p.31)
O “bode errante” é o portador escolhido, sobrecarregado pela culpa coletiva. Originalmente
era condenada ao deserto do inconsciente. É o símbolo das energias dissociadas, demoníacas, que
perderam sua fonte de libido transpessoal e neutra. Representa as necessidades decompostas de
dependência, agressivas e sexuais.
Como portador do pecado e da sombra, o bode expiatório buscava sua identidade fora de si
próprio – projetava seu Self nos outros. Ansiava de tal modo ser aceito que acabava adotando
qualquer “persona”. Ele conciliava, insinuava, bancava o palhaço, tornava-se incrivelmente
competente, vendia sua alma, pertencia a qualquer grupo valorizado. Condenado, percorria o deserto
de Azazel com senso de martírio justificado. O ego-persona ocultava a sombra coletiva por baixo de
seus múltiplos papéis e fachadas. Habituado à rejeição, paradoxalmente ele também temia a
aceitação, por temer abandonar o peso sobre o qual sua identidade estava assentada. (ibid p.32).

4.5 - Exílio no deserto
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A maldição de vagar pelo deserto é uma imagem aterradora de alienação e exílio. Uma aridez
imensa, avassaladora, reino de confusão e penúria, o terrível domínio de Azazel. Psicologicamente é
análogo ao sentimento paralisante de apatia, ausência de sentido, abandono e pânico. É a dor do
não-pertencer, do viver às escondidas, da falta de um porto seguro.
Paradoxalmente, o deserto é, também, o lugar de seu eventual encontro com o “Self
individual” oculto.
Os malditos sentem intensa necessidade de ligação com o outro pelo divino. E, ao mesmo
tempo, medo desse contato. Vivem com um sentido onipresente de perigo e uma ansiosa consciência
da sombra. Anseiam muitas vezes, inclusive pela morte como fim de seu exílio; ou carregam o
sentimento de que jamais deveriam ter nascido. Onipresente no deserto, encontra-se Azazel, o
acusador do bode expiatório.
O exercício da criatividade é fundamental para ajudar aos identificados com esse arquétipo.
Quando os canais criativos se abrem, é sinal que os grilhões do complexo se afrouxaram. Os
indivíduos identificados com o bode expiatório não vivem focados em sua própria energia criativa,
mas servindo aos ideais coletivos. Encontrar seus canais criativos é fundamental para aqueles
identificados com as energias demoníacas. A criatividade “proporciona um receptáculo acolhedor
para transformar essas energias”. (ibid, p.40)
Por vezes, o bode expiatório é designado como o doente da família. Ou como o mais invejado
e responsável, cujas necessidades e individualidades são negadas ou mesmo pilhadas. Fundamental
no complexo é o sentimento de isolamento e culpa, de ser esquisito e “estranho no ninho”.
Segundo Perera (1986, p.47), emocionalmente, o complexo do bode expiatório afeta:
1) A percepção e a consciência de si, ou seja, o modo como o indivíduo percebe e forma a
experiência;
2) A habilidade em conter e em suportar o sofrimento;
3) A capacidade de auto-afirmação do indivíduo;
4) A capacidade de satisfazer suas carências.
Um aspecto surpreendente dentro da dinâmica do arquétipo é o fato de que ser a vítima
escolhida tem um lado dignificante. Nas culturas que praticavam o sacrifício em seu aspecto mágico,
o “escolhido” era identificado com a divindade. Historicamente, os escolhidos aceitavam esse papel

em nome de um sentido de “participation mystique” - identificação com as necessidades
transpessoais coletivas. Esse é o modelo arquetípico da submissão passiva. Está presente, por
exemplo, em indivíduos extremamente leais à família que os rejeitaram. Identificam-se com seu papel
de forma masoquista, alimentando ódio e rejeição contra si próprios. Aceitam que são inaceitáveis.
Carregam a sombra, e “servem fielmente ao coletivo que os rejeita”. (ibid, p.69).
Havia sensação de orgulho e prazer em ser “o forte de deus”, capaz de suportar fardo tão
pesado. A pessoa se sentia segura sendo como a rocha capaz de sustentar e carregar a sombra
coletiva, semelhante a Cristo. A figura de Cristo é um modelo de bode expiatório mais consciente,
que viveu as agonias do conflito entre seu desejo de sobrevivência pessoal e a aceitação da missão
que se sentia destinado a cumprir. Mas sem dúvida, para muitos de nós ocidentais, um modelo a ser
imitado.
Apesar de não ser o objetivo desse trabalho entrar nesses aspectos, é importante citar que
esse complexo está na base dos “conflitos que resultam em guerras e na perseguição aos “ grupos
inimigos” portadores da sombra, como aconteceu durante o Nazismo”. (ibid, p.10)

(imagem 20)

Saímos do mar tenebroso percebendo que as pessoas que vivem com HIV vivem situação
semelhante ao arquétipo do bode expiatório, carregando a culpa de toda uma sociedade
imunosuprimida, indefesa diante dos desafios que gerou, confusa em relação à violência, ao respeito
pelos diferentes, à ética que permeia as relações humanas, especialmente nas relações afetivas.
Prosseguindo nossa viagem, navegaremos pelo mar das redes de corais até a “Ilha dos
Círculos”, onde conheceremos o poder dos círculos de cura e a força dos rituais coletivos como
elemento reintegrador, capaz de “remembrar” os que foram fragmentados e esquizofrenizados
socialmente.

(imagem 21)

CAPÍTULO 5
Círculos de cura

(imagem 22)
“O futuro está além do que alcançamos conhecer, mas o presente está além do que
podemos acreditar; fazemos tanto barulho com a tecnologia que não conseguimos
descobrir que o portal mágico está em nossas mentes. Mas o tempo chegou, a
revelação já ocorreu, e nossos guardiões já viram relâmpagos na obscuridade que
chamamos de realidade. E agora, entramos naquele breve intervalo que ocorre entre
o relâmpago e o trovão.”
Erwin Thompson “At the edge of history” (Nos limites da história)

Os grupos humanos têm poder e força de cura. Na “Ilha circular”, junto com Jeanne
Achterberg, vamos conhecer os círculos de cura, suas características e como se formam. E vamos
conhecer as teorias que tentam explicar a ligação entre a mente e o corpo.
A cada mudança, a cada porta iniciática que abrimos, outras precisam ser fechadas. Durante
muito tempo, acreditou-se em alguma mágica, uma “pílula-fada” que resolvesse nossos problemas de
saúde. Precisamos nos despojar dessa imagem. Criar “novas imagens de quem somos, da alma
daquilo que percebemos como beleza, daquilo que percebemos como recursos – esse é o portal para
novas dimensões de nossa existência” (ACHTERBERG, 1997, p.22).
“Creio que, em medicina, tudo cura alguém, nada cura a todos, e nada cura para sempre. O
que descobri estudando a história da medicina, é que quando há doença, as pessoas formam
“círculos de cura”. Neles, tem o que diz estar sofrendo, precisando de ajuda, e outras pessoas que
ensinam o que sabem que ajudou a outros em casos semelhantes, ou lembram ao doente a vocação
de sua vida” (ibid, p. 22).
Dependendo da cultura e do tempo, coisas diferentes participam da composição desse
círculo: quimioterapia, radiação, cristais, antibióticos, manipulações, etc. Mas o verdadeiro portal da
cura está em nossas mentes, em nossa alma.
Acredito também que os vínculos formados nos círculos de cura são invisíveis e poderosos.
Intencionalidade à distância, preces, vibração, energia, pode-se chamar como quiser, mas é

indiscutível que algo acontece quando esses vínculos se estabelecem. Outro ponto é que quando
esses círculos se formam, as pessoas começam a olhar mais para dentro de si mesmas, e também
para fora, para algo maior que elas. (idem)
Quando pessoas estão no limite de suas existências, suas prioridades se tornam muito
claras, elas encaram a realidade e os fatos de sua mortalidade talvez pela primeira vez em suas
vidas. Nesse momento, muitos olham de forma extremamente profunda para dentro de si mesmos e
para sua dimensão transcendental. (ibid, p.23)
”Em todos os tempos, culturas e raças de que temos referências, quando os
significados e valores mais importantes para os seres humanos necessitam de
renovação, o processo começou através de um sonho, visão, imagem ou símbolo. O
mesmo aconteceu com as principais descobertas da medicina”.
(GROSSMAN apud ACHTERBERG, p.23)

Essa afirmação mostra que a ligação entre medicina e as imagens não é nova.
Imagética é uma maneira de pensar com qualidade sensorial. (ibid, p.23). Sessenta por cento
das pessoas tem imagens visuais. O trabalho com imagens pode reduzir os níveis de açúcar no
sangue, aumentar o poder de lactação das mulheres, ampliar a atividade dos glóbulos brancos em
pacientes com câncer, etc.
Em pacientes que tem uma doença física grave, um dos mais profundos canais de imagens é
chamado “felt sense”, quando a consciência penetra na estrutura molecular da matéria, no órgão
doente e traduz a doença através de uma imagem que pode alterar a fisiologia do órgão. A imagem é
parteira de uma ponte entre a fisiologia e a biologia, corpo e mente.

