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Resumo

O luto não-reconhecido envolve uma série de questões pouco abordadas

no ramo da Psicologia Analítica, fato que leva à necessidade de maior

reconhecimento e consideração. Neste trabalho, identificamos a importância da

construção de um olhar diferenciado capaz de abordar a complexidade do luto

não-reconhecido como um processo de auto-regulação. Por isso, com base na

Psicologia Analítica, analisamos o processo de luto não-reconhecido em pessoas

que sofreram algum tipo de acidente. Foram realizadas entrevistas e aplicação

do procedimento de Desenho-Estória em quatro pacientes do LESF que

apresentaram seqüelas com relação à movimentação ou perda de memória.

Após as análise dos casos, percebemos que os participantes vivenciavam o

processo de elaboração do luto após as seqüelas conseqüentes dos acidentes. As

perdas resultantes desta experiência não estavam apenas relacionadas ao fator

limitante físico, mas também às perdas de autonomia, trabalho e status social.

Somado a isso, identificamos a manifestação simbólica da ativação dos

Arquétipos do Inválido e do Herói. Os participantes apresentaram movimento de

introspecção, reflexão e contato com os conteúdos da Sombra relacionados com

a deficiência, inadequação e dependência, o que resultava em sentimentos como

tristeza, raiva, inconformismo, insegurança e inibição, ou ainda, em processos

defensivos de negação e fuga. Concluímos, portanto, que vivenciar todas as

fases do luto consiste em um processo de extrema relevância para a sua

elaboração.
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I. INTRODUÇÃO

Os temas morte e luto, como um estudo teórico e acadêmico, não

apareceram na minha vida há pouco tempo. Desde o primeiro semestre de 2005

comecei a ter contato com eles por meio da disciplina Morte e luto, ministrada

pela Professora Maria Helena Pereira Franco. Nas aulas, quanto mais eu

compreendia estes assuntos, mais eu me sentia motivada para a realização de

um estudo mais aprofundado. Desta forma, decidi fazer uma investigação

extracurricular, por meio de uma iniciação científica, que tinha como finalidade

conhecer o conceito de morte de crianças hospitalizadas em fase final de vida,

para, com os resultados, auxiliar na atuação dos profissionais e adultos que as

rodeiam.

Também estagiei no instituto Quatro Estações, em São Paulo, que faz

atendimento clínico a pacientes enlutados, ministra cursos e aprofundamentos

sobre o luto e a morte e oferece consultoria para empresas que lidam com estes

assuntos no seu cotidiano. Neste lugar, além de entrar em contato com outras

profissionais que trabalham com o luto e com o morrer, eu estagiava na

biblioteca, traduzindo artigos de pesquisas; assim, acabei compreendendo um

pouco mais sobre estes temas. Em todo este processo de entrar em contato,

deparei-me com a questão do luto não-reconhecido, que eu já havia abordado,

sem perceber, na minha iniciação, quando relato o fato do sofrimento da criança

não ser reconhecido como luto pelos adultos, por julgá-las incapazes de entender

o morrer ou por quererem poupá-las dos sentimentos gerados pelas perdas

(CROSSLEY, 2001).

Esta questão me tocou de uma forma muito peculiar, pois percebi que as

transformações, que são inerentes a nós, seres humanos no nosso ciclo vital,

implicam em perdas que dão início ao processo do luto (PARKES, 1998).

Entretanto, este luto não é admitido pela sociedade e, consequentemente, pelo

próprio enlutado, o que resulta na não elaboração deste, chegando a causar

problemas graves, como exemplo, o luto patológico (PARKES, 1998;

CASELLATO, 2005), que será discutido no decorrer deste trabalho. Em outras

palavras, pelo fato de me identificar tanto com estas afirmações, me senti

extremamente tocada pelo luto não reconhecido provocado por perdas, que não

estão ligadas, necessariamente, à morte de uma pessoa.



Entretanto, todo este processo não inseriu uma parte importante do meu

caminho acadêmico, que é a psicologia analítica, a qual tem relevância na minha

vida desde a época que a conheci, em 2004, pela disciplina de Psicologia

Analítica, ministrada pela Professora Marisa Penna. Quando havia procurado,

para a realização da iniciação científica, escritos sobre a perda e o luto na linha

junguiana, encontrei pouco material; atualmente, neste curto intervalo de tempo

que dediquei à procura, praticamente não encontrei artigos, livros ou teses sobre

o luto não-reconhecido nesta abordagem para a elaboração do meu Trabalho de

Conclusão de Curso. Desta forma, me senti mais motivada em fazer esta

pesquisa sobre o luto e o processo de perda na Psicologia Analítica.

Diante disso, encontrei no estudo do processo de perda não-reconhecida,

em pacientes que sofreram seqüelas após acidente, uma forma de inserir na

psicologia junguiana o estudo da perda e do processo de luto. Para atingir esta

meta, usei como método de investigação o desenho, uma vez que, por meio

deste, podemos atingir questões profundas que estão desconhecidas ao sujeito,

como a questão do luto não-reconhecido.  



II. A MORTE E O LUTO 

 A vida é marcada pela luta na busca do Si-mesmo, ou seja, é um processo

conhecido como Individuação, que tem como finalidade o desenvolvimento desse

eu, para melhor adaptação ao mundo externo (ambiente, sociedade e cultura) e

ao mundo interno (consciente e inconsciente).

 Neste processo, existem alguns fatores intrínsecos como as perdas e os

ganhos, que devem acontecer para proporcionar o amadurecimento e o

desenvolvimento humano. Em outras palavras, quando o indivíduo passa de um

estágio do processo de Individuação para outro, ganhos acontecem na aquisição

de maior adaptação aos mundos interno e externo, porém, para que isso seja

possível, coisas são deixadas para trás, coisas que são perdidas, inclusive a

antiga forma de viver e o antigo eu. Além disso, para o fortalecimento do ego, é

preciso que ele atue na reequilibração; desta forma, é necessário que o ser

humano entre em desequilíbrio, causado pelas perdas, que fará com que o ego

atue, criando novos mecanismos de enfrentamento para então se equilibrar em

sua nova condição (sacrifício do ego). Não se trata apenas das perdas concretas,

como a mudança do corpo, término de um namoro, morte de uma pessoa

querida, mas também, das perdas simbólicas, como a morte do eu que não está

adaptado aos mundos internos e externos para o nascimento de um eu mais

equilibrado (JUNG, 1988; ASTOR, 2000; JUNG, 2002; LEE, 2002; GODSIL, 2005;

MATTA, 2006).

 Entretanto, pelo fato do ser humano não saber lidar com as perdas em

função do desconforto, desequilíbrio e sofrimento, que elas causam, ele, muitas

vezes, as evita por meio da negação, fechamento ou esquiva. Além disso, tais

elementos colocam o homem diante do desconhecido, do que ainda é

incontrolável, causando-lhe medo e sensação de insegurança. Resultando, então,

numa maior dificuldade em prosseguir com o processo de individuação, ou seja,

o (ser) humano fica estagnado em um ponto de seu desenvolvimento. Esta

negação se torna mais evidente diante da perda causada pela morte, pois o

indivíduo entra em contato com a própria finitude, o fim das metas e

determinações, se vê diante da certeza de que não é eterno, neste mundo, se

depara com o maior dos questionamentos, em busca de um sentido para o

morrer, que é: o que acontece depois da morte?



 Há muito tempo na história da humanidade, já se discute esse

distanciamento da morte; tal fato resulta em certas reações (mecanismos de

defesa), tais como: fuga, evitação e descontrole, não se cogita a possibilidade de

falar neste assunto, o que o torna um tabu. Estes mecanismos levam o indivíduo

a lutar contra a finitude, buscando o prolongamento da vida, trazendo a

percepção da morte como algo que deixou de ser natural e esperado no processo

de Individuação (LEE, 2002; GOLDSIL, 2005; MATTOS, 2005; GOSS, 2006).

 O tabu é resultado de uma longa história, que narrarei, brevemente, a

partir da Idade Média. Neste momento da história, as pessoas tinham mais

proximidade com a noção de finitude, pois a expectativa de vida era baixa, a

morte acontecia nas casas e a taxa de mortalidade era alta, decorrente das

pestes, da falta de informações e das condições de higiene (ARIÈS, 1989;

KOVÁCS, 1992). Além disso, naquele período, a religião, que era uma instituição

de grande prestígio e poder, responsável pelas explicações dos mistérios em que

o humano estava envolvido, fornecia maior conforto às pessoas ao afirmar que

existia vida após a morte e que esta seria eterna (ARIÈS, 1977).

Desta forma, o humano preocupava-se com o que aconteceria depois da

morte, pois temia o julgamento de sua alma, que resultaria na ida para o paraíso

ou inferno. Por isso, inicia-se, em vida, a busca de absolvição por meio de

orações aos mortos, donativos, missas e testamentos (encomendação da alma,

escolha de sepultura, transmissão de desejos em relação aos sobreviventes e

transmissão de bens à Igreja) com a finalidade de garantir a vida eterna no reino

dos céus (ARIÈS, 1989; KOVÁCS, 1992).

Kovács (1992) relata que, nesta mesma época, inicia o medo de espíritos,

pois as almas que não cumpriram a missão destinada a elas durante a vida

ficariam vagando na Terra. Desta forma, como conseqüência do sentimento de

medo pela volta dos mortos, surgem rituais, nos quais estes eram escondidos e

lacrados em caixões. Um outro tipo de ritual, que é inserido na Europa neste

período, é o embalsamento (processo capaz de conservar a imagem do morto),

um método já utilizado no Egito no caso das múmias. Tal procedimento era uma

forma de negar a morte, já que o apodrecimento e detrimento do corpo não

ocorreriam.



Nos séculos XVII e XVIII, surge o medo de ser enterrado vivo, devido à

descoberta da narcolepsia, doença em que a pessoa se encontra num estado de

dormência muito semelhante à morte, pois as funções do corpo se tornam quase

imperceptíveis. Como conseqüência, surge o velório, de forma que o corpo só

seria enterrado quando entrava em decomposição (ARIÈS, 1977).

No século XIX, por influência do romantismo, a morte é vista como um

sublime repouso e a possibilidade do reencontro com o ser amado; desse modo,

ela passa a ser desejada e vista como uma fuga para o além e uma ruptura com

o insuportável. Conseqüentemente, a morte passa a ser ambígua, pois

historicamente, de um lado, ela é pavorosa, medonha e aterrorizante, do outro

lado, é sedutora, misteriosa e favorável.

É importante ressaltar que, nesse momento, também surgiu o capitalismo,

o qual defendia o humano como gerador de capital e peça fundamental para o

andamento da economia. Neste sistema econômico, a morte seria a interrupção

do processo do ser humano de atuação e produção no mundo, resultando,

então, na desvalorização do morto e na não aceitação do fim da existência. É a

partir daí que o medo da morte torna-se mais presente (KOVÁCS, 1992).

Para Ariès (1989), a instalação do capitalismo fez com que as relações

entre os membros da família sofressem alterações, os laços se tornaram mais

íntimos, os filhos tinham mais importância para os pais, já que estes seriam a

continuação do ciclo de produção da instituição familiar. Desse modo, surgiu

uma recusa em relação à separação que a morte propiciaria entre os membros

da família, os quais passaram a sofrer e expressar seus sentimentos quando a

perda ocorria, resultando em maior importância destinada às cerimônias e rituais

de despedida, feitas para elaboração do luto (BROMBERG, 2000). Além disso,

para Bromberg (Ibid.), a morte da pessoa amada não era apenas uma perda,

mas também uma ameaça, uma vez que esta percebe a morte como sendo um

acontecimento próximo e inevitável. Dessa forma, ao nos darmos conta da

possibilidade do fim, surge também um novo significado para a vida.

Na civilização atual, o ser humano se fundamenta num processo de

extrema valorização do Eu, o que faz brotar o egocentrismo característico da

sociedade contemporânea, tornando a própria morte contraditória, por ser



interpretada como a interrupção de uma existência essencial e única, para,

então, submetê-lo ao mundo desconhecido da morte (ÁRIES, 1989).

(...) a morte tornou-se um fato a ser vivido com discrição, o que transferiu o
local da morte dos lares para os hospitais, tecnicalizando-a e
dessacralizando-a. É a forma que a sociedade produziu para se proteger de
tragédias que podem abalar seu equilíbrio, já tão fragilizado em razão das
constantes e rápidas mudanças a que se submete (BROMBERG, 2000, pág.
16).

Como resultado deste processo, o ser humano, então, passa a se calar

perante a morte, chegando à proibição, tabu e ao aumento da depreciação do

morto; afinal, para o sistema capitalista vigente, o cadáver é uma mercadoria

sem valor. Uma vez que a morte é ocultada, mascarada, esvaziada e dotada de

um conjunto de valores negativos, o medo presente se torna mais intenso. Não

foi só a visão do morto que se alterou, mas também a do enlutado que, agora,

recebe uma pressão externa para sofrer e elaborar o luto em um período de

tempo muito curto, pois deve continuar a realizar sua parte na máquina

capitalista (ARIÈS, 1989; BROMBERG, 2000). Mesmo assim, a morte é colocada,

pela nossa sociedade, como a única perda importante, merecedora do

reconhecimento do processo de luto que é resultante dela (PARKES, 1998).

O luto é um processo normal e esperado de elaboração de qualquer perda e é
importante para a saúde mental, na medida em que proporciona reconstrução de
recursos e adaptação às mudanças. Seu enfrentamento possibilita que
conquistemos confiança de sermos capazes de superar as demais perdas, além
do que, permite encontrar um lugar em nossas vidas para as pessoas que
amamos e perdemos (CASELLATO, 2005, pág. 20).  

O estudo do luto é fundamental para o entendimento das questões

relacionadas ao humano e da sua capacidade de formar e romper vínculos no

decorrer de sua vida (Casellato, 2005). O luto não é um estado fixo, mas sim um

processo normal e necessário de reação à perda de um objeto valorizado

(pessoa amada, objeto material especial, emprego, status, casa, país, ideal,

parte do corpo, etc.), que envolve sucessivos quadros clínicos que se intercalam

e se substituem, de acordo com cada indivíduo, para elaboração, reorganização

e transformação das pessoas desestruturadas pela privação da perda (PARKES,

1998; BROMBERG, 2000, CASELLATO, 2005). Entretanto, o fato do luto ser

considerado um processo normal não quer dizer que ele não seja doloroso e que

não exija um grande esforço para a adaptação às novas condições de vida. Este

processo é muito difícil na vida do ser humano, pois o indivíduo perde uma fonte



de investimento e de segurança e será exposto a novas situações e problemas

para os quais não havia se preparado; assim, o novo mundo em que o enlutado

está inserido, por ser desconhecido, se torna ameaçador e potencialmente

perigoso (PARKES, 1998). Por isso, exige um trabalho de elaboração e uma rede

social de acolhimento e ajuda ao enlutado, pois ele precisa de atenção e

cuidados (BROMBERG, 2000).