5.1 - Ingredientes básicos do uso da imagética na cura
Segundo ACHTERBERG - 1996, p.24, eswses ingredientes são:
1) Lugar especial – Local onde as atividades cotidianas seculares não são permitidas. Pode ser
um canto da sala ou um altar sobre um móvel.
2) Tempo e regularidade – Pesquisas apontam o tempo de 22 minutos, mais ou menos três,
três vezes ao dia.
3) Intenção – A intencionalidade parece ser mais importante que a própria forma da meditação:
entrar em um espaço sagrado com a intenção de se curar.
4) Sistema de apoio – Pessoas ao redor, que possam ajudar em sua recuperação. Pessoas
que têm relacionamentos afetivos estáveis vivem mais. Ter bons amigos ajuda muito
também. Pesquisas demonstraram que o DNA se recupera mais rapidamente em pessoas
que têm sistemas afetivos de apoio.
5) Estados alterados de consciência – Na Grécia antiga, Asclépio levava as pessoas para
cavernas escuras e locais sagrados, onde ficavam sem dormir, em jejum, praticando rituais
sagrados até entrarem em estados alterado de consciência. Pedia-se que elas estivessem
abertas à presença da divindade, e que visualizassem três coisas:
a) A natureza do problema
b) Os recursos internos que elas têm para lidar com o problema.
c) O que poderá fazê-los melhorar.

6) Fé – Entre os Navajos, nos círculos de cura, eles ficavam entoando cantos durante mais de
três dias enquanto faziam pinturas de areia em torno do doente, sentado em um ponto
especial. O mesmo ocorre entre os tibetanos. Eles também são convidados a pensar nas três
questões acima.
5.2 – Amizade faz bem à saúde

(imagem 23)
Segundo levantamento recente da Universidade Brigham Young, nos EUA, optar por uma
vida sem interação social faz mal à saúde. A solidão provoca efeitos mais devastadores do que o
alcoolismo, obesidade ou sedentarismo.
A psicóloga Julianne Holt-Lunstad comandou estudo que comparou 148 pesquisas realizadas
entre 1982 e 2006, onde mais de 308 mil pessoas foram acompanhadas em média, por sete anos e
meio, fornecendo informações detalhadas sobre suas interações sociais. A conclusão de sua
pesquisa mostrou que quem contava com relacionamentos sólidos tinha 50% menos chances de
adoecer.
A força das relações sociais era medida de diversas formas: o número de amigos íntimos, o
trato com a família, o engajamento em organizações comunitárias. Quanto mais diversa a rede de
relacionamentos, maiores as chances de uma vida saudável. Os resultados permanecem estáveis
mesmo considerando faixa etária, sexo, ou condições de saúde no início da pesquisa.
A importância de um amigo vai de um simples cafuné ao encontro de um sentido para viver.
Sentir-se responsável por outras pessoas, a sensação de ter um propósito, leva a pessoa a assumir
menos riscos e cuidar melhor de si própria.
“Não ter uma rede social é um fator de risco tão importante como fumar ou ser sedentário”,
defende Julianne - 2010. “– A comunidade médica ainda não reconhece isso, provavelmente por não
saber como reduzir esse risco. É um problema desafiador e requer inovações”. A psicóloga sugere
mudanças no campo psicológico (maior participação de amigos e parentes em tratamentos médicos)
ao urbanístico (construir espaços urbanos que promovam a interação das pessoas). Segundo a
pesquisa, o isolamento vem aumentando nos últimos 20 anos, e o advento das redes sociais na
internet não alterou essa tendência. (HOLT-LUNSTAD, 2010)
5.3 - A Imaginação na cura
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Wolfgang Jilek observou que os trabalhos em grupo são relevantes por estimularem a coesão
e a solidariedade grupal. Os rituais liberam tensões acumuladas, na medida em que revivem
situações emocionais. A dramatização tem papel importante nesses rituais.

5.3.1 - Psiconeuroimunologia
“O ambiente cósmico é o mesmo, seja para os seres vivos, seja para a
matéria inanimada; mas o meio interno criado por um organismo é específico para
ele. Este é do ponto de vista da fisiologia, esse é o único ambiente que médicos e
fisiologistas devem estudar”.
Claude Bernard

A esperança de cura de diversas doenças não parece estar no meticuloso estudo das células
ou dos órgãos doentes, mas no estudo de pessoas fora do comum, que se recuperam de doenças
graves, ou que não adoecem por apresentar uma imunidade especial (ibid, p. 159).
Claude Bernard, médico francês criador da medicina experimental, manteve grande
controvérsia com Pasteur no séc.XIX. Ele sustentava que a doença nos rondava continuamente, mas
que ela só se enraizava se o corpo (que ele chamava de “terreno”) fosse receptivo, e que esse
deveria ser o foco principal de estudo da medicina. A ênfase de Bernard era no meio interior (millieu
interieur) e sua surpreendente capacidade de se defender das mudanças do meio exterior (millieu
extérieur) em que o organismo estava situado.
Pasteur, por outro lado, estava envolvido na tentativa de identificar e derrotar os germes, e
assim livrar o gênero humano da doença. Acreditava que os germes e vírus eram responsáveis pela
maior parte das doenças. Reza a lenda que, em seu leito de morte, após sucumbir a uns dos germes
que em vão tentara erradicar, Pasteur admitiu que Bernard estava com a razão: “o micróbio não é
nada, o terreno é tudo”. (ibid, p.160)

5.3.2 - Mente e a imunidade
Stephen Locke e Mady Horning-Rohan publicaram uma bibliografia comentada de mais de
13000 artigos científicos escritos a partir de 1976, relativos à influência da mente sobre a imunidade e
vias neuroendócrinas associadas. Eles concluíram que não é possível estudar a imunidade “in vitro”,
fora de um organismo vivo. O sistema imunológico reage às mensagens do cérebro; de fato, parece
ser controlado por ele.

Essa é uma das muitas dificuldades e mistérios dos estudos sobre imunidade e as ligações
entre mente e corpo. As linhas de pesquisa apontam para várias possibilidades. Em medicina,
quando há várias teorias para explicar um fenômeno, é porque ainda não se sabe, de fato, como se
dá esse processo.
Desde 1950, vêm sendo publicados trabalhos que demonstram que as partes do cérebro
envolvidas na emoção - hipotálamo e glândula pituitária - poderiam ser estimuladas para aumentar ou
reduzir a atividade do sistema imunológico.
O hipotálamo está intimamente conectado ao sistema límbico – ligado às emoções. Existe
uma rede de conexão entre o sistema límbico e os lobos frontais do cérebro, relacionado à
imaginação e planejamentos do futuro.
O eixo hipotalâmico-pituitário-supra-renal explica como o estresse pode deprimir o sistema
imunológico. Em períodos de intenso estresse, como durante exames escolares, insônia, após vôos
espaciais, ou depois da morte de pessoas queridas, observa-se que o sistema imune fica deprimido e
aumenta a susceptibilidade das pessoas às doenças. (ibid, p.166)
Hans Selye foi pioneiro nas pesquisas que apontam que a conexão entre o estresse
psicológico e a inibição do sistema imune é resultado do aumento de secreção do hormônio
cortisona, que tem efeito imunossupressor.
O elo entre processos mentais positivos e a aceleração do sistema imunológico parece ser as
endorfinas e encefalinas, que produzem euforia e reduzem a dor. Elas são liberadas
automaticamente durante a dor e o estresse, em corridas de longa distância, parto, transes
espirituais. Esses neuropeptídeos transferem a energia formada pelas emoções para outras células
do corpo.
A célula nervosa possui microtúbulos que vibram, criando padrões comuns através de
ressonância, vibrações e sons. Em círculos de cura, as pessoas vibram na mesma frequência. Se a
maior doença da atualidade é a solidão, vibrar junto com sua comunidade pode iniciar um processo
de ajuda ou cura. Estudos demonstraram que “as ondas cerebrais do “tipo teta” predominam durante
processos criativos e em processos de cura através de imagens”. (ibid, p.26)
Quando pessoas doentes se apaixonam, muitas vezes as doenças desaparecem. O mesmo
acontece quando a pessoa cria. Necessitamos recorrer aos canais de expressão quando vivemos
momentos onde a alma mergulha em suas noites sombrias. Fundamental nesses momentos,
“reacender e manter aceso o fogo criativo”. (ibid, p.27)
Pesquisas envolvendo hipnose, relaxamento com biofeedback, e trabalhos com imaginação
parecem ter impacto direto sobre a função dos neutrófilos. Os neutrófilos são glóbulos brancos
localizados na medula óssea, que constituem 65% da população total dos glóbulos brancos.
Responsáveis pelo combate às infecções, fagocitam os invasores, devorando-os e liberando enzimas
que destroem o intruso e a própria célula. Os neutrófilos formam a primeira linha de defesa
imunológica.
A imaginação nos prova que “não há limite para a nossa consciência e sua espantosa
habilidade para alterar o estado das coisas”. (ibid, p.199)
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Nossa viagem vai prosseguir. Abastecidos com todo o conhecimento acumulado até agora,
conscientes da importância dos círculos de cura, das amizades e das paixões, e dos conhecimentos
da psiconeuroimunologia, navegaremos para o “Porto da peste”. Lá nos espera a história de uma
epidemia, uma doença assustadora onde se aglutina tudo o que vimos até agora.
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CAPÍTULO 6

AIDS – História e Metáforas

(imagem 27)
A idéia da morte é a própria morte instalada.
De repente, dei-me conta de que a cura da Aids
existia antes mesmo de existir, e de que seu nome
era vida.
A Aids terá cura um dia, mas o seu remédio hoje,
é a solidariedade.
Betinho

6.1 – História
Em 1981, o “Center for Disease Control” (CDC) de Atlanta descreveu o aparecimento de um
tipo raro de pneumonia (causadas por Pneumocystis carinii), em cinco homossexuais previamente
sadios. Todos apresentavam grave depressão da imunidade celular, especialmente dos linfócitos T
(de timo). Estudos retrospectivos mostraram outros casos de pneumonia, infecções e de Sarcoma de
Kaposi (uma neoplasia rara), ocorrendo juntos. O que estaria causando essa síndrome? Depois de
muita pesquisa, identificou-se o vírus HIV como causador da síndrome, mas o grupo homossexual já
estava estigmatizado, e não faltou quem visse na AIDS um castigo divino. (SCLIAR, 2002, p.136)
Mas a Aids tem características que a tornam uma doença muito especial entre as outras
formas do adoecer humano. Em primeiro lugar, nunca a mídia esteve tão envolvida na divulgação de
uma doença. Por estar ligada a comportamentos sexuais considerados desviantes ou ao uso de
drogas injetáveis, a Aids também trouxe a espetaculosidade da exposição da vida íntima das

pessoas. A morte do ator Rock Hudson encheu milhares de páginas de jornal com fofocas sobre sua
vida pessoal. A imprensa e os meios de comunicação divulgaram a existência da doença da forma
que mais vende revistas e jornais: através do sensacionalismo e do medo. Uma verdadeira histeria
coletiva levou pessoas que vivem com HIV a serem impedidas de entrar nos EUA, a serem
confinadas a isolamentos em Cuba, a consagrar preconceitos e temores infantis em relação à
doença. No Brasil, a foto do Cazuza na capa de uma revista de grande circulação traumatizou todo o
país, confundindo a imagem do paciente em fase terminal com a “imagem do aidético”. De fato, antes
de desenvolver sintomas, as pessoas que vivem com HIV são absolutamente iguais a todo mundo,
indiferenciáveis dos não portadores.
O alarde em torno da doença criou outra situação inédita na história da medicina: a corrida
para identificar o “vilão” da história, o vírus HIV. Dois famosos pesquisadores, um americano (Robert
Gallo) e outro francês (Luc Montaigner), encabeçaram a corrida pelos “royalties” do vírus. Depois de
muita celeuma e acusações mútuas de espionagem científica, resolveram dividir a paternidade do
vírus de um jeito bem moderno: o HIV tem dois pais homens. Outra triste novidade na historia da
medicina capitalista ocidental surgiu com a Aids: o HIV paga direitos autorais. Cada exame HIV feito
no mundo paga uma porcentagem aos “pais” do vírus. Como consequência, nenhuma outra hipótese
etiológica da doença jamais foi devidamente estudada.
Em 1985, o exame HIV já estava disponível no mercado. Em 1986, surgiu o primeiro
“remédio” para Aids; sob enorme pressão da mídia, o FDA autorizou o uso do AZT no tratamento dos
portadores, antes de concluir estudos sobre a droga, que causa inúmeros efeitos colaterais, alguns
fatais. Em 1994, novo grupo de drogas antivirais começou a ser utilizada: os inibidores da protease.
Houve significativa melhora da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV, mas constatou-se
que o tratamento com o coquetel não eliminava o vírus do organismo. (SCLIAR, 2002, p.137)
Um fato que intriga e desafia a medicina são pessoas que vivem com HIV durante muitos
anos e não têm sua imunidade atingida. São chamadas de “portadores sãos”. Essas pessoas podem
transmitir o vírus, mas parecem não serem atingidas por ele. Por que algumas pessoas vivem como
se o vírus não existisse e outras adoecem de maneira tão rápida e fatal? Esse fato complica ainda
mais o caso da Aids, por criar um grupo humano que não apresenta doença, mas carrega o estigma e
a maldição. Como tratar desse grupo? O que a medicina tradicional tem a oferecer a esses
“proscritos” modernos?

6.2 – Simbolismo e Metáforas

(imagem 28

A Aids surgiu no auge da liberalização dos costumes proclamada em versos e flores nos anos
70. Ela “plastificou” a sexualidade, ligando os signos do prazer e da liberdade à morte. Cada época
produz suas formas de viver, adoecer e morrer. A Aids é reflexo de uma cultura imunossupressora. O
estresse nosso de cada dia, a alimentação artificial ou cheia de agrotóxicos, conservantes,
estabilizantes e etc, a cultura de massa achatando as individualidades e tentando impor a todos os
mesmos padrões de comportamento, a mesma solidão e isolamento, o mesmo consumismo estéril e
anti-ecológico. O aumento do individualismo, a fragilização e descartabilidade das relações afetivas, o
uso e abuso de drogas legais e ilegais, o alto consumo de álcool, a poluição e a destruição da
natureza, são características doentias de nossa época. Todas imunosupressoras a nível macro e
micro. Como consequência, as doenças virais se espalharam, refletindo uma perturbadora imagem
de uma sociedade indefesa.
Uma de nossas guias nesse porto, Susan Sontag, em “A Aids e suas metáforas” (2007),
oferece pontos interessantes para reflexão sobre essa epidemia.
Segundo Aristóteles em sua “Poética”, “a metáfora consiste em dar a uma coisa o nome de
outra”. Dizer que uma coisa é ou parece outra que não ela mesma é operação mental tão antiga
quanto a filosofia e a poesia, origem da maioria dos tipos de saberes – inclusive o científico. Sem
dúvida, é impossível pensar sem usar metáforas.
Por ser uma doença desconhecida e sem tratamento, a Aids proporcionou excelente
oportunidade para a “metaforização” da moléstia. A genealogia metafórica da Aids é dupla: enquanto
microprocesso, ela é encarada como o câncer: com o uma “invasão”; quando o que está em foco é a
transmissão, invoca-se uma metáfora mais antiga, que lembra a da sífilis, a da “poluição”. Nas
metáforas militares da Aids, “o inimigo é o elemento que causa a doença, um agente infeccioso que
vem de fora, e que deve ser eliminado a qualquer custo”. (SONTAG, 2007 p. 90)
A “peste” é a principal metáfora através da qual a epidemia da Aids pode ser compreendida.
Peste vem do latim “pestis”, flagelo, calamidade. A peste não só incapacita o doente, como inspira
vergonha e asco. Outra característica da idéia de peste, é que ela sempre vem de outro lugar, do
“estrangeiro”. Em geral, as epidemias são consideradas pestes. As doenças coletivas muitas vezes
são encaradas como castigos divinos. A idéia da doença como castigo é a mais primitiva explicação
da causa das doenças.
A metáfora da Aids que mais nos interessa aposentar é a da “metáfora militar”. Ela provoca
mobilização excessiva nas pessoas, e contribui fortemente para o processo de exclusão e
estigmatização dos doentes. O corpo não é um campo de batalha. Os doentes não são baixas
inevitáveis, nem os agentes infecciosos, inimigos. “Nós – a medicina, a sociedade – não estamos
autorizados a combatê-los por todo e qualquer preço”. (ibid, p. 150)
Dahlke e Dethlefsen, que nos falaram da doença como caminho de cura, nos deixaram
importantes idéias sobre o significado simbólico do sistema imunológico e da Aids.