Como vimos, cada ser humano tem uma maneira de vivenciar os quadros

clínicos do luto, já que ele é um reflexo do contexto, história do indivíduo, grau

de vulnerabilidade, perdas secundárias, tipo de relação e proximidade que tinha

com objeto perdido e modo que ele lida com as constantes perdas da vida;

porém, existem muitas coisas que são comuns entre as pessoas enlutadas, já

que o luto é uma resposta genérica à separação, que está presente em todas as

espécies,  “(...) o que nos leva a ver o luto como um todo, e a mapear o curso

de acontecimentos que caracteristicamente o acompanha” (PARKES, 1998, pág.

25).

Algumas reações afetivas e comportamentais, segundo PARKES (1998) e

BROMBERG (2000), são esperadas na vivência do processo de luto, pelo fato

deste processo alterar o modo habitual de sentimentos e comportamentos,

exigindo um trabalho psicológico que necessita de tempo e energia. Para estes

autores, as reações afetivas previstas consistem em:

Depressão: sentimentos de tristeza, disforia, desespero, lamentação

acompanhados por um intenso sofrimento subjetivo.

Ansiedade: caracterizada por medos, insegurança, e sensação de

impotência, de perder a cabeça e de morrer.

Culpa: auto-acusação por eventos passados e pelo que levou à morte.

Raiva e hostilidade: irritabilidade em relação ao mundo e raiva pela perda

e por suas conseqüências.

Falta de prazer: nada do que era prazeroso não é mais e a sensação de

que mais nada lhe trará prazer.

Solidão: sentir-se só, mesmo quando acompanhado de pessoas, sensação

de vazio constante.



Algumas manifestações comportamentais também são esperadas:

Agitação: inquietação atípica, hiperatividade, comportamento de procura

do que foi perdido, mesmo sabendo que não encontrará mais.

Fadiga: redução das atividades gerais, lentidão e olhar triste.

Choro: lágrimas, com expressão de tristeza.

As atitudes do enlutado também sofrem alterações; da mesma forma que

os afetos e os comportamentos, há atitudes esperadas em relação a si mesmo, à

perda e ao mundo que o cerca:

Auto-reprovação: achar que é responsável pela perda, acusar-se culpado

pelos fatos.

Baixa auto-estima: colocar-se como inadequado, fracassado e

incompetente.

Desamparo: pessimismo em relação ao mundo, desesperança, perda dos

objetivos e metas e pensamento sobre suicídio.

Suspeitas: desconfiar das pessoas que oferecem ajuda.

Problemas: afastamento, inconsciente, da rede social, o que resulta no

sentimento de solidão.

Atitudes em relação ao falecido: saudade, busca e procura pelo falecido,

dor intensa, imitação dos comportamentos e anseios do falecido, ignorar

suas características negativas e exagero quando considera as positivas.

Após identificar as características do enlutamento, acho relevante

evidenciar que o luto é constituído por fases, que incluem as reações que foram

citadas acima. Contudo, é importante ressaltar que não devemos determinar que

estas fases são lineares, definitivas e classificatórias, graças às diferenças

individuais, e que fazem com que as etapas sejam peculiares a cada indivíduo,

que ocorra a possibilidade da pessoa não vivenciar uma fase e que não exista

uma seqüência fixa. Por outro lado, as fases são de importância didática para

identificação do luto no ser humano ou para comprovação do luto patológico.



Bromberg (2000) e Casellato (2005) apresentam quatro fases do processo

de luto: a primeira seria a fase do entorpecimento, caracterizada por

sentimentos de atordoamento, desamparo e imobilização. Ela pode ser

interrompida por crises de raiva e desespero; a pessoa nega o ocorrido como

forma de defesa e tenta, automaticamente, continuar a viver como antes, como

se nenhuma mudança tivesse ocorrido.

A segunda fase, denominada anseio e protesto, é marcada por emoções

fortes, muito sofrimento psicológico e agitação física. Neste momento a pessoa

começa a ter consciência de que a perda realmente existiu; devido a este fato,

como defesa e negação da conscientização, ela anseia em reencontrar o que foi

perdido. Desta forma, passa a realizar uma busca inquietante e sem descanso

pela pessoa morta, as lembranças, pensamentos e objetos relacionados ao

morto se tornam obsessivos para o enlutado; frequentemente a pessoa tem

experiências muito vivas de que viu, sentiu ou ouviu o morto e os sonhos com

este se tornam mais constantes. Por isso os sentimentos são contraditórios e

incompatíveis nesta fase, pois a pessoa tem esperança em reencontrar o que foi

perdido, mas se desaponta ao mesmo tempo, já que sabe que isso não é

possível; mesmo assim busca e tem experiências muito vívidas. É comum desta

fase, também, o enlutado sentir muita raiva pela perda, que poder ser dirigida a

si mesmo, quando se culpa pela morte, ou pode ser dirigida aos outros, quando

estes oferecem ajuda e acabam relembrando que a perda ocorreu e não pôde

ser evitada.

A fase do desespero, terceira etapa, ocorre por volta do primeiro ano de

luto, que é quando a pessoa pára de procurar o que foi perdido, uma vez que ela

realmente se dá conta de que a perda é irreversível. Desta forma, o enlutado

passa a duvidar que seja possível viver com a privação; ele passa a desacreditar

na vida, tornando-se apático e depressivo; portanto, acaba se afastando das

redes sociais e das antigas atividades, não se interessa ou se envolve,

manifestando uma incapacidade de se concentrar nas tarefas ou de iniciar novas

atividades. 

O último estado, recuperação e restituição, caracteriza-se pelo

aparecimento de sentimentos mais positivos entre os tantos negativos e

geradores de sofrimento que a pessoa vem sentindo. Por isso, a pessoa inserida



no processo de luto passa a aceitar as mudanças adaptando-se a elas; aparece

uma nova identidade por meio do retorno da independência e da iniciativa e

reintroduz a rede social em sua vida. Contudo, em datas que ativam as

lembranças, é comum a reincidência das reações das fases anteriores.

É importante ressaltar, mais uma vez, que cada ser humano tem uma

forma de vivenciar estas fases, não havendo uma seqüência fixa; as fases

podem se entrelaçar e o modo de experienciar as reações é peculiar a cada

indivíduo. Assim, elas não podem ser consideradas determinantes ou

classificatórias. Por isso, elas são usadas para compreensão teórica dos possíveis

elementos de risco ou patológicos presentes no enlutado, ou ainda, para

identificar o processo de luto em pessoas que sofreram perdas que não são

reconhecidas socialmente.

 O luto patológico é aquele em que são prolongadas por tempo

indeterminado as reações do processo de luto, pelo fato do sujeito não

apresentar nenhuma reação inicial diante da perda, como se nada tivesse

acontecido (luto inibido), mas o luto, em alguns momentos, será vivenciado; ou

ainda, pelo fato do enlutado viver o luto adiado, em que ele tem

comportamentos normais, mas apresenta os “sintomas” do luto distorcidos; por

exemplo, na procura pelo morto ele acaba se identificando com este e passa a

apresentar os sintomas de sua doença ou apresentar comportamentos que eram

típicos da pessoa que morreu (BROMBERG, 2000).

 Como já foi dito anteriormente, a morte é um tabu em nossa sociedade,

por este motivo é negada e evitada. Este fato se torna mais evidente quando nós

tratamos das perdas que não estão ligadas, necessariamente, à morte, uma vez

que, nestas, o processo de luto também está implicado, é normal e esperado,

para que o indivíduo volte ao equilíbrio adaptando-se às inúmeras

transformações que são resultantes desta perda. Porém, estas situações de

perdas não são reconhecidas pela sociedade, pois são consideradas pequenas,

superficiais e superáveis; por isso, a comunidade não proporciona condições

para o enlutado expressar o pesar, não permite a ele compartilhar os

sentimentos e pensamentos e não oferece apoio social e profissional para

reorganização diante da crise causada pela perda, mesmo quando o indivíduo

apresenta intensas reações (CASELLATO, 2005).     



  Casellato (2005) parte do princípio de que a cultura, que rege a

sociedade, tem um conjunto de normas (“regras”) em relação ao luto (não é

igual em todas as culturas), que especifica quem, quando, onde, como, por

quanto tempo e por quem devemos expressar os sentimentos do luto, sendo que

estas regras não englobam todos os tipos de perdas e sentimentos que esta

pode causar. Tal restrição ocorre devido a cinco motivos, segundo Casellato

(2005): o relacionamento não é reconhecido (amantes, amigos, relação

homossexual, etc.); a perda não é reconhecida como significativa ou válida

(aborto, abandono, rompimento de vínculo amoroso, adoecimento, incapacidade

física, perda do status, mutilações, desemprego, etc.); a pessoa pode não ser

definida como capaz de enlutar-se (criança, idosos, doentes mentais,

profissionais da saúde); a morte não é reconhecida (morte por suicídio,

homicídio, AIDS ou outras doenças com estigmas sociais); e, por último, o modo

de enlutar-se e o estilo de expressão do pesar não são validados socialmente (o

enlutado “viola” as regras emocionais do luto, como não chorar).

A pessoa que sofre um luto não reconhecido passa a acreditar que não

tem a possibilidade de vivenciar o luto; desta forma, ela não assume os custos

daquela perda e, muito menos, os custos que envolvem as perdas secundárias.

“As reações de luto podem ficar mascaradas, manifestando-se por meio de

sintomas físicos, psicológicos e comportamentais” (CASELLATO, 2005, pág. 32).

  A perda é vivida em completo isolamento, podendo ser um fator de risco

para o estabelecimento do luto patológico, pois, além do luto não ser validado e

amparado, ele não pode ser revelado ou manifestado; desta forma o processo

de luto é adiado ou inibido, o que implica na dificuldade de aceitar a realidade e

na impossibilidade de buscar novos relacionamentos que possam entender as

necessidades da pessoa enlutada (CASELLATO, 2005).



III. MORTE E LUTO NA PSICOLOGIA ANALÍTICA

 Nós, como seres humanos, não somos totalmente conhecidos e

compreendidos por nós mesmos, pois, além de sermos constituídos por

instâncias que são conscientes, as quais incluem o ego (“eu” presente e atuante)

e a consciência, que temos proximidade e reconhecemos como sendo

manifestações próprias, mas que o acesso não se dá a todo momento, por

exemplo, devemos ativar a memória para poder acessar algum conteúdo

passado. Também somos regidos por uma instância que é obscura a nós: o

inconsciente, que é constituído por conteúdos desconhecidos do ser humano, aos

quais não temos acesso direto. Em outras palavras, somos constituídos por

múltiplas subpersonalidades, conscientes e inconscientes, que nos proporcionam

atitudes, possibilidades e orientações (JUNG, 2003; STEIN, 1998).

 Para Jung (2001, 2002, 2003), existem duas dimensões do inconsciente: o

inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é um nível

desconhecido, inteiramente composto por elementos pessoais e por

componentes da personalidade que são constituintes da inteireza daquele ser

humano, sendo que esta dimensão é uma determinante da individualidade do ser

humano. Tais elementos não se encontram sob domínio do eu consciente, pois se

tratam de conteúdos que já foram conscientes, mas desapareceram por meio do

esquecimento, repressão e evocações dolorosas (VENDRAMINI, 2004); estes

afloram à consciência por meio dos sonhos, fantasias, emoções, afetos

(sentimentos), invasões (quando o inconsciente passa a ter domínio completo e

invade a consciência, tornando o controle consciente debilitado) e memória

(fatos enfraquecidos, que se tornaram subliminares ou reprimidos).

 A segunda dimensão é o inconsciente coletivo, que é uma instância

comum a todos os seres humanos (é universal), a camada mais profunda da

psique humana, cujos elementos que a compõem são de origem totalmente

desconhecida ou, pelo menos, têm origem que não pode ser atribuía a aquisições

ou experiências individuais, ou seja, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca

estiveram na consciência, não foram adquiridos individualmente, mas sim, por

meio das diferentes gerações, da cultura e da história da humaninade. Tais

elementos são fatores próprios da humanidade (pertencem ao ser humano em

geral), sendo, assim, de natureza coletiva, “(...) constituindo portanto um



substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em

cada indivíduo” (JUNG, 2001, pág. 15).

 O inconsciente coletivo é constituído por todas as potencialidades do ser

do humano; nele há possibilidades de formar idéias, sentimentos, percepções e

pensamentos básicos, as imagens primordiais e um sentido a priori, que não

depende do contexto ou das experiências do indivíduo, os quais são

denominados de arquétipos por Jung. Por isso, quando nos referimos a uma

pessoa não estamos tratando de alguém que é detentora de uma personalidade,

mas sim de alguém que é composto por infinitas possibilidades de ser,

“subpersonalidades” (STEIN, 1998). Os arquétipos, partes constituintes do

inconsciente coletivo, também não se encontram sujeitos a nenhuma intenção

arbitrária e nem são manejáveis pela vontade; nós apenas reconhecemos o

conteúdo do inconsciente por meio da análise das suas produções, como os

sonhos e fantasias e pelo estudo de mitos, lendas, contos-de-fadas e da história

humana, sendo que a análise destas manifestações não deve ser reduzida

apenas ao âmbito pessoal, mas também relacionada ao social, ao âmbito da

humanidade (JUNG,1987, 2001; VENDRAMINI, 2004).

  Estas dimensões, tanto conscientes quanto inconscientes, constituem

polaridades que se relacionam de maneira dialética, são interdependentes. A

psique humana tende à totalidade por meio do processo de individuação, que

consiste na integração de conteúdos do inconsciente à consciência (ampliação do

consciente), “fazendo com que o indivíduo se torne o que ele sempre foi” (JUNG,

2001, pág. 49), construção do ser único, da individualidade.

 Quando as polaridades entram em conflito, devido a um estímulo

interno ou externo, ocorre uma tensão que perturba a antiga relação e o repouso

original que era estabelecido entre elas, o que gera um desequilíbrio, uma

instabilidade, da energia psíquica ou libido (força vital das estruturas psíquicas –

vontade e desejo - que promove a relação e a ação mútua entre elas, dinâmica

psíquica), o qual passará a se movimentar de outra forma, por meio de outras

estruturas, para alcançar o reequilíbrio. Tal movimento se dá com a finalidade da

integração entre as polaridades, ou seja, acontece uma troca de energias entre

consciente e inconsciente em busca de equilíbrio, processo de auto-regulação.

Em outras palavras, existe um movimento constante da psique em manter uma



relação adequada entre as polaridades da consciência e do inconsciente,

trazendo ao ego as posições relativas a cada um deles por meio da realização

das demandas e exigências de ambos para uma parceria cooperativa contínua

(WHITMONT, 1994; STEIN, 1998).

O movimento da libido se dá dos níveis mais elevados energeticamente

para os níveis mais baixos. A energia psíquica pode agir de forma progressiva,

ou seja, direcionada para a adaptação à vida e ao mundo externo; porém,

quando este movimento fracassa, esta energia se volta para o próprio indivíduo

e para o seu sistema psíquico (movimento regressivo), desta forma a pessoa fica

inacessível para a adaptação exterior, sua vida fica paralisada do ponto de vista

do mundo externo. Neste caso, a energia se movimenta no mundo interno,

possibilitando o seu desenvolvimento e transformação, uma vez que o sujeito é

levado a lidar com o seu sistema psíquico para fazer novas adaptações que

proporcionam o reequilíbrio. “Esse movimento no sentido da adaptação interior

leva, finalmente, a uma nova adaptação exterior quando a libido inicia, uma vez

mais, o caminho da progressão” (STEIN, 1998, pág. 77), em outras palavras, a

pessoa, na sua totalidade, estará mais madura por meio do confronto,

elaboração e integração de conteúdos inconscientes. 

A movimentação da libido para alcançar a transformação de material

inconsciente em consciente ocorre por meio dos símbolos, uma vez que, como

seres egoícos, não temos capacidade de receber ou compreender a totalidade do

inconsciente; portanto, os símbolos são a melhor forma de expressão possível de

algo que nos é desconhecido. Dessa forma, os símbolos são responsáveis em

fazer a ligação, ou melhor, a síntese, entre consciente e inconsciente, entre o

ego e o inconsciente, possibilitado à consciência a compreensão dos conteúdos

do inconsciente coletivo (arquétipos) e conteúdos do inconsciente pessoal

(RAMOS, 1994, JUNG 2001, 2002; VENDRAMINI, 2004).

 Devido ao processo de auto-regulação, quando a energia tende para um

dos lados, a psique cria mecanismos compensatórios que transformarão do

indivíduo para o restabelecimento do equilíbrio, como já discutido anteriormente

(WHITMONT, 1994; JUNG, 2001; WAGNER, 2006). Desta maneira, no processo

de auto-regulação, as crises são acontecimentos relacionados às experiências

que paralisam a continuidade da vida, ou seja, “advém de uma necessidade de



adaptação do sujeito diante de situações que o perturbem ou diante de fases de

mudança em seu desenvolvimento biopsicossocial” (GIOVANETTI, R.M.;

SANT’ANNA, P.A., 2005, pág. 405).

 Tais movimentos, em busca da integração das polaridades conscientes e

inconscientes, se dão devido ao processo de Individuação, ou seja, acontecem

pela busca do desenvolvimento de um Eu único e particular, para melhor

adaptação ao mundo externo (ambiente, sociedade e cultura) e ao mundo

interno (consciência e inconsciência).

 Alguns fatores intrínsecos ao processo de individuação devem acontecer

para proporcionar o amadurecimento e o desenvolvimento humano, entre eles se

encontra a dinâmica dos arquétipos de Vida e de Morte, em que as perdas e os

ganhos devem acontecer para propiciar a transformação indivíduo (ALVARENGA,

2005). Em outras palavras, quando o sujeito passa de um estágio do processo

de Individuação para outro, ganhos (transformações e mudanças, arquétipo da

Vida) acontecem na aquisição de maior adaptação aos mundos interno e

externo, porém, para que isso seja possível, coisas são deixadas para trás,

coisas são perdidas, inclusive a antiga forma de viver e o antigo Eu (destruição,

arquétipo da Morte). Além disso, para o fortalecimento do ego, é preciso que ele

atue na reequilibração; desta forma, é necessário que o ser humano entre em

desequilíbrio, causado pelas perdas (morte simbólica), que fará com que o ego

atue, criando novos mecanismos de enfrentamento para então se equilibrar na

sua nova condição (sacrifício do ego), proporcionando a transformação do

indivíduo. Não se trata apenas das perdas concretas, como a mudança do corpo,

perda de um membro, amnésia (perda do passado), término de um namoro,

morte de uma pessoa querida, mas também, das perdas simbólicas, como a

morte do Eu não-adaptado para o nascimento de um Eu em maior equilíbrio

(JUNG, 1988; ASTOR, 2000; JUNG, 2002; LEE, 2002; GODSIL, 2005;

ALVARENGA; 2005; MATTA, 2006).

 Entretanto, pelo fato do ser humano não saber lidar com as perdas, ele as

evita, uma vez que estas colocam o homem diante do desconhecido, do que

ainda é incontrolável, por isso ele passa a se defender por meio da negação, do

fechamento e da esquiva. Resultando, então, numa maior dificuldade em

prosseguir com o processo de individuação, ou seja, o ser humano fica



estagnado em um ponto de seu desenvolvimento. Quando tratamos a morte

como perda, a negação se torna mais evidente, pois o indivíduo entra em

contato com a própria finitude, o fim das metas e determinações, fica diante da

certeza de que não é eterno, se depara com o maior dos questionamentos, em

busca de um sentido para o morrer, que é: o que acontece depois da morte?

 Ao levarmos esta possibilidade em consideração, quando tratamos a perda

como um acontecimento que gera desequilíbrio, pois insere o sujeito num

território desconhecido e misterioso, tratamos, então, o luto como um processo

natural e necessário para a elaboração, reorganização e transformação do ser

humano, restabelecendo a adaptação do indivíduo ao meio (PARKES, 1998), em

outras palavras, como um processo de auto-regulação da psique. Desta forma,

as suas fases seriam necessárias para o indivíduo vivenciar, elabora e integrar a

perda, possibilitando sua transformação na reequilibração.

 Diante de tais constatações podemos pensar as fases do luto, na

Psicologia Analítica, da seguinte maneira:

Fase de Entorpecimento – Diante de uma perda o fluxo natural da energia

psíquica é abalado, o ego perde o seu eixo, assim, passa a não identificar

a situação, perde o controle e deixa de se reconhecer, uma vez que,

devido à instabilidade da libido, algumas estruturas, conscientes e

inconscientes, passam a agir de maneira autônoma. 

Fase de Anseio e Protesto – Nela, o ego busca incessantemente

restabelecer a situação anterior, ele nega o fato de ter que lidar com o

novo, o desconhecido e o não habitual. Sua libido, num movimento

regressivo, é movimentada para a formação de mecanismos de defesa e

de negação da perda. Por isso, em momentos que se depara com a

realidade e irreversibilidade da perda, o indivíduo se revolta e sente raiva.

Fase de Desespero – Acontece quando o ego se dá conta da perda e da

sua irreversibilidade. O sujeito é levado a lidar com questões internas,

movimento regressivo da libido, que lhe causam muito sofrimento, como

os conteúdos da sombra, por isso se deprime, perde as forças e sente-se

sem energia.



Fase da Recuperação e Restituição – É caracterizada pelo encontro da

reequilibração da libido, por meio da adaptação à nova situação. O ego,

através da experiência e vivência das outras etapas, passa a aceitar a

perda e conviver com ela, consequentemente acontece a sua

transformação e desenvolvimento. 

O luto não-reconhecido seria, então, um distúrbio no mecanismo de

auto-regulação da psique, que impossibilitaria a vivência do luto como um

processo natural, uma vez que a pessoa não se permite, consciente e

inconscientemente, manifestar ou vivenciar o luto pela falta de amparo e

validade social, fixando-se em alguma de suas etapas. Desta forma, a psique

passaria a buscar uma outra forma de manisfestar e expressar as etapas não

vivenciadas, ou seja, o sujeito manifestaria o luto complicado, que consiste em

sintomas e quadros patológicos, que funcionariam como mecanismos

compensatórios para a reequilibração e elaboração da perda.  

Entretanto, este assunto não é muito pesquisado e estudado no ramo da

Psicologia Analítica, necessitando de maior reconhecimento e consideração.

Desta forma, com base nas informações reunidas, podemos perceber a

necessidade da construção de um novo olhar, diferenciado e, ao mesmo tempo,

capaz de abordar, de forma mais completa, a complexidade do luto

não-reconhecido como um processo de auto-regulação. Somado a isso, parece

extremamente relevante a caracterização dos cuidados de que o enlutado

necessita por parte dos profissionais e do meio social que o cerca

(reconhecimento pela comunidade).



IV. ARQUÉTIPO DO INVÁLIDO E ARQUÉTIPO DO HERÓI

 Como vimos anteriormente, no processo de individuação está intrínseco o

confronto entre “duas realidades anímicas fundamentais” (JUNG, 2000, pág.

281), consciente e inconsciente, que resulta no desenvolvimento e ampliação da

consciência humana. Duas dessas polaridades, já discutidas, constituem este

processo, que são os arquétipos de Vida e Morte, os quais atuam de maneira

fundamental na evolução e transformação do indivíduo, porém, tais elementos

não sãos o únicos que fazem parte das vivências de perdas presentes em nossas

vidas, outras estruturas também são intrínsecas a este processo. Para discutir

estas demais estruturas é importante compreendermos duas polaridades

fundamentais para o ser humano: Persona e Sombra.

 A Persona e a Sombra são estruturas arquetípicas que participam do

processo de estruturação do Ego e da sua adaptação ao mundo externo e ao

mundo interno. Nos primeiros meses de vida, o bebê, que nasce totalmente

mergulhado no inconsciente, começará a ser moldado de acordo com os códigos,

papéis e funcionamentos da família, da sociedade e da cultura. Desta forma,

será disponibilizado, para ele, ferramentas que possibilitarão a sua elaboração

simbólica, em outras palavras, é proporcionado para o indivíduo instrumentos

que torna possível o eixo simbólico, a ligação consciente e inconsciente. Assim,

no decorrer de sua vida, estas ferramentas irão ser aprimoradas e ampliadas, de

maneira sempre dinâmica, de acordo com as diferentes experiências e fases do

desenvolvimento do sujeito (BYINGTO, 1988). 

 Neste processo, o indivíduo terá que se adaptar às exigências e

expectativas do mundo social, ou seja, terá que se mostrar para o ambiente de

modo a ser aceito. Assim, construirá uma máscara, que irá mostrar um indivíduo

adaptado socialmente e com um estilo de agir aceitável e irá “esconder”

pensamentos, comportamentos e conteúdos profundos, que, muitas vezes, não

são aceitos moralmente. Está máscara é denominada, por Jung, de Persona,

termo que vem do latim persona, que se refere à máscara usada pelos atores na

Era Clássica (STEIN, 1998).

 A Persona seria, então, a estrutura que permite ao indivíduo a interação

com o mundo externo e a adaptação social, “é o rosto que usamos para o

encontro com o mundo social que nos cerca” (STEIN, 1998, pág. 98), sendo



resultado da aculturação e educação dos meios físicos e culturais, por isso é

reconhecida pelo ego. É importante ressaltar que a Persona é aquilo que o

indivíduo apresenta não aquilo que ele é, podendo ser alterada de acordo com

situações e circunstâncias específicas (BYINGTON, 1988; JUNG, 1971; STEIN,

1998; JUNG, 2000).

 Quando a pessoa se confunde com o mundo externo, isto é, se identifica

com o papel social, pode passar por problemas profundos e graves de distúrbios

na sua personalidade. Segundo Stein (1998), existem dois tipos de problemas

com relação à persona: o primeiro seria o problema na sua estruturação, em que

há a falta de máscaras para moldar a expressividade no ambiente ou esta

máscara é defeituosa, o que deforma a expressividade do sujeito no mundo; o

segundo problema seria o de apego à adaptação, no qual a pessoa tem

dificuldades em retirar a máscara com a qual já está acostumado, em outras

palavras, seria a dependência da Persona. Ambas as situações, evitam com que

o ego desenvolva o novo, a transformação, que será vivido, então, por meio da

sombra.

 A Sombra é uma estrutura que contém os conteúdos que não atingiram a

consciência, seria o elemento “co-adjuvante” na formação e estruturação do ego,

já que se expressa de maneira inconsciente na atualização do potencial

arquetípico com relação ao Self, a cultura e ao indivíduo. O fato dela ter forte

componente inconsciente, não quer dizer que a Sombra também o seja, uma vez

que seus conteúdos poderiam ser conscientes, mas, por uma determinada razão,

houve um movimento que os desviou do acesso ao ego, o que a torna parte

inferior e obscura da personalidade (BYINGTON, 1988; JUNG, 1971; STEIN,

1998; JUNG, 2000).

 Devido ao fato de conter conteúdos desagradáveis e não aceitos pelo ego,

o acesso à sombra é aterrorizante e causa muito sofrimento, já que nos coloca

em contato com os nosso defeitos, inadequações e insuficiências, por isso, é

evitado a todo custo. Entretanto, por se tratar de uma parte constituinte do ser

humano, a sombra precisa ser expressada e vivida, o que resulta numa atuação

autônoma, inconsciente e independente do ego.

 Uma forma da Sombra se manifestar acontece por meio da projeção, que

se caracteriza pela tendência da psique em dissociar-se de conteúdos internos,



depositando-os em situações e objetos externos que possuem alguma ligação

com aqueles elementos. Este mecanismo atua de maneira autônoma e

inconsciente, por isso não somos conscientes do caráter projetivo da qualidade

do objeto, resultando na discrepância entre a percepção e a realidade do objeto,

o outro se torna símbolo da psique do próprio indivíduo (JUNG, 1971; JUNG,

2000).

Apesar da cisão e alteração da realidade, a projeção é um fenômeno

normal e esperado no ser humano, uma vez que permite a vivência e expressão

de alguns conteúdos que o indivíduo não está preparado psiquicamente para

vivenciar, pelo fato de não serem aceitos ou reconhecidos, pois, caso fossem

experienciados de maneira consciente, poderiam proporcionar muito sofrimento,

culpa, vergonha, sentimento de inadequação, exclusão etc. Entretanto, quando o

sujeito já possui uma estruturação egóica, de acordo com as fases da vida, estes

elementos necessitam ser percebidos, elaborados e incorporados à consciência,

não apenas de maneira racional, mas sim pelo sujeito como um todo (intelecto,

sentimento, sensações, intuições), para que aconteça a ampliação e

transformação egóica e o desenvolvimento psíquico (BYINGTON, 1988; JUNG,

1971; STEIN, 1998; JUNG, 2000).

O desafio da tomada de consciência das projeções, apesar de colocar os

indivíduos em contato com seus defeitos, inadequações, preconceitos e

incompletude, que estão presentes na Sombra, torna-os “verdadeiramente

honestos e autênticos (...). Se tivermos tal atitude, forças auxiliadoras

adormecidas na nossa natureza mais profunda poderão despertar e vir em nosso

auxílio, pois o desamparo e a fraqueza são vivências eternas e eterna questão

da humanidade” (JUNG, 2000, pág. 31). Desta forma, o encontro com a Sombra

é necessário para a transformação, seria a reação a partir da deficiência

(GUGGENBÜHL-CRAIG, 1983).