6.2.1 - O Sistema Imunológico e a “doença do amor”.

(imagem 29)
A função do sistema imunológico é diferenciar o que é nosso, do que nos vem do exterior e
nos invade. “Resistir” significa não deixar entrar. O pólo oposto da resistência é o amor. No amor, o
ser humano abre suas fronteiras e deixa entrar algo que até então ficava do lado de fora. Chamamos
essa fronteira de “eu” (ego) e tratamos tudo que fica fora dessa identidade pessoal como “tu” (o nãoeu).
Toda resistência a uma manifestação do ambiente é expressão de resistência psíquica
interna. A resistência fortalece o ego, visto que acentua as fronteiras.
Os autores classificaram a Aids, junto com o câncer, sob a epígrafe de “amor doentio” ou
“doenças do amor”. Segundo eles, o amor é a única instância capaz de ultrapassar as polaridades e
unir opostos. Como os opostos são definidos por seus limites (bem / mal, eu / tu, dentro / fora), o
amor tem a função de destruir e ultrapassar barreiras. Representa a capacidade de abrir-se e deixar o
outro entrar.
Os sacrifícios por amor ocupam lugar de destaque em nossa tradição, cultura, literatura, mito
e religião. Cristo morreu por amor à humanidade. Quando falamos de amor, nos referimos ao
processo interno, da alma. Nossa cultura vive um grande problema com o amor e a sexualidade. O
perigo está na unilateralidade. Saúde e vida só são possíveis através do equilíbrio.
A sexualidade tem que ser compensada pelo amor, caso contrário cai na unilateralidade.
Todo processo unilateral é doentio. O ego individualista, a moderna vida de solteiro, o apartamento
como modelo de moradia demonstram nosso crescente isolamento e solidão.
Os homens modernos se defendem dessa tendência através da comunicação e da
sexualidade. Vivemos interligados, cheios de informações, mas isso não aplaca nossa solidão. Vejam
os classificados dos jornais, onde sexo virou “serviço”; os tele-sexo, os encontros anônimos, onde o
“parceiro” é somente instrumento, objeto de prazer. A liberalidade sexual favorece o atrito de corpos,
não o abraço de almas.
O amor envolve um encontro honesto com alguém. Porém, o encontro verdadeiro com o outro
cria ansiedade, pois representa confronto com a própria sombra. Por isso uma união é sempre muito

difícil. O amor tem mais a ver com trabalho do que com autogratificação. Exige que nos tornemos
receptivos ao outro.
Quando o amor - enquanto encontro espiritual com o outro - não é vivido no plano consciente,
resvala para a sombra e só lhe resta manifestar-se no corpo. O amor é o princípio da quebra de
barreiras, de abertura ao que vem de fora. Daí, o colapso das resistências imunológicas na Aids.
A Aids nos lembra que não estamos sozinhos no mundo, que somos parte de uma
comunidade, de um todo maior, e que somos responsáveis uns pelos outros. A AIDS obriga à
responsabilidade. Ter respeito pelos outros e preocupar-se com o seu bem estar são qualidades que
faltam na sociedade que criou a Aids.
O preservativo reconstitui em borracha as fronteiras que a Aids destrói no âmbito celular. A
Aids nos lembra que é preciso desenvolver o carinho e a suavidade como formas de encontro
humano. A AIDS obriga ao contato com a fragilidade humana, desamparo e passividade, ou seja, o
mundo dos sentimentos. Corresponde ao lado “yin” da polaridade energética humana, culturalmente
chamado de feminino. O que a Aids nos obriga a reprimir corresponde ao lado “yang”, classicamente
masculino.
A Aids confronta nossa sociedade com sua sombra. Ela é a “mensageira do inferno”, do
mundo inferior – é através das partes consideradas “inferiores” do corpo que o vírus penetra. O vírus
pode permanecer escondido, no escuro. Simbolicamente “representa o “rival invisível” que feriu de
forma incurável o rei do Graal, Anfortas”. (DAHLKE, 1983 p.241)

6.2.2 – A Força do Estigma

(imagem 30)
Erving Goffman será nosso guia pelos lodaçais do estigma. Em seu livro “Estigma: Notas
sobre a manipulação da identidade deteriorada” (1988), o autor disseca as conseqüências da

estigmatização em diversas situações diferentes, oferecendo um painel inquietante e elucidativo do
processo que envolve as pessoas que vivem com HIV.
Ele começa afirmando que os gregos criaram o termo “estigma” para se referirem a “sinais
corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status
moral de quem os apresentava” (GOFFMAN, 1988, p.11). Os sinais eram feitos com cortes ou fogo e
avisavam que o portador era um escravo, criminoso ou traidor – uma pessoa marcada, ritualmente
poluída, que devia ser evitada, especialmente em lugares públicos.
Mais tarde, na era cristã, dois níveis de metáfora foram acrescentados ao termo: o primeiro
deles referia-se a sinais corporais da graça divina que tomavam a forma de flores em erupção sob a
pele; o segundo, uma alusão médica a essa manifestação religiosa, referia-se a sinais corporais de
alguma doença física. Atualmente o termo é amplamente usado de maneira um tanto semelhante ao
sentido original, porém é mais aplicado à própria desgraça do que à sua evidência corporal (idem).
Uma característica – algumas vezes um defeito ou fraqueza - é considerada um estigma
quando é significativo seu efeito de descrédito social. O estigmatizado não é considerado criatura
comum e total, sendo reduzido a uma pessoa estragada e diminuída. Daí provém a principal angústia
da situação de vida de um estigmatizado: ser aceito. (ibid, p.18)
Os estigmatizados sentem insegurança em relação a como os normais o identificarão e o
receberão. Nunca sabem qual será a atitude de um novo conhecido - se será receptivo ou não - até
que se estabeleça o contato. Essa insegurança é “idêntica à enfrentada pelos adolescentes, pelos
negros de pele clara, pelos imigrantes de segunda geração, pelas pessoas em situação de
mobilidade social e pela mulher que entra numa ocupação predominantemente masculina”. (ibid,
p.23)
Da mesma forma que ocorre com doentes crônicos, alguns excluídos aprendem a usar seu
estigma para obter vantagens de sua situação. “A dinâmica entre “normais e estigmatizados” é parte
de um mesmo complexo, recorte do mesmo tecido-padrão”. (ibid, p.141)
Os estigmatizados tendem a adotar posturas ambivalentes em relação à sua identidade. Essa
ambivalência existe também na forma como a sociedade trata o estigmatizado. Mesmo quando se diz
ao indivíduo estigmatizado que ele é um ser humano como outro qualquer, ao mesmo tempo diz-se a
ele que não seria sensato tentar “encobrir-se”, “esconder-se” ou abandonar o “seu” grupo. Em
resumo, “diz-se ao excluído, ao mesmo tempo, que ele é igual a qualquer pessoa, e que ele não o é”
(ibid, p.117).
A psiquiatria estudou a conseqüência patológica da autodepreciação e da baixa estima, e
afirma que “o preconceito contra um grupo estigmatizado deve ser compreendido como uma forma de
doença”. (ibid, p.141)
Entre as pessoas “contaminadas” pelo HIV, o estigma surge quando a pessoa assume e
divulga que é portador, ou quando surgem sintomas que alteram o aspecto físico da pessoa. Muitos
ocultam de amigos e parentes sua real situação por medo da reação dos demais, para proteger pais
muito idosos de preocupações, ou por não confiarem nas pessoas que o rodeiam. Especial drama
vivem os homens heterossexuais contaminados, que são considerados gays ou “suspeitos” quanto à