A rejeição da Sombra pode ter um efeito prejudicial, uma vez que os seus

símbolos não teriam acesso à consciência devido às defesas patológicas, o

indivíduo criaria mecanismos nocivos para não entrar em contato com a Sombra.

Uma forma de não entrar em contato com as próprias falhas e defeitos, é

quando o sujeito se coloca como onipotente, senhor da situação, não se dando

conta dos seus limites, podendo se colocar em risco (BYINGTON, 1988).



Um fator que pode levar a não aceitação dos conteúdos da Sombra é a

ideologia cultural. Vivemos numa sociedade em que fantasiamos a saúde como a

totalidade, o corpo perfeitamente são, buscamos o pleno desempenho e a

completude, por isso ignoramos a invalidez, queremos superar qualquer defeito,

mau funcionamento, inadequação, incompletude etc, esquecendo que tais

fatores também são intrínsecos ao ser humano. O que nos torna incapazes de

lidarmos com o Arquétipo do Inválido, que é detentor de tais elementos

(GUGGENBÜHL-CRAIG, 1983; CAPRILES, 2002).

Em situações de perda, o ser humano é levado a lidar com a sua

impotência diante do real, passa a ter que se deparar com falhas funcionais que,

agora, estão em desarranjo e necessita defrontar-se com uma invalidez que não

tem cura, resultado de uma perda, no caso irreversível. Neste contexto, o

Arquétipo do Inválido é ativado, aquilo que era reprimido vem à tona, o sujeito é

levado a lidar com suas vulnerabilidade e dependências, deparando-se com sua

Sombra.

O Arquétipo do Inválido é problemático e difícil de ser vivenciado, é

caracterizado pela fragilidade que aprisiona e estagna, por isso o reprimimos e

rejeitamos. Nele, o indivíduo se confronta, constantemente, com a decadência do

seu corpo, por isso, não há como ter ambições e planejamentos quanto ao

futuro, o sujeito fica preso na sua invalidez, o que pode resultar em defesas

patológicas em sua vivência. Em outras palavras, para negar a experiência do

Arquétipo do Inválido, o indivíduo cria defesas que o torna um tirano, onipotente,

egoísta, prepotente, ou ainda, passa a se sentir culpado por sua situação, foge

para não se confrontar com conteúdos não reconhecidos e voltar para si não

enxergando mais possibilidades futuras.

Apesar de ser uma experiência dolorida e aterrorizante, a vivência do

Arquétipo do Inválido é necessária, principalmente nas situações de perdas, uma

vez que leva à regressão e reflexão sobre questões internas ainda não

elaboradas, promove a modéstia, a compreensão da dependência eterna que

temos do outro e a aceitação de nossos limites, defeitos, inabilidades etc, como

elementos intrínsecos ao ser humano. Desta forma, a não aceitação do Arquétipo

do Inválido inclui a não aceitação do curso da normal da vida, da natureza e do

destino, o que, no caso das perdas, seria a não permissão da vivência do luto.



Entretanto, a paralisação causada pela experiência da invalidez não pode

ser eterna, o indivíduo precisa criar mecanismos para poder enfrentar e sair

desta posição, voltando a depositar sua libido no mundo exterior (progressão).

Desta forma, é necessário, também, que, durante o processo, aconteça a

ativação do Arquétipo do Herói, isto é, o ego agiria no sentido de suportar a

vivência com relação à perda e às fases do luto, assim, superá-la e aceitá-la,

possibilitando a conclusão do processo de transformação do ego e ampliação da

consciência.     



V. MÉTODO DE EXPRESSÃO

 Como já foi visto anteriormente, no caso do luto não-reconhecido, devido

à falta de amparo e validade, a pessoa, que sofreu a perda, adia ou impossibilita

a vivência do processo de luto; em outras palavras, ela não reconhece o próprio

enlutamento (CASELLATO, 2005). Por isso, o processo se torna, de certa forma,

esquecido, reprimido e desconhecido, assim, podemos afirmar que ele se tornou

inconsciente (WHITMONT, 1994), foi remetido à Sombra.

 Segundo Jung (2001, 2002), Ramos (1994) e Vendramini (2004) a única

forma possível de termos acesso ao conteúdo do inconsciente é por meio dos

símbolos, uma vez que se trata da expressão de algo que nos é desconhecido.

Por este motivo, o acesso ao luto não-reconhecido de uma pessoa deve se dar

pelo uso de procedimentos que possibilitem o aparecimento dos símbolos, ou

seja, procedimentos que proporcionem uma experiência numinosa, que comova

o indivíduo em sua totalidade e possibilite um episódio significativo para este

(WHITMONT, 1994; WAGNER, 2006).

 Desta forma, pelo fato da Expressão Gráfica (desenho) revelar, por meio

da entrada na dimensão simbólica, aspectos que o indivíduo desconhece sobre o

seu contexto naquele momento, sofrimentos profundos que ficam ausentes da

área mental da consciência e por possibilitar o levantamento de hipóteses para

além das características de personalidade e do momento consciente, considero

importante que o trabalho de investigação dos símbolos que aparecem no luto

não-reconhecido seja feito por meio deste método de pesquisa.

 Segundo Furth (2004), os símbolos são uma dualidade, pois ao mesmo

tempo em que se refere a algo conhecido e assimilado (consciente), contém um

lado profundo e complexo (inconsciente), que não é, conscientemente,

compreendido por nós, uma vez que a consciência é somente uma parte limitada

da psique. Assim, o símbolo age de forma compensatória ou complementar em

relação ao estado consciente de psique. Através dos sonhos, fantasias e dos

métodos projetivos, a energia compensatória de um aspecto da vida que está

polarizado na consciência emerge como um símbolo, pois, com a finalidade de

alcançar um equilíbrio e uma totalidade, a psique busca chamar a atenção da

consciência e promover uma mudança na atitude consciente do indivíduo. Os

símbolos são responsáveis por trazer o material inconsciente à consciência e nos



auxiliar, portanto, a compreender a nós mesmos. Dessa forma, o símbolo possui

um potencial curador, que se realiza ao ser elaborado.

 O desenho, então, consistiria num processo psicológico operante, em que

o indivíduo colocaria uma experiência interna, uma imagem interna, no mundo

externo; em outras palavras, questões inconscientes são trazidas à consciência

por meio da objetivação de tais conteúdos no método expressivo. Por isso, o

estudo das projeções permite identificar a dinâmica da personalidade e a

imagem corporal de um indivíduo, os problemas inconscientes básicos ainda não

reconhecidos ou identificados e auxiliar o sujeito a analisar, discutir e elaborar

conteúdos internos (HAMMER, 1978; VAN KOLCK, 1984).

 Tal instrumento consiste num método qualitativo de pesquisa

(investigação), não-verbal, de caráter lúdico e expressivo, que tem como alicerce

a criatividade em virtude da construção de imagens por meio da abertura pelo

resgate e contato com a criança interna (possibilidade de contato com o novo e

com a transformação), sendo que a imagem construída é um auto-retrato do

contexto atual daquele indivíduo (HAMMER, 1978; VAN KOLCK, 1984; FURTH,

2004).



VI. OBJETIVOS

Com base na Psicologia Analítica, pretendemos analisar o processo de luto

não-reconhecido em pessoas que sofreram algum tipo de acidente que

conseqüenciou em seqüelas, impossibilitando-as de continuar a vida como antes

de tal acontecimento. Isso será investigado por meio da análise das simbologias

existentes em seus Desenhos-Estória.

Além disso, buscaremos identificar, nas imagens criadas, quais são as

dificuldades e alternativas que estes indivíduos encontram para lidar com o

processo de luto, de modo a sugerir intervenções apropriadas às suas

necessidades.



VII. MÉTODO

 Trata-se, então, de uma pesquisa qualitativa, fazendo uso do

Procedimento de Desenhos-Estória (TRINCA, 2002).

O Procedimento de Desenhos-Estória (D-E) conquistou um local de

destaque junto ao instrumento de trabalho do psicólogo clínico. Desde sua

criação por Walter Trinca, em 1976, até os dias de hoje, ocorreram

modificações, ampliações e expansões quanto ao seu uso. Inicialmente, a faixa

etária indicada pelo autor era de cinco a quinze anos, no entanto, seu uso atual

expandiu-se para o atendimento de populações com idades entre três anos e a

velhice.

 A aplicação do D-E é muito simples. Pede-se ao sujeito que realize um

desenho livre. Após sua finalização, solicita-se que conte uma estória a respeito

do desenho (neste momento o aplicador faz um inquérito para esclarecer

dúvidas e obter novas associações) e, em seguida, sugere-se que o sujeito dê

um título à estória. A mesma operação se repete até obter, no máximo, cinco

desenhos-estória. Cada agrupamento – desenho, estória e título – constitui uma

unidade de produção.

No decorrer da aplicação, o colaborador necessita criar novos temas e

torná-los dinâmicos por meio da estória, de modo que a repetição deste

processo, dentro de uma situação semi-estruturada, exige grande flexibilização

dos seus processos psicodinâmicos.

 A folha em branco possibilita os processos projetivos. Dessa forma, o D-E

ativa conteúdos internos do sujeito e possibilita clara observação dos seus

movimentos emocionais, pois faz com que ele entre em contato com os seus

conflitos internos. Para completar a tarefa do D-E, o sujeito necessita voltar-se

para si e buscar recursos no seu psiquismo, estes que são expressão de seus

aspectos emocionais. Assim, o conjunto de unidades de produção possibilita a

compreensão do funcionamento psíquico do colaborador, uma vez que

caracteriza a expressão fiel do momento pelo qual esse passa (TRINCA, 2002).

Instrumento: unidades de produção dos D-E.



Material

Folhas de papel sulfite A4

Lápis grafite

Lápis de cor (12 cores)

Procedimento

 A coleta de dados realizada com cada participante foi feita num encontro

de uma hora e meia, que consistiu, num primeiro momento, na apresentação da

pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento, seguida de uma breve

entrevista semi-dirigida, que teve como objetivo situar a pesquisadora com

relação ao acidente, proporcionar uma relação de maior confiança entre a

pesquisadora e o colaborador e possibilitar ao participante entrar em contato

com as reações diante daquele contexto e com suas questões perante as perdas

sofridas. Desta forma, o colaborador pode entrar em contato com seus

conteúdos internos, por meio da ativação destes, o que se reflete na realização

dos seus desenhos.

 Tal entrevista semi-dirigida consistiu em cinco temas: o acidente, o tempo

de tratamento, o convívio com as seqüelas, os planos com relação ao futuro e as

transformações sofridas.

 Após a entrevista, foi aplicado o método do D-E que teve uma modificação

com relação ao número de desenhos (TRINCA, 2002), uma vez que cinco

desenhos ultrapassariam a quantidade necessária para atingir os objetivos

propostos, desta forma a aplicação consistiu em quatro desenhos: o primeiro era

livre, para possibilitar que o participante entrasse em contato com o método; o

segundo teve como tema o acidente, desta forma poderíamos entender quais

conteúdos foram ativados com esta situação; o terceiro teve como tema o

futuro, busca compreender como o colaborador espera lidar com tais questões

(com as perdas); e o último seria livre, com o propósito de entrarmos em

contato com a forma que aquele indivíduo integrou as questões suscitadas pelo

processo de elaboração dos desenhos, sendo que a realização ou não deste

desenho ficava a critério do participante.



 Por último, foi feito um agradecimento pela participação do colaborador na

pesquisa.             

 Para registro foram gravados e anotados, durante a realização dos

desenhos, os elementos construtivos, a história e as verbalizações realizadas

durante a construção.

Participantes

Como pretendia fazer a análise dos símbolos presentes nos desenhos,

entendia que o sexo dos indivíduos e a especificidade da seqüela (não pretendo

analisar uma seqüela específica) se tornaram características secundárias ao

estudo, pois remetia apenas a conteúdos pessoais, e não a elementos simbólicos

do processo do indivíduo. Diante do colocado, é fato que a idade também não

deveria ser um elemento relevante para o presente estudo, porém, como os

dados sobre os pacientes serão coletados em um hospital para adultos, escolhi

trabalhar com esta faixa etária (a partir dos 18 anos). 

 Para encontrar pessoas que sofreram acidente, resultantes em seqüela(s),

entrei em contato com o Centro de Reabilitação Lar Escola São Francisco (ANEXO

I), que cedeu espaço para que a pesquisa fosse realizada.

 O tempo decorrido do trauma até o momento de realização da pesquisa

não foi relevante, uma vez que a vivência de um acidente que resultou em

seqüelas é muito significativa e marcante, desta forma a ativação do arquétipo e

do complexo aconteceria independente do acidente te sido recente ou não

(FLAKS, 2000).

Ao considerar o fato de que não tinha informações prévias sobre a

quantidade de pessoas que sofreram acidente que estariam presentes na

instituição, preferi não determinar o número de participantes da amostra. Os

dados foram colhidos no período de um mês, o que resultou em quatro

pacientes.

 Devido ao princípio ético de sigilo (ANEXO III), os nomes dos pacientes

foram trocados por nomes fictícios.



NOME SEXO IDADE TIPO DE
ACIDENTE

SEQÜELA
RESULTANTE
DO ACIDENTE

SUJEITO I Elias masculino 42 anos
Acidente de

moto
Amputação da
perna direita

SUJEITO
II Santos masculino 40 anos

Acidente com
arma de fogo Amnésia

SUJEITO
III

Lucia feminino 29 anos
Acidente

auto-mobilíst
ico

Perdeu os
movimentos das

pernas

SUJEITO
IV João masculino 23 anos

Acidente
ferroviário

Amputação das
duas pernas

Quadro 1: Dados descritivos dos sujeitos da pesquisa

Procedimento de análise

 A análise qualitativa foi feita com base na teoria da psicologia analítica,

por meio da identificação e interpretação do simbolismo presente nas imagens

criadas.