sua sexualidade. O medo da discriminação dificulta significativamente que as pessoas procurem
ajuda ou tratamento.
Para falar dessa situação e seus matizes, seguiremos nossa viagem tendo como guia,
alguém que viveu intenso drama pessoal - mas não virou bode expiatório, e fez da sua doença uma
forma de luta e superação criativa da limitação. Herbert de Souza, o “Betinho”, fez uma verdadeira
revolução liderando campanhas e trabalhos sociais admiráveis como o projeto “Fome Zero”. Exemplo
de resiliência, heroísmo e lúcida coragem, ensinou a todos nós como é possível fazer do limão,
limonada.

6.2.3 – Betinho
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Herbert de Souza, o “Betinho”, no livro “A cura da Aids” nos brinda com depoimentos
importantes de alguém que viveu na pele o drama da doença, numa época em que o tratamento era
inexistente ou muito limitado.
“A AIDS produziu um verdadeiro strip-tease da nossa sociedade, valores e cultura, assim
como do sistema de saúde do nosso país. Mas ela representa somente a ponta do iceberg. Vamos
dar uma olhada no iceberg inteiro.” (SOUZA, 1994, p.12)
A AIDS é marcada por várias questões: o racismo, por exemplo.
Quando o vírus foi descoberto, logo se buscou o culpado, e o culpado era o
negro africano: a AIDS teria vindo do Haiti. Depois se descobriu que mais
americanos iam ao Haiti que haitianos aos EUA. Logo, se abandonou essa
parte da idéia. Os africanos teriam sido contaminados através de suas
relações sexuais com macacos, passando esse vírus para o resto da
humanidade (SOUZA, 1994, p.13).

“Esse vírus vinha associado a uma coisa muito brutal para nossa cultura enfrentar: a morte.
Nossa cultura não admite a morte. A Aids veio dizer assim: ”convençam-se de que todos são
mortais”. Uma nova doença voltou a lembrar para o século XX que a morte é absolutamente
inevitável”. (ibid, p.14)
A AIDS também revelou a questão do preconceito em relação às
pessoas. Quando falei publicamente que estava contaminado pelo vírus
HIV, sabia que podia dizer isso como hemofílico, contaminado através de
transfusões de sangue, mas eu já havia presenciado a tragédia de várias
outras pessoas que tiveram que morrer clandestinamente porque eram
homossexuais ou drogados. Eles incorporaram a culpabilidade e a
discriminação da sociedade em relação a eles assumindo de tal maneira o
preconceito, que preferiam a morte anônima a lutar por seus direitos (idem).
Percebi que a Aids revela, de forma trágica, o modo como a nossa
sociedade discrimina as pessoas, o homossexual, a relação sexual, a
privacidade das pessoas, o direito de existir da forma como a sua
consciência julga necessário, ou de acordo com seus sentimentos ou
vontade. E descarrega sua discriminação sobre a cabeça e a consciência
das pessoas. O mais trágico é que muitas delas internalizam essa
discriminação e morrem na clandestinidade, sem lutar por seus direitos mais
elementares, se não o de viver, mas o de morrer em paz (idem).
A idéia da morte inevitável paralisa. Acordar sabendo que se vai
viver, faz tudo ter sentido na vida. Pelo contrário, acordar pensando que se
vai morrer, faz tudo perder o sentido. A idéia da morte é a própria morte
instalada. De repente, dei-me conta de que a cura da Aids existia antes
mesmo de existir, e de que seu nome era vida. A Aids não é mortal, mortais
somos todos nós. A Aids terá cura um dia, mas o seu remédio hoje, é a
solidariedade (ibid, p.47).
As emocionantes palavras de “Betinho” reafirmam os traços que apontamos como marcantes
para as pessoas que vivem com HIV: o estigma, a maldição, o bode expiatório. Nossa cultura de
massa desvaloriza o caminho da individuação.
Mas Herbert de Souza fala também da solidariedade, da vida como antídoto para o veneno
da morte antecipada, das redes afetivas que começaram a se articular no mundo inteiro em torno
dessa epidemia. O movimento gay organizou-se, politizou-se e alcançou no Brasil avanços
importantes no tratamento da medicina tradicional como a distribuição gratuita do coquetel de drogas
alopáticas e a quebra de patentes de algumas das drogas que o compõe. Mas em todo o mundo,
artistas e pessoas comuns enchem as ruas manifestando-se a formando redes sociais de apoio aos
que vivem com HIV.
Navegaremos agora no “Mar das redes corais” até a “Ilha Experimental”, onde encontraremos
pessoas que vivem com HIV e que fizeram parte do estágio de arteterapia, pessoas que enfrentaram
o medo, o deserto de Azazel, o estigma, a maldição. Em nosso próximo porto veremos, na prática,
como funciona e se alquimizam todas as teorias e pensamentos que vimos até agora.

(imagem 32)

CAPÍTULO 7
O GRUPO DE ARTETERAPIA

(imagem 33)

7.1 - Perfil do grupo
O grupo de Arteterapia foi composto de trinta e seis sessões semanais de duas horas e meia
cada uma; teve início em 11 de agosto de 2009 e término em primeiro de junho de 2010. Começou
com sete participantes, e terminou com cinco, tendo em média quatro participantes por encontro.
Composto por duas mulheres e três homens, idade média de 45 anos, a maioria com mais de cinco
anos vivendo com HIV - só um participante com menos de dois anos -, todos de classe média baixa
ou “média”, moradores da zona norte do Rio de Janeiro e participantes de um grupo que dá apoio a
pessoas que vivem com HIV.
Três deles utilizam o “coquetel” de anti-retrovirais recomendado pelo Ministério da Saúde; dos
outros dois, um se trata com medicina alternativa (homeopatia, alimentação e meditações) e outro só
com homeopatia. Apesar de não ser o foco desse trabalho, é importante citar que este grupo de onde
vieram os integrantes do grupo de estágio é um dos poucos, se não o único grupo de apoio, que não
discrimina aqueles que optam por se tratar com outros métodos que não a medicina tradicional.
Local: O trabalho foi realizado em um centro de trabalhos esotéricos e alternativos na zona
norte do Rio de Janeiro, Tijuca, gentilmente cedido por Vera Larsen que apoiou a realização do
trabalho.

7.2 – O Processo
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O trabalho foi dividido em três módulos, cada um deles composto por doze sessões:
1- Diagnóstico
2- Estímulos Geradores
3- Processos Autogestivos.
No primeiro módulo, chamado de “Diagnóstico”, o grupo experimentou diversos materiais e
técnicas criativas, demonstrando no geral, bastante sensibilidade e facilidade nos trabalhos
expressivos, especialmente pintura e colagem. Como os participantes já se conheciam previamente,
foi facilitada a fase de socialização. A maioria deles se conhecia de forma superficial, não tendo
falado mais profundamente de seus conflitos e questões pessoais. Foi um grupo alegre e
participativo. Repetidas vezes, os participantes falaram da felicidade de criar. O grupo também
participou com prazer das atividades corporais, meditativas e lúdicas. Os temas que se destacaram
na primeira fase do grupo foram: identidade, afetividade e morte. O arquétipo mais trabalhado foi o da
“criança interior”.
O tema “identidade” foi o primeiro a emergir do grupo, que começou a falar de seus conflitos
mais profundos, expondo-se diante dos outros além das máscaras sociais. Esse é um dos temas
centrais da própria Aids, doença diretamente ligada à questão da imunidade. Nosso sistema imune
distingue o que é nosso do que vem de fora. Se não nos pertence, se é estrangeiro, um complexo
sistema de defesa é ativado para expulsar ou anular o invasor. Assim, podemos compreender a
imunidade celular como a expressão corporal da identidade pessoal.
Um dos integrantes do grupo (J) relatou várias vezes seu conflito em relação à sua identidade
social e sexual. Casado e pai de família, vive conflitado em relação a seus desejos homossexuais.
Usou diversas metáforas e só falava do tema indiretamente, demonstrando sua dificuldade em
abordá-lo claramente.
Outro participante (P) falava muito de sua solidão. Sentia-se inferior e rejeitado; as pessoas
não ligavam para ele. Tinha história de ter sido rejeitado pela mãe, que hoje vive internada com
Alzheimer, e não mais o reconhece, mas ele é o único filho que a visita e cuida apesar de seus
ressentimentos. O filho mais rejeitado é o único que a ampara na velhice e na doença. Usava frases e
músicas para falar de seus sentimentos e contava sempre piadas, muitas vezes como meio de

escapar da emoção e disfarçar sua baixa estima. Esse participante apresentava diversas
características do arquétipo do bode expiatório.
Uma das integrantes do grupo (V) atravessou árido deserto quando começou o grupo: o luto
pela morte de seu marido, que também vivia com HIV. Emocionou-se muitas vezes ao falar dele, e foi
perceptível como o trabalho arteterapêutico agiu como bálsamo, auxiliando-a no processo de superar
a perda e encontrar novo sentido na vida. Como já foi dito anteriormente, períodos de luto são
complicados, frequentemente acompanhados de baixa imunológica e alta susceptibilidade a doenças.
Felizmente ela passou esse período com boa saúde, tendo mergulhado intensamente no processo
terapêutico. Compareceu a todas as sessões, o que demonstra sua adesão ao trabalho. Ao final do
processo, ela encontrou novo parceiro com quem iniciou relacionamento afetivo. Essa trajetória,
coroada por esse felicíssimo final, foi sem dúvida um dos pontos altos do estágio.
O tema “afetividade” esteve presente praticamente em todos os participantes, cada um de
seu modo particular. Não é de se estranhar se pensarmos na Aids como uma doença estigmatizante,
associada à morte, e de como o isolamento afetivo e social torna a vida mais difícil e insegura.
A “morte” como terceiro tema também não causa surpresa, sendo a Aids uma doença
considerada incurável e fatal. A morte é um dos grandes tabus da existência, o grande mistério. Evitase falar dela, evita-se lembrar que ela existe e que é inevitável. Como lembrou Betinho, essa é uma
das grandes questões da Aids: ela nos lembra que somos todos mortais.
Observamos os interesses e principais temas do grupo, tentando identificar o sentido ou a
direção da energia do grupo. Para onde ela estava fluindo espontaneamente. Reconhecer e seguir
esse fluxo é função do arteterapeuta. Isso foi indicado pelo próprio Jung, e ressaltado em nossas
supervisões do estágio. Percebemos que o tema da morte era indispensável e delicado, por isso
decidimos voltar a ele no segundo módulo.
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Na imagem 35, feita por um cliente fortemente identificado com o complexo de bode
expiatório, fica evidente sua timidez e medo diante do mundo, a postura de quem vive escondido,
excluído da vida em comum. Nas outras três imagens, exemplos de formas diversas de se falar de
afeto e busca de parcerias amorosas.
2- No segundo módulo, chamado de Estímulos Geradores, seguimos os temas que
emergiram do grupo, buscando amplificá-los e aprofundá-los. Começamos contando a história do
“Leão no lago” para falar de auto-imagem e do medo de se enxergar a própria face. Depois, com a
história do “Patinho feio”, falamos de rejeição e da importância de se descobrir a sua turma e seu
grupo de identidade na vida.
Aprofundar as questões emocionais passa sempre por individualizá-las. As coisas só
parecem simples, ou “todas iguais” quando as olhamos de longe. Ao aprofundarmos as questões no
grupo, elas ganharam mais nuances, mais cores. Sem a pretensão de esgotarmos os temas, nossa
proposta foi mergulhar mais profundamente neles.
Um momento que merece destaque nesse módulo, foi a utilização do filme “A Partida”, de
Yogiro Takita, como estímulo gerador para falar sobre a morte. O filme motivou um debate muito
interessante e profundo que passou longe da morbidez. O filme fala da morte a partir de um novo
ponto de vista e essa é a idéia que a arteterapia propõe: poder olhar para os fatos da vida de uma
nova forma. Também nesse módulo, voltamos ao tema da “criança interior”, aprofundando-o pelo
confronto com seu arquétipo oposto e complementar: o velho sábio.

(imagem 39)
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Essas duas imagens, retiradas de colagens feitas pelo grupo, ressaltam a morte em duas
visões pouco comuns. Na imagem 39, a cômica representação mexicana da morte, longe do peso e
fatalidade com que o tema costuma ser abordado. Já na imagem 40, vemos uma morte,
classicamente representada por uma mulher com uma foice, aparecer como um homem em trajes
íntimos, carregando um machado. Esse é um exemplo de como as imagens arquetípicas podem se
atualizar sem perder sua essência.
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As três máscaras de argila foram modeladas depois do conto “O Leão no Lago”. Pedimos que
eles expressassem uma das máscaras que usam no cotidiano. A imagem 41, do cliente identificado
com o complexo do bode expiatório, representa uma máscara mortuária, que ele disse ser sua
máscara de depressão, quando se sente morto e deseja a morte. Enquanto fazia a máscara, lembrou
da frase de uma música que dizia: “tudo penso, nada falo”, mostrando a intensidade de seu mundo
interno em contraste com o que manifestava. Na imagem 42, do cliente que vive em conflito com seus
desejos, ele representou sua cara de raiva, quando precisa se defender, que ameaça: “Calma que eu
posso te prejudicar”. A imagem 43 foi descrita como a cara que usa na casa de seus pais, de raiva
contida.
3- No terceiro módulo, chamado de Processos Autogestivos, o grupo escolheu aprofundar os
seguintes temas: morte, projetos de futuro, Aids e relacionamentos afetivos. Merece destaque nesse
módulo a sessão em que falamos diretamente sobre a Aids, tema que eu pessoalmente temia.

Pedimos que cada um modelasse em argila uma representação do vírus. Depois, pedimos que eles
destruíssem a forma criada e construíssem uma nova forma.
Nesse exercício, definimos o que é biologicamente um vírus, diferenciando-o das bactérias, e
ressaltamos o fato de que um vírus, constituído por um filete único de DNA, só se completa e
sobrevive graças à cumplicidade do DNA do hospedeiro. Isso mostra a perversa relação do corpo
infectado e o invasor existente nas viroses.
Outros trabalhos que se encaixaram perfeitamente dentro da temática de quem vive com HIV,
foram os de reciclagem. Fizemos mandalas com CDs usados com grãos (imagem 45) e técnica de
construção com sucata (imagem 44). As idéias de “dar nova vida ao que ia ser jogado fora”, ou “criar
nova função para o que se considerava inútil ou velho” sugerem metáforas óbvias para quem é
marginalizado socialmente. Na imagem 44, vemos como uma integrante do grupo reutilizou os
recipientes plásticos dos remédios do coquetel para construir uma jardineira, numa bela imagem de
saúde e crescimento a partir da doença.