 Além disso, foi feita uma análise espacial de acordo com o esquema

desenvolvido por Ammann no método da Caixa de areia, em 2001 (citada por

VENDRAMINI, 2004):



Lado direito:
Lado consciente, mundo
externo, realidade, lado mais

Lado esquerdo:
Lado inconsciente, mundo

Eu
Centro de

Personalidade

Mundo interno
Religiosidade

Consciência coletiva
Mundo social consciente

Impulsos
Natureza criativa

Relação pessoal com o
consciente



Três princípios básicos foram considerados ao analisar as figuras do

inconsciente:

1. A primeira impressão que o desenho causou

2. Os pontos focais dos desenhos apresentadas de maneira sistemática e

objetiva

3. Síntese daquilo que foi descoberto por meio dos componentes

individuais do desenho e reunião desta informação em um todo

 No entanto, é importante ressaltar que não existe uma forma pronta a

respeito da análise do simbolismo presente nos desenhos, uma vez que cada

desenho é uma unidade e contém significado singular. Assim, utilizei o

Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant, assim como os mitos que

auxiliaram na interpretação dos desenhos. Os tópicos listados a seguir foram

utilizados como um caminho para a interpretação e tiveram como objetivo

centralizar a atenção para pontos que causaram algum “estranhamento” e,

portanto, permitiram identificar uma forma entrar em contato com a psique

do sujeito (HAMMER, 1978; VAN KOLCK, 1984; FURTH, 2004):

Que sentimentos o desenho transmitiram?

Um desenho sempre busca transmitir uma mensagem, assim, é importante

capturar a primeira impressão, inicial e espontânea, que a imagem causa.

O que pareceu de estranho?

Buscar compreender o motivo de algumas coisas estarem desenhadas de

forma peculiar ou anormal que podem indicar área problemática especifica da

qual o individuo pode ou não estar consciente a respeito.

Obstáculos

Possíveis obstáculos nos desenhos (pessoa, planta, árvore ou objeto

inanimado, por exemplo) podem evitar que a comunicação entre personagens

ocorra. Possibilitam a percepção e reconhecimento das barreiras, conscientes

ou inconscientes, que impedem o crescimento e amadurecimento do indivíduo.



O que está faltando?

Aquilo que está ausente ou foi deixado de fora do desenho. Os elementos

faltantes, na maioria das vezes, são de muito importante para o indivíduo,

uma vez que o dado ausente simboliza o que realmente falta na vida do autor

do desenho. 

O que é central?

Muitas vezes aquilo que é central no desenho pode representar o núcleo de

um problema ou conflito.

Tamanho

A proporção entre o papel, os objetos e as pessoas oferece dados sobre a

auto-estima, a expansividade com relação ao ambiente externo e sua

percepção como indivíduo no mundo.

- Desenho muito pequeno – sentimento de inadequação ou de rejeição pelo

ambiente, tendências ao retraimento e ao isolamento.

- Desenho pequeno – sentimento de inferioridade, inibição, depressão e

dependência.

- Desenho grande – sentimentos de expansão e agressão, falta de controle ou

inibição.

- Desenho muito grande – agressividade e descarga motora.

- Desenho excessivamente grande, que sai do papel – forma de compensar

um ambiente extremamente limitador e inibidor. 

Pressão

A pressão no papel indica o nível de energia do individuo com relação à

atividade e à vida.

- Traço forte – questões ligadas à afirmação (aceitação) e tensão.

- Traço que varia no decorrer da produção – sujeitos mais adaptados e

flexíveis.



- Traço leve – baixo nível de energia, restrição e repressão.

- Traço muito leve, quase imperceptível – sentimentos de inadequação ou de

depressão.

Traço

Dizem um pouco dos traços formais do indivíduo.

- Linha grossa – energia, vitalidade, iniciativa, decisão, auto-confiaça,

agressão e hostilidade com o ambiente, falta de adaptação.

- Linha fina – insegurança, timidez, incapacidade, falta de energia e

auto-confiança, personalidade sensível.

- Linha média – meio termo entre linha grossa e fina.

- Traçado contínuo – decisão, rapidez, energia, auto-afirmação, falta de

sensibilidade, medo de iniciativas (quando o lápis fica muito aderido ao

papel).

- Traçado de avanços e recuos – emotividade, ansiedade, falta de confiança e

iniciativa, insegurança, hesitação ao lidar com situações novas, intuição e

sensibilidade.

- Traçado interrompido – incerteza, temor, angústia.

- Traçado trêmulo – medo, insegurança, sensibilidade. 

Formas distorcidas

Partes do desenho podem estar desenhadas fora do padrão normal do

mesmo, ou seja, fora de proporção, que simbolizam os conteúdos que

necessitam ser trabalhados.

Objetos repetidos

Quando isto ocorre, aconselha-se contar quantas vezes tal objeto se repete,

pois este número pode ser significativo para a análise.

Perspectiva



Observação da consistência da perspectiva do desenho. Quando o desenho

apresenta muitas perspectivas pode indicar uma inconsistência por parte do

indivíduo, ou se a elaboração do indivíduo trazer uma perspectiva errada

representa a sua incongruência com relação à realidade.

Entre no desenho

O pesquisador deve se “tornar” alguns dos objetos do desenho afim de

compreender melhor como se dá a relação dos mesmos com o todo.

Sombreado

Requerem mais tempo para serem feitos, assim, é importante compreender o

porque de sua utilização, o motivo para o grande investimento de energia.

Compare com o mundo em volta

O desenho deve ser comparado ao mundo físico real do sujeito, pois uma

grande discrepância entre os dois deve ser analisada com mais cautela, uma

vez que pode ser significativa na psique daquele sujeito.

Fora de época

Os desenhos são, normalmente, apropriados à época do ano, logo, caso

árvores de natal apareçam em junho, maior questionamento deve ser feito a

respeito do motivo por tal escolha.

Encapsulação

Necessidade de colocar limites específicos ao redor de determinados objetos

do desenho, ou ainda pode representar um aprisionamento por parte da

pessoa que desenha.

Extensões

Instrumentos desenhados nas mãos de uma figura presentes nos desenhos,

que permitam que o sujeito tenha maior controle sobre o ambiente (indivíduo

sente que tem ou precisa ter controle sobre o ambiente).

Verso do desenho



Percepção daquilo que é desenhado no verso e tentativa de compreender

porque tal figura não pode ser desenhada na parte da frente com o restante

do desenho.

Sublinhado

A figura sublinhada, muitas vezes, indica falta de sustentação ou ainda uma

compensação com relação à realidade.

Rasuras

Comparação daquilo que foi refeito com aquilo que havia antes. Geralmente,

as rasuras indicam área conflituosa ou tal área está ganhando uma nova

representação na vida do indivíduo. Assim, se a rasura tiver melhor do que a

anterior mostra que há um novo significado para aquela área. Caso a

qualidade da rasura for inferior, existe um conflito, ainda não elaborado, com

relação àquela área. Ou ainda, se nada for desenhado sobre a rasura, mostra

que o sujeito ainda não entrou em contato com aquele conflito. 

Palavras nos desenhos

Linha atravessando o alto da página

Identificar o que tal linha representa e o motivo dela aparecer

Transparência

Enxergar alguma coisa através de uma barreira, por exemplo, enxergar uma

pessoa atrás de uma parede. No caso de crianças, este fenômeno é bastante

comum.

Movimento

Acompanhar a trajetória do movimento, identificando sua direção e possíveis

conseqüências.

Abstrato

Torna-se de extrema importância perguntarmos ao sujeito que fez o desenho

suas possíveis associações com o desenho



Cheio versus vazio

Arvores e idade

As árvores são um símbolo da vida, assim, é interessante identificar se há um

equilíbrio naquela árvore e comparar o seu estado com o estado do sujeito

que a desenhou, uma vez que a árvore, também, diz bastante do

inconsciente.

Sobreposição de desenhos

Utilizado para desenhos produzidos em seqüência.

Cores

Podem simbolizar sentimentos, humores ou até o tom de uma relação. No

entanto, deve-se considerar como, onde, a quantidade e a intensidade que a

cor foi utilizada, assim como cores fora de lugar devem receber atenção

especifica.   



VIII. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Foram realizadas entrevistas e aplicação do procedimento de

Desenho-Estória em quatro pacientes do Lar Escola São Francisco, sendo três

homens e uma mulher, que apresentaram seqüelas com relação à movimentação

(amputação das pernas e perda dos movimentos das pernas) e à perda de

memória.

Sujeito I

Elias, 42 anos, sofreu um acidente de moto, em dezembro de 2006, no

qual resultou na amputação da perna direita. Em seu discurso, durante a

entrevista, mostrou muita indignação por ter que se sujeitar a situações, que

julga terem sido desnecessárias. Revela que no hospital, onde recebeu o

tratamento, não recebera os devidos cuidados, passou dias com os ferimentos

de seu pé expostos, o que resultou numa infecção pela presença de larvas, “eles

deixaram meu pé infeccionar, meu quarto ficou com aquele cheiro horrível,

aquele cheiro de...ninguém conseguia ficar no meu quarto” (sic). Conta que este

fato o deixou desesperado, levando-o a um ato heróico de movimentar algumas

pessoas da imprensa, que ele conhecia, a divulgarem as precariedades do

hospital em que havia sido internado.

 Tal atuação acelerou o processo de amputação da sua perna, o que, para

ele, comprovou que não precisaria ter passado por aquela situação de infecção,

abandono e desespero. A amputação foi sentida como um alívio, pois percebia

que seu pé não iria melhorar devido aos ferimentos, também julgava a dor que

sentia insuportável e, por último, devido à infecção causada pela negligência dos

profissionais do hospital, “Acho que a partir do momento que eu peguei esta

infecção e a dor que eu sentia...para mim foi até melhor...pela dor e, quando

você vê, você olha, você fala “nunca vai melhorar, não tem condições”, mesmo

que eu ficasse com aqueles ferros lá, a perna podia melhorar, mas o pé...estava

praticamente assim...morto, vai. Então acho que, quando amputaram,

aliviaram, né?” (sic).

 Para ele, o acidente não poderia ter sido evitado, uma vez que tinha

evitado fatores de risco, mesmo assim ele veio a acontecer, “Já tava

marcado...era para acontecer ” (sic). Entretanto, Elias, julga que o motorista do

carro, que bateu em sua moto, foi imprudente, causando, assim, o acidente. Por



isso, sente muita raiva desta pessoa que, além de ter sido responsável pelo

acidente, não prestou socorro ou solicitações e ficou impune, levanta uma

questão importante que é a injustiça, primeiro pelo fato de ter que se sujeitar a

situações desnecessárias no hospital e, segundo, pelo fato de o motorista não ter

sido punido, o que resulta, em seu discurso, um tom muito forte de rancor e

ressentimento.

 Contudo, em nenhum momento coloca a perda pela amputação como um

fato que entraria no tema da injustiça ou algo que lhe trouxesse sofrimento, é

como se ele não tivesse incorporado ou se dado conta daquela perda. Para Elias,

a amputação foi “normal” (sic), mesmo estando ciente de algumas das

limitações que ela proporcionou, “eu não posso fazer algumas coisas que eu

fazia antes, muitas coisas agora eu estou limitado” (sic). Apesar de considerar

que tem limitações, pensa que estas podem ser superadas, não como uma forma

da adaptação à perda, mas sim por meio da negação destas, “Eu arranjo um

outro jeito de fazer (...) Acho que não (considera que não deixou de fazer

nada)...a única coisa que não faço é andar de moto...temporariamente” (sic).

 Elias se encontra numa ambigüidade de sentimentos, uma vez que

percebe as limitações causadas pela perda, mas as nega e rejeita, ansiando

viver como era antes do acidente, como se não houvesse sofrido uma

amputação. Seu ego busca restabelecer a situação anterior, defende-se ao ter

que lidar com o desconhecido e o novo, sua libido está num movimento

regressivo na formação de mecanismos de defesas e para manter a negação.

Desta forma, podemos levantar a possibilidade dele estar em processo de luto,

na fase de anseio e protesto.

 Ao mesmo tempo, que movimenta forças heróicas para manter a rejeição

à perda e produz mecanismos de defesas para a sua não aceitação, Elias

deparou com a sua impotência diante do real, com as suas limitações e

dependências, percebeu que precisa dedicar mais tempo a ele, um movimento

de voltar para si, que é característico do Arquétipo do Inválido. O paciente está

vivenciando este arquétipo de forma ativa, seu momento de reflexão e início da

percepção da sua nova condição impede-o que tenha expectativas e planeje o

futuro ou tenha alguma ambição, “Eu não sou ambicioso, cheguei num nível que,



para mim, tá bom. Para mim ta ótimo, eu não morro afogado, mas também...tá

ótimo” (sic).

 O movimento de voltar para si é muito dolorido, uma vez que o coloca

diante de suas falhas, defeitos e dependências; porém, Elias era uma pessoa

muito ativa e trabalhadora, não aceita as limitações que levam-no a depender

das pessoas, se identificava com a Persona do trabalhador, “Antes eu trabalhava

contra o relógio, entendeu? A minha vida era o relógio” (sic). Desta forma, para

ele, é muito difícil lidar com tal situação, por isso sente muita raiva com relação

a sua nova condição, sendo que, o fato dele não estar estruturado o suficiente

para lidar com isso, faz com que projete seu rancor e ressentimento no mundo

exterior, na forma de indignação e raiva pelas injustiças a que foi sujeitado.

 Por meio dos seus desenhos também podemos perceber este movimento

de enlutamento e ativação do Arquétipo do Inválido. No desenho de tema livre

(DESENHO E.1), Elias fez uma figura humana no canto superior esquerdo da

folha, que representa o lugar da regressão, do resgate do mundo interno e do

mundo inconsciente, isso pode ser interpretado como resultante de duas

possibilidades, que não se excluem mas se complementam, primeiro pelo

movimento do ego em negar a perda como real e  irreversível, pela busca em

restabelecer a situação anterior (movimento regressivo) e viver a Persona

anterior já conhecida e estabelecida, que não apresentava defeitos ou

imperfeições. Segundo, pela ativação do Arquétipo do Inválido, que leva ao

recolhimento da libido para o próprio indivíduo, possibilitando a reflexão e o

contato com seu mundo interior e inconsciente, assim, proporciona a relação

com seus defeitos, inabilidades, falhas etc, o contato com a Sombra.



                                  DESENHO E.1



A figura é apresentada de um tamanho bastante reduzido, flutuando (falta o

chão) e rasurada na perna esquerda, o que nos dá a impressão de instabilidade,

inadequação, com relação à sua proporção com a folha, e de muito peso, uma

vez que a rasura parece algo que não faz parte da perna, passa-nos a impressão

que é algo que foi colocado neste membro, por isso, dá a sensação de causar um

trabalho árduo para ser carregada, que é um obstáculo em sua vida, além disso,

ele coloca pé apenas nesta perna. Quando um desenho apresenta rasuras de

qualidade inferior com relação ao que tinha sido desenhado antes, mostra que

existe um conflito com relação àquela região, que ainda não foi elaborada, ou

trata-se de algo inconsciente (FURTH, 2004). 