(imagem 44)

(imagem 45)

Outro momento importante foi o passeio que fizemos ao Parque das Ruínas em Santa Tereza
com o grupo. Momento de sair do conforto da sala e ir enfrentar o mundo. Acho que esse tipo de
exercício poderia ter sido feito mais vezes.
Quero destacar a importância da sessão de projetos futuros. Uma vida sem projetos, sem
sonhos, sem esperança de prosseguir não se mantém. Esse é o antídoto para a maldição que pesa
sobre esses clientes: sonhar, planejar e realizar.
Outro exercício especial foi o de encerramento, tocante por metaforizar o trajeto do
desenvolvimento de um grupo como o de uma viagem coletiva. Foi muito emocionante sua
realização, perfeita para o encerramento do trabalho. Criamos mais um símbolo para essa viagem
arteterapêutica, que de fato não é uma viagem para algum lugar externo, mas para dentro de si
mesmo, em busca do ser original que existe em cada um de nós. Uma viagem ao outro, nosso
espelho, nossa rede, nosso apoio no mundo. Uma viagem ao mundo da expressão e de imagens,
tradutoras de um mundo interno que só intuímos, e que vamos aos poucos, desvendando. E
transformando.

(imagem 46)

(imagem 48)
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As imagens 46 e 48 registram o primeiro trabalho de dois participantes representando o vírus
HIV. À direita as produções transformadas desses mesmos participantes (imagens 47 e 49). As duas
da esquerda apresentam garras ou espinhos, enquanto as da direita são mandalas, com um centro
de onde irradiam formas, mostrando uma maior harmonia e organização interior.

Conclusões e Recomendações
Por quem os sinos dobram?
Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma partícula
do continente, uma parte da terra; se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica
diminuída; a morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero
humano. Por isso não perguntes por quem os sinos dobram: eles dobram por ti.

John Donne
Depois dessa viagem por diversos “portos” teóricos, cheguei enfim, à conclusão dessa
aventura. Ulisses mais uma vez volta para sua Ítaca. Dessa épica viagem, pode-se concluir que a
arteterapia pode ajudar às pessoas que vivem com HIV de diversas maneiras, entre as quais destaco:
A visão da medicina tradicional sobre a Aids é limitada e empobrecedora da humanidade de
quem vive com HIV, valorizando mais o elemento vírus que o ser humano que o hospeda, cheio de
potenciais de saúde, sonhos, medos e muita criatividade, que precisam ser reconhecidos,
estimulados, compreendidos.
O diagnóstico de Aids tem o peso de uma maldição, anunciando uma morte social que com
frequência precipita a morte física antes mesmo que a doença se manifeste. Esse fenômeno central
na vida de quem vive com HIV foi apresentado e analisado sob três pontos de vista diferentes: da
antropologia com Lévis-Strauss, do arquetípico com o complexo do bode expiatório, e do sociológico
com o estudo sobre o estigma. Agora falo dele sob o ponto de vista da arteterapia junguiana.
As pessoas que vivem com HIV carregam profundo sentimento de culpa e insegurança que
as leva a desenvolver um rígido controle de suas atitudes e comportamentos, procurando “não errar
de novo”. Para elas, tudo o que significa fluxo representa ameaça, perigo, risco. Tendem a bloquear
também o fluxo criativo e o acesso às imagens e símbolos inconscientes. As atividades criativas são
bloqueadas como reflexo do medo e paralisia interior.
É fundamental, nesses clientes, estimular a criatividade e produzir livremente, descobrindo
novos potenciais, experimentando novas técnicas e possibilidades expressivas, a fim de evitar a
estagnação e auxiliar no processo de compreensão de seus mecanismos interiores.
Além de vivificante e revitalizador, o ato de criar ajuda a elucidar conteúdos inconscientes. Ao
iluminar o que estava imerso em sombras, a pessoa se torna mais consciente de si na construção de
sua individuação.
O trabalho arteterapêutico facilita a troca de idéias e reflexões sobre temas fundamentais e
espinhosos para quem vive com HIV, como o tema da morte, por exemplo.
O trabalho em grupos mistos tem especial importância nesses casos, por proporcionar
variadas identificações entre seus participantes, fortalecendo vínculos afetivos e criando uma rede
social de apoio, um círculo de cura que atua contra o isolamento social e a discriminação que pesam
sobre as pessoas estigmatizadas.
O grupo ser composto de homens e mulheres enriqueceu todo o processo. Primeiro porque a
sociedade humana é mista, e aprender a conviver com as diferenças é um dos primeiros pontos para
se poder viver com saúde em sociedade. Além disso, é importante ressaltar que grupos divididos por
gênero podem ser interessantes em determinados momentos do processo, dependendo das
características do grupo, a fim de aprofundar temas que pertençam exclusivamente a cada gênero

em particular. Terminadas as discussões exclusivas, deve-se voltar à riqueza do grupo misto,
ajudando na superação das barreiras pessoais para conviver. A teoria junguiana reforça essa idéia:
se cada um de nós tem dentro de si um animus e uma anima, conviver com pessoas de ambos os
sexos possibilita uma maior rede de identificações que levam à integração e ao crescimento.
Muito se fala sobre o perfil das pessoas que vivem com HIV. Em minha observação, concluo
que não existe tal perfil. São pessoas tão diversas quanto diferentes, são todos os seres humanos. O
que elas têm em comum é serem vítimas de um estigma socialmente criado: serem tratadas com
bodes expiatórios.
A dinâmica grupal arteterapêutica cria um círculo de cura, facilitador do estabelecimento de
redes sociais de apoio, dos processos de crescimento e individuação. Recomendo que se trabalhe
em círculo, que se façam exercícios respiratórios e corporais suaves, que se use pintura, música,
reciclagem, argila, colagem, desenho, exercícios teatrais, elaboração de projetos futuros,
ritualizações, visitas a museus.

Redes de apoio
Atualmente, na cidade do Rio de Janeiro, alguns espaços se destacam por oferecer apoio de
boa qualidade às pessoas que vivem com HIV.

1- Grupo “Vibração Positiva” – Apoia pessoas que vivem com HIV com palestras e atividades
diversas.
2- Posto Lima Barreto, em Copacabana, com uma equipe médica atenciosa, oferece trabalhos
corporais gratuitos.
3 - Hospital Pedro Ernesto – Internações e acompanhamento ambulatorial.
4- Abia – Trabalho corporal semanal gratuito.
5- Hospital Gafrée Guinle, que já foi referência de atendimento no estado do Rio de Janeiro mas
hoje está lotado, e com baixa qualidade de atendimento. O mesmo ocorreu com o PAM 13 de maio,
o trabalho se esvaziou.
6- Fiocruz – Oferece bom atendimento e acompanhamento a pessoas que vivem com HIV.
7-Sesc Tijuca - Oferece diversos cursos e atividades variadas e gratuitas, não especificamente
para pessoas que vivem com HIV, mas abertas a toda a população.

Acho importante ressaltar que a necessidade de uma atenção holista não é exclusiva da Aids,
sendo enriquecedora para todas as doenças. No caso da Aids se torna especialmente importante
pelos motivos já expostos.
Iniciei esse texto com duas perguntas no portal de abertura e quero retomá-las agora.
O que você sente? O que lhe está faltando?
Em relação ao atendimento às pessoas que vivem com HIV, falta atenção à pessoa como um
todo. Valorizar sua sensibilidade e sentimentos. Ouvir suas histórias e desafios. Olhar além da
doença, para o doente.

Concluí ser importante que o atendimento às pessoas que vivem com HIV inclua o estímulo a
trabalhos criativos em grupos mistos, o fortalecimento da identidade, a redução do sentimento de
culpa, estímulo ao estabelecimento de metas e projetos realizáveis e o enfrentamento dos temas-tabu
que envolvem a Aids.
Recomendo que novos estudos sejam desenvolvidos, observando dados laboratoriais como
CD4 e Carga Viral e suas flutuações durante o processo, que se trabalhe com grupos de acordo com
as faixas etárias (crianças, adolescentes, terceira idade). Recomendo que os trabalhos tenham
duração mais longa, e que terminem com uma produção coletiva que possa ser exposta para a
comunidade com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a questão da Aids.

(imagem 50)
O corpo é o templo da alma. Tudo é sagrado. O carbono de nossos ossos foi um dia
parte das estrelas, o sangue em nossas veias um dia foi parte dos mares, os fluidos
do nosso corpo dançam com a lua e as estrelas, o sol e as marés. Não somos
separados. Somos quimicamente relacionados, não terminamos em nossas peles.
Somos moléculas de luz concentradas e dançantes.
Walt Whitman

Aproximando-se do final de nossa viagem, e a imagem de Magritte, junto com a poesia de
Walt Whitman serão meus guias nessa conclusão. Comecei falando de uma epidemia, mas na
verdade abri um leque de idéias que falam da vida de todos nós. Falei de nossa sociedade
contemporânea e de sua dificuldade com os limites e o amor.
Nosso destino final é o “Unus Mundus”, um lugar imaginário onde somos um com todo o
universo. Onde somos mar, barco, e cada um dos personagens dessa viagem. Saímos de “Porto
Pedrera”, esquizofrenizados pelo medo e pelo preconceito, e chegamos a uma terra ensolarada, onde
nos sentimos irmãos de tudo o que vive.
Essa viagem de fantasia é também uma viagem circular. Como com o homérico Ulisses, ela
nos traz de volta ao nosso verdadeiro lar, nosso corpo, renovados e amadurecidos por cada porto
que conhecemos, mais lúcidos e conscientes da complexa incerteza do viver. Como disse Pessoa, a

vida não é “precisa”, exata, mas para conviver com a incerteza de nossa existência, temos que nos
manter ativos na autoria de nossas vidas.
Se alguns portam um vírus, somos todos portadores de vida, bem de incalculável valor que
recebemos e temos que aprender a cuidar e desenvolver. Criativamente.
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No “Ununs Mundus”, somos recebidos pelo inspirado texto de um “portador”:
.
O PORTADOR
O portador porta o vírus
E algumas coisas claras:
Um canivete suíço,
Uma camisa amarela,
Um par de óculos na cara.
O portador porta o vírus
E outras coisas obscuras:
Poemas que ninguém leu,
Canções que ninguém ouviu
E uma esperança danada!
Como moeda em seu bolso,
O portador porta a vida
E a morte, seu outro lado.
Cara ou coroa? Que importa?
Já conhece essa jogada.
Sabe que isso que porta
Não lhe serve para nada
Se com isso não fizer
Aquilo que está na cara:
Do medo da morte, a vida;
Do vírus, uma virada.

REFERÊNCIAS
1- ACHTERBERG, Jeanne, A imaginação na cura. São Paulo: Editora Summus, 1996.
2- ----------------------------------- Imagética e cura - Palestra magna proferida na abertura do XXVIII
congresso da Associação Americana de Arte Terapia (AATA), 1977.
3- CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Editora Cultrix, 2001.
4- CHEVALIER, Jean / GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: José
Olympio Editora, 1982.
5- DAHLKE, Rüdiger. A doença como linguagem da alma. São Paulo: Editora Cultrix, 1992.
6- DETHLEFSEN, Thowald e DAHLKE, Rüdiger. A doença como caminho. São Paulo: Editora
Cultrix, 1983.
7- GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio
de Janeiro: Editora LTC, 2008.
8- HARING, Keith. Ah, se a gente não precisasse dormir! São Paulo: Editora Cosac Naif,
2010.
9- HARK, Helmut. Léxico dos Conceitos Junguianos Fundamentais. São Paulo: Editora
Loyola, 2000.
10- HOLT-LUNSTAD, Julianne. Amizade faz bem à saúde. Jornal “O Globo” de 28 de julho de
2010, p. 32, Caderno de Economia, Sessão Ciência. – publicada na revista “Public Library of
Science” (www.plosmedicine.org).
11- JUNG,Carl. Memórias, sonhos e reflexões. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1961.
12- LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Editora Tempo Brasileiro,
1991.
13- OSTROWER,Fayga. Criatividade e processos de criação. Rio de Janeiro: Editora Vozes,
1977.
14- PAÏN, Sara / JARREAU, Gladys. Teoria e Técnica da Arte-terapia. Porto Alegre: Editora
Artes Médicas, 1996.
15- PERERA, Sylvia Brinton. O complexo de bode expiatório. São Paulo: Editora Cultrix, 1986.
16- PHILIPPINI, Angela. Cartografias da Coragem. Rio de Janeiro: Editora Wak, 2008.
17- -------------------------- Linguagens e materiais expressivos em arteterapia: Usos,
indicações e propriedades. Rio de Janeiro: Editora Wak, 2009.
18- SCLIAR, Moacyr. A paixão transformada. São Paulo: Editora Schwarcz, 1996.
19- ---------------------- Do mágico ao social. São Paulo: Editora Senac, 2002.
20- SILVEIRA, Nise. O mundo das imagens. São Paulo: Editora Ática, 1992.
21- SONTAG, Susan. A doença como metáfora, Aids e suas metáforas. São Paulo: Editora
Schwarcz, 2007.
22- SOUZA, Herbert de. A cura da Aids. Rio de Janeiro: Editora Relume Dumará, 1994.
23- VILELA, Ana Luiza Miranda. Anatomia e Fisiologia Humanas. Disponível em <http://
www.afh.bio.br/nervoso/nervoso4.asp .> acessado em 17/06/2010.

ANEXO 1
Keith Haring
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A maior parte das ilustrações usadas nessa viagem foi criada por Keith Haring, por isso foi
acrescentada uma pequena biografia desse artista.
Keith Haring nasceu em 4 de maio de 1958, na Pensilvânia. Seu pai, desenhista habilidoso,
o estimulou começar a desenhar copiando os personagens de Walt Disney e Charles Schultz. Foi nas
ruas de Nova York que desenvolveu sua linguagem estética, em meio ao movimento que gerou o
punk, o rap e o grafite. Haring se uniu a outros grafiteiros como Lee, Fab Five Freddy e SAMO
(codinome de Basquiat).
Seus primeiros trabalhos públicos foram desenhos a giz sobre cartazes pretos nas estações
do metrô. Como sabia que poderia ter problemas com a polícia, tinha que fazer tudo bem rápido. Foi
assim que, usando poucas linhas, deu vida a figuras bem simples. Cães que latiam, montes de
cabeças, figuras se abraçando, discos voadores, pirâmides.
Quando lhe perguntavam o que seus desenhos queriam dizer de verdade, ele dizia: você
decide, eu só faço o desenho!
A ascensão de Haring do metrô para as galerias foi meteórica. Em 81 realizou suas primeiras
exposições. Esteve no Brasil em 83, na Bienal de São Paulo. Ele fazia grafite à mão livre, sem
moldes em papel. “Grafitava como se estivesse dançando”, disse Rui Amaral, do grupo Tupi Não Dá.
Ao assumir publicamente ser portador do HIV, criou a Keith Haring Foundation, em favor das
crianças vítimas da AIDS.
Em 1989, perto da igreja de Sant'Antonio Abade, na Itália, executou sua última obra pública o grande mural intitulado Tuttomondo, dedicado à paz universal.
Haring morreu aos 31 anos de idade, vítima de complicações de saúde relacionadas a AIDS,
tendo sido um forte ativista contra a doença, que abordou diversas vezes em sua pintura.
Gostava de assinar com símbolos. Um dos que mais usava para se representar chamava de
“bebê radiante”. Com olhar junguiano, constatamos que se trata do arquétipo da “criança interior”,

força que o artista soube manter vivo e presente em seu trabalho, em suas cores vibrantes e belas
formas, mesmo quando retratam imagens fortes e dramáticas. (Haring, 2010)
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ANEXO 2
UNUS MUNDUS
Unus mundus, mundo unido, mundo unitário é um conceito da alquimia medieval resgatado
pela psicologia analítica de Carl Gustav Jung cuja cosmovisão fala da existência de uma unidade
subjacente em toda a natureza material e imaterial. A vivência do “unus mundus” possibilita a
abertura para o eterno. Corresponde ao fundo transcendente que reside em toda a unidade da
natureza. Em certas religiões funerárias como do Egito antigo, palavras comoventes descrevem como
o morto se une com os deuses e matérias do universo para converter-se finalmente em um, o pai
primordial, personificação das águas que envolviam o mundo antes da criação e das quais surgiram
todas as coisas.
A experiência do “unus mundus” ocorre quando o tempo se condensa em uma unidade
objetiva atemporal. Isto ocorre nas vivências do sagrado, nos atos de criação artística e nas imagens
espontâneas produzidas pelos sonhos.
(JUNG, 1961)