 Segundo Chevalier e Gheerbrant (2002), o pé simboliza a terra, o ponto

de apoio do corpo, de consolidação e poder, assim, ficam nos pés as marcas do

caminho, do processo da vida, desta forma, toda sua deformação revelaria uma

fraqueza da alma. No caso, podemos pensar que, o fato dele colocar o pé, seria

uma maneira de amenizar o peso que a perna lhe proporciona, um apoio que o

sustente, além de, simbolizar a deformação em seu caminho, a inadequação que

ficou estampada em seu pé. No concreto, acontece falta deste pé, a ausência de

algo que o sustente, mostra-se, então, desamparado, como se as marcas de seu

caminho fossem apagadas, não há em que se apoiar, por isso, no momento,

recorre ao passado, ao que era reconhecido, seguro e que, para ele, apresentava

uma base firme.

 Um elemento que se apresenta estranho no desenho é a cabeça, nela Elias

ultrapassou os limites, rabiscando o rosto e algumas partes da testa, o que nos

revela um conflito existente com relação a esta área, que provavelmente é

inconsciente ao colaborador. A cabeça, segundo Chevalier e Gheerbrant (2002),

simboliza “o ardor do princípio ativo. Abrange a autoridade de governar, ordenar

e instruir” (pág. 151), representaria o poder sobre a própria vida, que, no caso

de Elias, não está acontecendo, pois, sua nova condição, causou-lhe limitações,

que o fez parar de trabalhar e de andar de moto e voltar a morar com a mãe,

isto é, fez com que dependesse dos outros e perdesse a Persona de trabalhador

independente. Diante de tais considerações, podemos supor que a cabeça

aparece deformada, como uma forma de revelar, já que é uma tensão

inconsciente, seu conflito com o fato de não ter mais condições, por enquanto,

de governar a própria vida.



 Como já foi relatado, o desenho se apresenta muito pequeno com relação

ao tamanho da folha, como tal fato é bastante visível, é importante uma

discussão maior com relação a este fato. Segundo Hammer (1978) e Van Kolck

(1984), o tamanho reduzido do desenho representa sentimento de inadequação

ou rejeição com relação ao ambiente, além de sentimentos de inferioridade,

inibição e dependência, elementos que evidenciam o movimento de Elias em lidar

com conteúdos da Sombra, condições com que é levado a deparar e os

sentimentos que tal movimento lhe causa.

 Com relação à pressão do lápis na folha, que indica o nível de energia do

indivíduo com relação à vida ou à atividade, Elias apresentou uma pressão que

varia no decorrer de seu desenho, os lugares mais fortes são os que foram

rasurados ou apresentaram problemas, que são a cabeça e a perna rasurada, tal

fato nos comprova que tais áreas são realmente conflituosas, exigindo e

comovendo energia psíquica. O traçado de seu desenho é interropido,

demonstrando sua incerteza, temor e angústia com relação ao desconhecido.

 Quando Elias fala sobre o seu desenho, “Essa é a vontade que eu tenho de

levar a vida normalmente. De poder fazer as coisas, poder me locomover

livremente, entendeu?” (sic), revela que, apesar de ter uma deficiência, que é

bem visível, no desenho, ainda não se deu conta dela. Busca levar uma vida livre

e independente, ignorando a falta da perna, em sua fala, que os conteúdos com

relação à sua perda são inconscientes, ele nega as limitações que esta traz,

porém, começa a se dar conta, já que colocou que seu desenho representa a

vontade de ser independente, fato que não é possível, por isso fica no âmbito do

desenho.



 Assim como o primeiro desenho, o segundo (DESENHO E.2), que tinha

como tema a representação do acidente na vida do paciente, também se localiza

no canto esquerdo superior da folha, que mantém a nossa percepção de seu

movimento regressivo para o mundo interior. Entretanto, esta produção nos

evidencia outra coisa, um outro lado da sua percepção, que é o acidente como

uma tempestade, “isso seria uma grande tempestade que mudou, totalmente, a

minha vida (...) que abalou e sacudiu...Você coloca metas na sua vida e depois

não pode mais cumprir, é bem complicado” (sic).

               DESENHO E.2



Neste desenho, Elias revela que, de alguma forma, tem uma certa percepção de

que o acidente trouxe muitas transformações em sua vida, e que estas

aconteceram de maneira súbita e violenta, como uma grande tempestade.

Porém, tais mudanças, não foram elaboradas e incorporadas como um fator que

leva à transformação, por isso aparecem como uma tempestade que destrói,

com raios e muito movimento. Segundo Furth (2004), os movimentos indicam a

direção do conflito e seus possíveis resultados, no caso, a movimentação do

desenho não acontece em direção a algo, é um agito pontual, focado, que

confirma o como ele percebe o seu acidente, isto é, para ele, as conseqüências

do acidente se situam apenas neste ponto, a tempestade se deu no âmbito da

tragédia, não foi ampliada para os outros âmbitos da vida, não foi percebida

como uma perda irreversível, que o transformará como um todo.

 Segundo Chevalier e Gheerbrant (2002), a tempestade simboliza o

manifesto do poder divino, da onipotência de Deus, ou ainda, pode representar o

prenúncio de uma revelação, um desafio nas realizações do ser humano. Por

isso, podemos associar que Elias percebeu a tempestade com um obstáculo, um

desafio, em sua vida, que trouxe muitas transformações, mas que, para ele,

foram destruidoras, “complicada” (sic). Entretanto, chama a atenção que sua

tempestade não tem a chuva¸ não há água em sua representação. Para estes

mesmos autores, a chuva simboliza a fertilidade, o que possibilita o nascimento

de algo novo, é o sêmen celeste, que Elias ainda não se deu conta. O paciente

não consegue enxergar as possibilidades que a perda pode trazer, a sua

potencialidade de desenvolvimento e transformação. Ainda está fixado na dor do

acidente, o que é característico da fase de luto em que ele se encontra, que é a

de anseio e protesto.

 O tamanho, o traçado e a pressão deste desenho repetem os do primeiro

desenho, o que reforça os pontos levantados a respeito do movimento e situação

do paciente. Além disso, Elias não conseguiu fazer o último desenho, que tinha

como tema o futuro. Contou que não tinha ambições e que apenas pretendia se

aposentar e fazer trabalho como autônomo, pois poderia determinar seu horário

e não precisaria se sujeitar a coisas que não lhe cabiam. Esta postura pode ser

resultado da ativação do Arquétipo do Inválido, uma vez que, como este leva o

indivíduo a lidar com suas incapacidades, defeitos e inadequações do

aqui-e-agora, os quais proporcionam uma descrença em si como atuante no



mundo, acaba impedindo o sujeito de planejar o futuro e ter ambições, que foi

possível de ser observado neste paciente.

Sujeito II

Santos é um homem de 40 anos, que trabalhava como segurança até ser

vítima de um assalto em que foi baleado com quatro ou cinco tiros. Um destes

tiros foi na cabeça, o que resultou num problema grave de perda de memória.

Desta forma, quando descreve o seu caso, o paciente coloca que não se lembra

de quase nada com relação aos fatos de sua vida, tanto recentes quanto antigos,

principalmente com relação aos detalhes das situações, o que o deixa muito

frustrado.

 Revela que a amnésia foi uma seqüela “muito ruim” (sic) em sua vida,

uma vez que, além de não ter lembranças, “fico perdido (...) sem uma

lembrança (...) fico com uma lembrança perdida, uma lembrança que fugiu”

(sic). Santos passou a depender muito das pessoas. Conta que não pode mais

sair sozinho ou ir a algum lugar, já que não se lembra de seus compromissos e

problemas, precisa de alguém que faça isso por ele. Por isso, julga que vive

numa situação “horrível” (sic), o que o deixa muito “revoltado” (sic). O paciente

diz que ficou muito agressivo depois que sofreu o acidente, revela que já era

revoltado antes, mas que isso piorou, principalmente, no início do tratamento,

pois estava impaciente com as pessoas e com sua nova situação.

 Em seu discurso, ainda está presente este tom de revolta com o seu

quadro, de amnésia e dependência, principalmente com relação ao fato de ter

que parar de trabalhar. Segundo Santos, antes do acidente, ele era uma pessoa

que trabalhava muito, que estava acostumado a ter longas jornadas de trabalho,

por isso sente muito falta de ser uma pessoa ativa neste sentido. O acidente

levou o paciente a ter que se desvencilhar da Persona do trabalhador, agora ele

não exerce nenhuma independência, é completamente tomado pelo Arquétipo do

Inválido.

 Este tipo de atuação do Arquétipo do Inválido o levou a se identificar e

incorporar a posição passiva, de total dependência do outro. Desta forma, não é

possível notar nenhum movimento heróico em direção à sua recuperação ou à



busca da transformação para melhor se adaptar à nova condição, ele se tornou

conformado com o seu quadro, “eu estou tentando me acostumar, a conviver

deste jeito (...) Eu já me sinto conformado, para mim tá bom (...)” (sic), não

espera ter mais melhoras, acha que já atingiu seu ápice, o limite do que poderia

encontrar para conviver com a seqüela. Por isso, não luta para evoluir ou se

desenvolver, não busca mais alternativas, o máximo que faz é esperar que o

tempo faça com que melhore, “com uma certa esperança de talvez...quem sabe,

com o tempo, pode ter alguma diferença na memória, ninguém sabe (...) só o

tempo que vai dizer (...)” (sic). Somado a este fato, Santos não apresenta

perspectivas futuras, mostra-se sem ambição, não há um movimento de

mudança, transformar ou se adaptar à sua perda, está estagnado, seu processo

de individuação parece estar fixado em seu acidente, que lhe trouxe a seqüela.

 Entretanto, ao mesmo tempo que Santos afirma ter amnésia e não

conseguir se lembrar de nada, coloca que existem fatos impossíveis de serem

esquecidos, elementos que ficam na memória, “fica uma questão que eu acho

que nunca ninguém esquece, quando alguém leva um tiro não esquece nunca

(...) aquilo fica no seu subconsciente e não sai de jeito nenhum” (sic). Revela

que as suas lembranças vêm de forma súbita e repentina, quando menos

espera, ele recorda algo, sendo que não há nenhum controle sobre isso, porém,

com relação ao acidente, percebe que pode acioná-lo quando quiser, para este

momento a sua memória funciona.

 No instante do acidente, Santos movimentou uma imensa quantidade de

energia psíquica para a ativação do Arquétipo do Herói, a qual possibilitou a

reação que, segundo o colaborador, o manteve vivo, “Mas, talvez, se eu não

tivesse reagido não estava nem aqui, porque a reação tirou muito a ação deles

(...) a reação tirou o objetivo deles (que era matá-lo)” (sic). Entretanto, esta

movimentação psíquica levou-o a se fixar naquele momento, sua memória só

pode ser controlada quando é remetida a tal fato, a energia heróica mobilizada

ficou encapsulada no acidente, por isso, para ele, não há como retomar aquela

energia, é como se tivesse morrido naquela situação, não existindo mais a

possibilidade de ter energia para se desenvolver, ele está entorpecido. Além

disso, Santos coloca que se sente confuso e perdido, principalmente, quando se

esforça para se lembrar ou realizar algo, sente que não sabe o que deve ser feito

com relação a falta de memória e a dependência das outras pessoas, está muito



imaturo com relação a perda, ele ainda a vive com muito intensidade, o que é

característico da primeira fase do luto, o entorpecimento.

 Tais averiguações, percebidas em seu discurso, também podem ser

observadas em seus desenhos. Em seu primeiro desenho (DESENHO S.1),

Santos faz um coqueiro no canto esquerdo superior da folha, que, como já

descrito anteriormente nos desenhos de Elias, é o local do mundo interno, do

inconsciente, da regressão e do passado. No caso do colaborador, percebemos o

movimento constante de regressão à sua memória, ao passado, ou melhor, ao

momento em que exercia a energia heróica, em que agia de forma ativa e

independente no mundo e não esperava que a atuação viesse de fora, não

atribuía ao tempo a solução para o seu desenvolvimento, ”Não sei, vamos ver,

né? Se com o tempo melhora um pouco. Umas coisas já melhoraram, então,

quem sabe com o tempo, aos poucos, melhora alguma coisa, né? Pelo menos

um pouco, né? (...) só o tempo é que vai dizer...alguma mudança, alguma coisa

diferente para o futuro” (sic).

                              DESENHO S.1



 Furth (2004) coloca que o desenho de árvores é muito importante, pois

representam a vida, sua fonte e diz muito do inconsciente, por isso é importante

atentar para o seu estado e identificar se há equilíbrio  nesta. Chevalier e

Gheerbrant (2002), colocam que a árvore, além de representar a vida e sua

perpétua evolução, simboliza o aspecto cíclico de ambivalência entre morte e

regeneração e a comunicação entre os três níveis cósmicos: o subterrâneo e

inconsciente, por meio de suas raízes “sempre explora as profundezas onde se

enterram” (pág. 84); a superfície da terra, por meio do tronco e dos galhos mais

baixos; e com as alturas (luz, pensamento, imaginação e fantasia) e com a

possibilidade de elevação, por meio dos galhos superiores e folhas. Santos

desenhou um coqueiro, que é considerado por Van Kolck uma árvore

estereotipada, por isso representa sentimentos de inadequação e incompetência,

os quais, possivelmente, estão intimamente relacionados com o que ele expôs

em seu discurso a respeito do fato de ter que depender das pessoas devido à,

principal, seqüela deixada pelo acidente que é a falta de memória.

 Apesar de ser uma árvore estereotipada, seu simbolismo traz uma

perspectiva futura com relação ao seu quadro, uma vez que esta representa o

ciclo entre morte e regeneração. Santos, com a perda, entrou num processo

irreversível de transformação (JUNG, 1988; ASTOR, 2000; JUNG, 2002; LEE,

2002; GODSIL, 2005; ALVARENGA; 2005; MATTA, 2006), a morte simbólica

levará à possibilidade de desenvolvimento, já que exige a sua elaboração,

integração e adaptação. Entretanto, Santos percebe que este caminho será

individual e solitário, apesar de ter que depender das outras pessoas para poder

recordar seus compromisso e realizar o seus afazeres, pois na sua descrição

coloca “pensei em tipo uma árvore...uma árvore...tipo um pé de árvore (...) aqui

está o formato dela, olha...e...as folhagens, né? E tipo os galhos, né? (...) tá

sozinha (...) creio que é uma árvore nova (...) como se aqui (apontando para a

linha abaixo da árvore) fosse tudo chão e só tivesse ela no meio” (sic).

Além disso, percebe que seu caminho não será fácil e o levará a um lugar

que é desconhecido para ele, uma vez que determina que o ambiente em que a

árvore está é “nublado e sem sol” (sic). Segundo Chevalier e Gheerbrant (2002),

as núvens que produzem o tempo nublado, representam os obstáculos que

impedem a visão do horizonte, do que vem pela frente, são aquilo que oculta,

que torna desconhecido e imprevisível, por isso são intrinsecas às



transformações, principalmente, as que estão relacionadas às perda, já que nas

mudanças o ser humano não tem previsão ou sabe o que acontecerá, desta

forma, é fato que se deparará com algo que traz muito sofrimento, uma vez que

o que era seguro e conhecido fica no passado e algo inimaginável e inesperado

está por vir, tanto durante o processo do luto para a elaboração desta perda

quanto no resultado desta adaptação.            

Somado a este fato, o que chama atenção em sua árvore é a fraca

intensidade no traçado, a pressão do lápis na folha é muito fraca. Segundo

Hammer (1978), Van Kolck (1984) e Furth (2004), a pressão do lápis revela o

nível de energia do individuo, que, no caso, é muito baixa quando depositada no

mundo externo e na possibilidade de transformação da sua vida como

consequência à perda, principalmente, quando pensamos na sua energia

heróica. Tal fato, para estes autores, representa a restrição que o sujeito vive, a

qual havia sido percebida no decorrer do discurso de Santos, quando este relata

sobre suas limitações e o seu nível de dependência, e a repressão que foi

submetido, que, no caso, está relacionada aos conteúdos interligados à  perda e

as possibilidades de transformar-se por meio dela. O tamanho pequeno de seu

desenho com relação a folha reforça esta afirmação, uma vez que representa

sentimentos de inferioridade, inibição e dependência, que, possivelmente, são

resultantes da restrição e da repressão, reveladas na baixa pressão do lápis na

folha.

 Outra coisa que chama atenção em seu desenho é o fato do coqueiro não

ter chão, ele está flutuando e não apresenta raízes. Para Chevalier e Cheerbrant

(2002), as raízes simbolizam a fixação, sustentação e a ligação da árvore com a

terra, com o centro da fecundidade e regeneração, desta forma, podemos

observar o distanciamento de Santos da possibilidade de transformação por meio

da vivência da perda, do seu poder de nutrir e fecundar, assim como a terra. O

traçado do desenho continua bastante fino,  este tipo de linha representa sua

insegurança, incapacidade (limitações e restrições), falta de energia e

auto-confiança, elementos que já foram percebidos anteriormente no seu

discurso e nas outras características deste mesmo desenho.

 O segundo desenho de Santos (DESENHO S.2) tem como tema algo mais

concreto, que é a arma que lhe proporcionou a falta de memória. Em seu relato



ele coloca que a arma que o deixou daquele jeito era o mesmo instrumento que

usava como instrumento de trabalho, “Tanto é que era uma coisa que...me veio

na lembrança, porque era uma coisa que também era minha ferramenta de

trabalho. Era uma coisa que, todo dia, toda hora, eu tava pegando (...) foi

exatamente a minha ferramenta de trabalho” (sic).

                                DESENHO S.2   



Este desenho, assim como o outro, está localizado no canto superior esquerdo

da folha, o que reforça o conteúdo apresentado anteriormente a respeito de seu

movimento regressivo em direção ao mundo interior e inconsciente, no caso de

fixação no passado. A pressão do lápis nesta produção é muito fraca, o que faz

com que o desenho se torne praticamente imperceptível, seu nível de energia se

tornou menor ainda, por isso não conseguiu terminar a sua produção, sendo

que, esta incapacidade foi percebida pelo paciente como falta de memória. O

traçado quase imperceptível, para Hammer (1978) e Van Kolck (1984),

representa o sentimento de inadequação ou de depressão, o que reforça, no

caso de Santos, a percepção que tem de si como alguém que não se encaixa

mais em seu ambiente ou até na sua vida, alguém que está às margens de um

contexto que antes era seu e, por isso, era dominado com facilidade. Sua vida se

tornou difícil, não realiza suas tarefas com segurança e confiança, para ele, tudo

que tenta realizar dá errado, “(...) cada vez que eu tento lembrar das coisas,

tento melhorar as coisas, nunca acerto. Eu começo a formar a mente para tentar

melhorar, mas começa a piorar” (sic).

Este movimento de se considerar incapaz e incompetente possivelmente

está relacionado com o fato de Santos ter entrado em contato, em sua vivência

da perda, com os conteúdos da sua Sombra, com as suas deficiências,

inadequações e dependências. Ele foi levado a refletir sobre outras possibilidades

de ser que ainda não foram aceitas e incorporadas, o colaborador parece

precisar entrar em contato com a energia do Arquétipo do Inválido.

Santos não conseguiu produzir o último desenho, que tinha como tema “o

futuro”, contou que não sabia o que pensar sobre este tempo, por isso só

poderia acreditar que o tempo iria dizer de seu estado e do que seria a sua vida.

Também não mostrou nenhum planejamento ou ambição com relação ao seu

futuro, o que mostra que realmente está preso em seu acidente, em seu

passado. A atuação do Arquétipo do Inválido dificulta a perspectiva de futuro do

paciente, é como se o colaborador ainda vivenciasse fortemente o acidente, a

morte simbólica, que é uma vivência característica da fase de entorpecimento no

processo de luto.

Sujeito III



 Lucia é uma mulher de 29 anos, que sofreu acidente automobilístico

durante uma viagem para a Bahia, em dezembro de 2006, no qual perdeu os

movimentos das pernas, o que a levou a ter que se movimentar via cadeira de

rodas. Revela que logo no acidente já havia percebido que não movia mais as

pernas, uma vez que, quando se virou para o banco de traz para salvar a filha

num movimento heróico, já não sentia mais os membros inferiores; com isso,

deixou de ter esta força para se salvar, sendo que, um homem de fora teve que

vir tirá-la do carro para que sobrevivesse.

 Além do sofrimento trazido pela  perda dos movimentos das pernas e pelo

trauma causado pelo acidente, Lucia, durante cinco dias, foi submetida a um

tratamento extremamente precário na Bahia, ficou sem beber água ou comer,

numa sala com mais de cem pessoas para apenas alguns enfermeiros atenderem

e com duas feridas causadas por uma necrose resultante da falta movimentação

de seu corpo. Após este período, foi trazida para São Paulo pelo convênio, que

cobriu todo o seu tratamento, o qual foi “totalmente diferente” (sic), foi muito

bem atendida, teve apoio médico, da enfermagem, fisioterápico e, agora, é

submetida a atendimentos psicoterapêuticos.

 Revela que, “no início” (sic), ou melhor, logo após o acidente não

apresentava nenhuma movimentação, “No começo eu não sentava, não mexia a

cabeça, só vivia sentada” (sic), o que a fazia se sentir muito revoltada com a sua

situação. Conta que sentia vontade de morrer e não conseguia se relacionar com

ninguém, xingava e brigava com todos que estavam a sua volta, “Ah, eu queria

morrer. Começava a xingar todo mundo, falava um monte de coisa” (sic), se

sentia muito brava com o que havia acontecido com ela.

 Seu discurso á caracterizado por um tom muito intenso de não aceitação,

principalmente, com relação ao fato de ter que parar de trabalhar e depender de

uma cadeira de rodas, a qual se apresenta como símbolo, constante no relato,

do seu inconformismo com relação as limitações, dependências e submissões,

“Tive que deixar de fazer as coisas de uma hora para outra. Deixar de trabalhar,

deixar de tomar conta das suas coisas de uma hora para outra. É horrível (...)

Eu não aceito...a cadeira (...) fico revoltada porque vejo as pessoas fazendo as

coisas (...) eu quero fazer as coisas, eu quero tomar conta da minha vida, não

quero depender de ninguém, porque nunca dependi de ninguém. Mas fico



nervosa (...) sempre cuidei da minha vida e, de uma hora para outra, eu preciso

de uma pessoa...para algumas coisas, né? Para mim, isso é a pior coisa do

mundo” (sic).

A não aceitação de sua nova condição a leva a mobilizar uma quantidade

enorme de energia heróica para a sua recuperação, “(...) no tempo que estou

em casa, fico mexendo a minha perna, faço os exercícios que faço aqui e posso

tá fazendo em casa e fico melhor (...) o que posso fazer estou fazendo para

recuperar o máximo que eu puder (...) quero ter um pouco mais de liberdade e,

aos pouquinhos, eu vou conseguindo. Mas que eu volte a andar e volte a

trabalhar” (sic). É importante ressaltar que esta mobilização heróica não é usada

como um mecanismo de defesa para negar sua condição ou para ultrapassar os

limites, como se estes não existissem, Lucia tem consciência da perda e das

conseqüências que esta lhe trouxe, por isso, sofre muito com este fato, “Eu fico

triste...triste. Revoltada triste (...) para mim, isso é a pior coisa do mundo”

(sic), vivencia a dor da perda e se deprime. Entretanto, o fato de começar a

recuperar os movimentos das pernas, a faz aceitar melhor a sua nova situação,

“Já estou ficando em pé, quando eu coloco os aparelhos e com o andador, eu já

dou uma caminhada. Já estou ficando em pé...não vejo a hora” (sic). Por isso,

começa a se dar conta da perda como uma possibilidade de transformação, “Eu

tive que passar por isso, é passar e agora recuperar” (sic), sente que aprendeu a

dar valor às coisas após o acidente, percebe que há coisas novas em si devido a

sua experiência. Desta forma, podemos colocar que a colaboradora vivencia a

transição entre a fase de depressão para a fase de recuperação e aceitação do

processo de luto.

No primeiro desenho (DESENHO L.1), Lucia explora bastante a folha, usa

quase todos os espaços, menos o canto superior direito, que representa a

consciência coletiva, o mundo social e de atuação externa, os quais foram

apresentados pela colaboradora como conflituosos, que são a não aceitação da

dependência do outro, não poder trabalhar e não aceitar ficar numa cadeira de

rodas, também, pelo fato dos outros a olharem de cima. No canto superior

esquerdo, que representa o movimento regressivo ao mundo interno e

inconsciente, a colabora faz um sol e uma borboleta; no canto inferior esquedo,

que representa os impulsos e a natureza criativa, foi feita uma árvore; já no

canto inferior direito, que representa a relação pessoal com o consciente, Lucia



fez um pato; e, por último, no meio da folha, que diz do centro da personalidade

e o Eu, a paciente faz uma casa com flores.

DESENHO L.1



Neste desenho chama a atenção o tamanho exagerado da borboleta e do sol e o

fato do pato e da casa estarem apontado para o lado esquerdo da folha. Para

Chevalier e Gheerbrant (2002), a borboleta é um símbolo da ligeireza,

inconstância e imprevisibilidade, por isso está intimamente relacionada com a

morte, “as borboletas são espíritos viajantes, sua presença anuncia uma visita

ou a morte de uma pessoa próxima” (sic), também simboliza o ciclo de

transformação, que inclui a vida (ovo e lagarta), morte (casulo) e renascimento

(borboleta); no caso de Lucia podemos perceber sua intima relação da perda

como morte simbólica, do acidente como proporcionador de limitações,

dependências e do contato com conteúdos sombrios, mas, ao mesmo tempo,

percebemos seu movimento cíclico em direção à transformação, quando era

lagarta antes do acidente, a morte no momento do acidente, o casulo que foi a

perda dos movimentos, e o renascimento quando começa a se dar conta das

transformação e mobiliza energia heróica para o seu desenvolvimento.

O sol, por sua vez, simboliza o poder divino, que pode conceber a vida,

por meio da sua luz e calor, e pode proporcionar a morte, através da seca e do

calor excessivo (ciclo vital); este elemento também representa o intelecto da

consciência, o trazer luz para o desconhecido, tornando-o conhecido. Desta

forma, no desenho de Lucia, o sol excessivamente grande, além de simbolizar

aquilo que possibilita o ciclo da vida, da sua transformação (borboleta), prover

luz e calor para a borboleta, também, representa a sua tomada de consciência

daquilo que a perda pode lhe proporcionar, é aquilo que traz luz para a

obscuridade dos conteúdos da Sombra.

Ambos os elementos (borboleta e sol) estão muito grandes com relação ao

desenho, como já colocado anteriormente. Segundo Hammer (1978), Van Kolck

(1984) e Furth (2004), o tamanho grande representa a agressividade e a

descarga motora da pessoa, por isso os elementos que se apresentaram

desproporcionais ao desenho devem ser observados. Então, com relação ao

simbolismo destes aspectos, podemos perceber sua agressividade e revolta com

relação ao seu processo de morte simbólica, ampliação de consciencia e

transformação, uma vez que trazem muito sofrimento, limitações e tristeza.

Além disso, podemos perceber que o seu processo de desenvolvimento acontece

no mundo interno, pois, além do sol e a borboleta estarem no canto superior

esquerdo da folha, o pato e a casa apontam para o lado esquerdo desta,



enfatizando o seu movimento em direção ao inconsciente, à transformação

regressiva, indicando capacidade de introspecção. Desta forma, podemos

compreender a sua inadaptação com relação ao mundo externo e aos outros, já

que sua energia está voltada para si, inclusive a força heróica, que é aplicada

para a sua melhora.

Ainda segundo Chevalier e Gheerbrant (2002), a casa é a imagem do

universo pessoal, do ser interior, ou ainda, simboliza o refúgio ao seguro, àquilo

que é próprio; para a psicanálise a casa corresponde aos diferentes níveis da

psique, “o exterior da casa é a máscara ou a aparência do homem; o telhado é a

cabeça ou o espírito, o controle da consciência; os andares inferiores marcam o

nível do inconsciente e dos instintos; a cozinha simboliza o local das

transmutações alquímicas, ou das transformações psíquicas, isto é, um

momento de transformação interior” (pág. 197). A casa da Lucia se localiza no

centro da folha, o que demonstra um movimento consciente de volta para si,

para o universo pessoal, que é central em sua vida no momento, está no centro

da sua personalidade.

A casa está pequena com relação à proporção dos demais elementos do

desenho, tal fato representa seus sentimentos de inferioridade, inibição e

dependência, que o processo de transformação pela perda proporciona quando

ativa o Arquétipo do Inválido, no seu movimento de regressão para a reflexão. O

telhado não apresenta elementos de preenchimento, mostrando, desta forma,

que esse movimento ainda não seja algo que está plenamente sob seu controle

consciente; a porta e a janela são pequenas e fechadas, o que impossibilita a

entrada de alguém, isto é, seu caminho interior é individual, ela ainda não

permitiu que as pessoas exerçam algum papel na sua transformação, pelo fato

dela ter que depender destas; por último, percebe-se que a casa possui poucos

elementos, é uma casa vazia, assim como, Lucia ainda não percebe as

ferramentas internas que pode utilizar em seu processo de desenvolvimento,

ainda se encontra vazia, insegura com relação a sua transformação, ou melhor,

ainda não a aceitou ou compreende o sentido dessa vivência, apesar de

caminhar nesta direção.

O seu relato sobre o desenho confirma esta busca interior como sendo

algo individual e solitário, mas que caminha para um lugar que julga ser melhor



e que a faz sentir-se bem, “eu me vejo morando bem longe, neste lugar (...) é

um sítio. Um sítio, em paz. Está um dia bonito com sol (...) está eu e a minha

filha” (sic). Percebe ser um caminho que a leva para o contato com a natureza

(casa como sítio), no caso, com a sua natureza interior, sendo que será por esta

via que encontrará as forças para aceitar e viver as adaptações e transformações

que sua nova condição determina, uma vez que os elementos que aparecem no

desenho são todos aspectos da natureza, do Eu instintivo ou inconsciente,

desconhecidos para Lucia. Além disso, a colaboradora faz um pato que, segundo

Chevalier e Gheerbrant (2002), é a imagem do guia, daquele que indica o

caminho, o qual, na produção, aponta para o lado esquerdo da folha, o lado que

representa o mundo interior, natural e inconsciente.

Para estes mesmo autores, as flores simbolizam um princípio passivo por

receber nutrientes sem um movimento autônomo, é a imagem do amor e da

harmonia e, assim como as borboletas, representam as almas dos mortos, o

centro espiritual. No caso do desenho de Lucia, as flores aparecem ao lado da

casa, são a única parte da produção que une dois elementos, por isso, podemos

pensar que o movimento de regressão caminha para a harmonia, o equilíbrio de

seus elementos psíquicos, que tende para o renascimento de possibilidades que

já eram julgadas como mortas (alma dos mortos), sendo que, possivelmente,

será por meio de tais elementos que ela encontrará as ferramentas para

enfrentar este processo, que ainda é vivido de forma passiva pelo fato de ela

ainda não aceitar a sua nova condição, “Aí depois, com o tempo, você vai se

acostumando, vai melhorando, vai, cada vez, melhorando um pouco mais, né?”

(sic).

No segundo desenho (DESENHO L.2), em que o tema era a representação

do acidente, Lucia faz uma figura humana muito triste, que chega a chorar, “Ah

tristeza. Vou fazer uma boneca, aqui chorando (...)” (sic), quando perguntada

sobre quem seria aquela figura responde que é ela, “Eu (...) na época do

acidente...e agora também, às vezes eu to...revoltada (...) por estar na cadeira

(...) eu fico triste...triste. Revoltada triste.” (sic). A colaboradora se permite

sofrer com a sua condição, entra em contato com os sentimentos que o

movimento de reflexão e contato com os conteúdos da Sombra proporciona, não

nega a perda e a sua morte simbólica, por isso sente-se muito triste e revoltada,

que são sentimentos característicos da fase de depressão do luto e da ativação



do Arquétipo do inválido. Além disso, o desenho se localiza no centro pendendo

para a direita da folha, que é o lado do consciente, mais atuante e do mundo

externo, assim, podemos perceber que, o movimento de vivenciar a dor causada

pelo movimento de reflexão, irá levá-la à ampliação de sua consciência,

possibilitará levar a sua transformação (o ser renascido) para o contato com o

mundo externo e para a atuação no ambiente.  

            DESENHO L.2



A pressão do lápis no desenho é forte, tanto no primeiro como no segundo

desenho, o que os tornam escuros e bastante visíveis. Como já dito

anteriormente, a pressão do lápis indica o nível de energia, no caso, há uma

quantidade grande de energia voltada para este processo de regressão, reflexão

e elaboração, além disso, a pressão forte indica um movimento para a afirmação

e aceitação, que é para onde Lucia caminha, já que está na transição da fase de

depressão para a fase de recuperação e restituição do processo de luto. Seu

traçado é de espessura média e varia, no decorrer da elaboração de ambos os

desenhos, entre contínuo, interrompido e trêmulo, o que indica que seu processo

inclui uma diversidade de sentimentos e situações, uma vez que não é algo

constante e estável, as fases se intercalam, não são definitivas e fixas.

Como seu processo ainda está em curso, não se tornou consciente e ela

ainda não aceita a sua nova situação, o Arquétipo do Inválido ainda está ativado,

desta forma, apesar de Lucia ter apresentado alguma expectativa futura, ela não

conseguiu realizar o último desenho, cujo tema é o futuro, ainda não está

estruturada para depositar sua energia em planos ou no movimento para

alcançar suas ambições e realizar seus planos, precisa integrar o movimento de

reflexão e contato com o mundo interno, para amadurecimento e estruturação

deste para então depositar no mundo externo ou no futuro.

Sujeito IV

João é um homem de 23 anos, que sofreu um acidente no trem da CPTM

de São Paulo, em fevereiro de 2006, o qual resultou na amputação das duas

pernas. Em seu discurso, o colaborador detalha muito todos os acontecimentos

deste acidente, muitas vezes, colocava que, em alguns momentos, achava que

aquilo não era real, “para mim, eu não lembrava, para mim era um sonho (...)

eu não estava tendo muita noção” (sic), por isso, olhava para o seu novo corpo

como uma forma de se dar conta. Desta forma, podemos pensar que João

estava num movimento de olhar para a perda como sendo efetiva e real. Assim,

o fato de contar a situação de maneira minuciosa leva a pessoa a revivê-la, se

dar conta do que passou, para, então, entrar em contato com a morte simbólica

e apropriar-se dela.



Revela que, durante o tratamento no hospital, sofreu muito, chorou várias

vezes quando era levado a falar sobre a amputação e quando olhava para a falta

das pernas. Durante o relato, deste momento, João mostra que, muitas vezes,

projetou conteúdos psíquicos no ambiente externo, uma vez que seu sofrimento

era tão intenso que necessitava de um modo de viver tal sentimento que o

mantivesse distante, “com quinze dias, o médico chegou, me abordou na sala de

um modo diferente...tipo...ele não soube me preparar para falar como seria a

amputação(...) naquela hora me deu um choque, né? Aí eu comecei a chorar

tudo, né? Aí eu fiquei chateado” (sic), ou seja, o médico que lhe deu a notícia da

amputação foi o responsável pelo o seu sofrimento e não a perda em si. Ao

mesmo tempo, diz que teve muito apoio de sua rede social, revela que as

pessoas foram muito importantes para sua recuperação e, que estas, se

surpreendiam com o seu estado de espírito, sempre alegre e bem disposto.

Entretanto, no discurso de João está muito presente o tom de negação da

sua nova condição. Mesmo tendo passado por muito sofrimento no hospital e ter

olhado para o seu novo corpo como uma forma de se dar conta da perda, ele

não a aceita, entrando num processo de negação que se torna prejudicial ao

colaborador. João não consegue perceber as mudanças e limitações que o

acidente lhe trouxe. Apesar de dizer que houve modificações em sua vida, estas

se limitam apenas ao fato dele ter passado da cadeira de rodas para as próteses

das pernas, durante o processo de recuperação, o que lhe possibilitou mais

liberdade, desta forma, mostra que ainda não está estruturalmente preparado

para apropriar-se da sua morte simbólica e das conseqüências que esta traz. “É

a vida, sempre fui assim, não é por causa disso que eu vou mudar o meu jeito, a

minha personalidade, por causa de uma amputação (...) eu não sou uma pessoa

que...não gosto de ficar dependendo dos outros, eu gosto de fazer (...) Com a

prótese, eu faço quase tudo o que eu fazia quando era normal e tinha as

pernas...tudo o que eu fazia eu faço” (sic), ele chega a minimizar o seu conflito

“é só um problema, um mísero problema” (sic).

Sua energia heróica está toda voltada para combater as suas limitações e

o fato de ter que depender de outras pessoas para realizar os seus afazeres, “E

eu faço, já carreguei areia com as próteses, já subi escada para arrumar a

antena, subi no poste, já pintei o poste de casa, já chumbei a caixinha de luz, eu

mesmo fazia a massa. Para mim, quanto mais eu fazia as coisas que eu fazia



antes, para mim era mais alegria...eu não fico abatido porque não consigo fazer

as coisas que eu fazia antes...para mim não é assim, eu dou um jeitinho aqui,

um jeitinho ali e eu acabo fazendo” (sic). Entretanto, quando é levado a ter

outro tipo de atuação no mundo, que é o trabalho, João reconhece as suas

limitações: as pernas doem, a prótese machuca a sua pele e ele se sente

indisposto. Poderíamos pensar que João apresenta uma atitude passiva com

relação à Persona do trabalhador, preferia continuar recebendo o benefício do

INSS e fazer alguns “bicos” (sic) para completar o seu orçamento, porém, o seu

novo emprego é direcionado para portadores de deficiências, por isso, não se

identificou com esta forma de atuação, não aceita ter que conviver com a

Persona do Trabalhador Deficiente. 

O fato de não se apropriar da perda e ultrapassar suas limitações,

prejudica o paciente, uma vez que durante as atividades e os movimentos

excessivos a prótese raspa na pele do colaborador, o que lhe causa um

ferimento, isto é, ele machuca a si mesmo. Entretanto, esta é a maneira que

João encontrou para se dar conta de que ultrapassou as suas capacidades,

“Porque eu não posso ultrapassar (os limites), que nem neste primeiro dia que

eu fui carregar areia, eu peguei umas dez latas de areia, no outro dia eu tive a

conseqüência, o “coto” começou a machucar (...) eu querer forçar demais

machuca, machuca” (sic). Além disso, existe outro modo que o colaborador se

dá conta de suas limitações, que é quando as outras pessoas lhe colocam

limites, impedem que ele aja de maneira prejudicial. Desta forma, percebemos

que o movimento de parar e respeitar seus limites não vem dele, mas sim dos

outros ou do próprio corpo (os ferimentos).

João atribui muito sofrimento e tristeza ao fato de ter que parar suas

atividades devido aos seus machucados, uma vez que é levado a ter que lidar

com as suas limitações, é obrigado a parar e, assim, passa a ter um momento

de reflexão, “Aí eu fico assim, muito triste quando eu to sem ela (a prótese)”

(sic). Desta forma, ele começa a se dar conta e se apropriar da perda, “não vou

falar que sou 100% do que eu era antes, porque vou estar mentindo, no fundo,

no fundo...às vezes, quando você se pega sozinho, fica sozinho, não tem nada

para conversar, não tem nada para fazer, vem aquela coisa querendo deprimir,

te abater (...) às vezes, eu mostro sorriso e alegria, mas no fundo ta aquela

coisa, aquela tristeza (...) mas eu tenho as minhas horas, quando eu me pego,



lá em casa, sozinho, vem aquela tristeza, eu olho para mim, me pergunto “Por

que aconteceu isso?” (sic).

Nos momentos de reflexão, que é proporcionado pela ativação do

Arquétipo do Inválido, ou seja, nos momentos em que ele é levado a se deparar

com a sua invalidez e deficiência, João mostra que começa a se apropriar da sua

morte simbólica, mas a evita devido o sofrimento que este movimento traz.

Desta forma, podemos colocar que o colaborador vive a transição entre a fase de

anseio e busca e a fase da depressão do processo de elaboração do luto.

Em seu primeiro desenho (DESENHO J.1), João utiliza quase todo o espaço

da folha, menos o canto superior direito da folha, que é o local da consciência

coletiva, do mundo social consciente, fatores que apresentam conflitos para o

colaborador, uma vez que é a sua rede de apoio que impõe os seus limites e é

para esta rede que ele quer provar que sua condição não lhe traz restrições. No

canto superior esquerdo, que é o local do mundo interno, ele desenha um sol; no

canto inferior esquerdo, que representa os impulsos e a natureza criativa, foi

desenhada uma casa (que aponta para este mesmo lado); no canto inferior

direito, da relação pessoal com o consciente está ele, a filha e as amigas da filha

brincando no parquinho.           

            DESENHO J.1



Ao relacionarmos a posição dos elementos na folha, os simbolismos que estes

apresentam e o caso de João, temos que: o sol no canto superior esquerdo,

representa a possibilidade de luz, de tomada de consciência, no seu mundo

interno, por meio da vivência de uma perda, a possibilidade de transformação

através do contato com conteúdos sombrios; além disso, assim como o sol é a

imagem daquilo que traz a vida e a morte, a situação de perda também

possibilita o renascimento por meio da morte e do contato com o mundo interno.

A casa, que se localiza no inferior da folha do centro para a esquerda, simboliza

o universo da natureza criativa de João, é a imagem dos seus impulsos

inconscientes, que, no caso, se apresentam aprisionados (portas fechadas e

janelas pequenas e pouco abertas), sem elaboração psíquica ou consciente

(telhado vazio) e com poucas ferramentas para serem vivenciados e

incorporados, o colaborador não consegue encontrar uma maneira criativa de

lidar com a sua nova condição ou se adaptar a ela (casa sem muitos elementos).

Além disso, a casa é apresentada com erro de perspectiva, a parte que deveria

estar escondida e atrás dela, é possível de ser vista; a falta de perspectiva é

vista como um fator que mostra a falta de congruência do indivíduo com relação

à realidade, que, no caso, evidenciam a incompatibilidade entre o que João

percebe em seu mundo interno, no seu contato com conteúdos sombrio, e com o

que mostra e vive no mundo externo, que é a negação da deficiência, dos limites

e das restrições (VAN KOLCK, 1984; CHEVALIER & GHEERBRANT, 2002).

As figuras humanas são trazidas como a imagem de uma situação, “Isso

aqui é futuramente, quando eu tiver condições de comprar uma casa própria.

Ter a minha filha do meu lado, ter um quintal, com escorregador, com uma

gangorra, para ela brincar com as amigas dela. E ter um sol, um dia bonito,

para estar iluminando a minha vida, da minha filha e de todos ao meu redor”

(sic), porém, percebe-se que é um contexto imaturo e idealizado. Tal fato nos

demonstra que João tem pouca noção da sua realidade, sua consciência não

condiz com o real, ele busca um ideal por meio de uma fantasia, provavelmente,

isso ocorre pelo fato dele achar que não tem limitações, que pode fazer tudo o

que fazia antes de amputar as penas, porém, sabemos que isso não será

possível, uma vez que há uma deficiência no seu corpo, impossibilitando de se

movimentar. Desta forma, podemos observar que a idealização do futuro tem



dupla função: a primeira é a negação da situação atual e a segunda é de não

aceitar que terá que adotar outra forma de atuar no mundo e outra Persona.

No segundo desenho (DESENHO J.2), João usa da concretude para

representar o seu acidente. Ele desenha a situação da tragédia, faz o trem em

cima dele, na região central da folha, o que mostra que tal fato é central em sua

vida, por isso demanda muita energia, tanto para negá-lo quanto para se dar

conta dele, apropriar-se, elaborá-lo e incorporá-lo, que era a direção para qual

caminhava.

           DESENHO J.2



Sua produção, assim como seu discurso, traz muitos detalhes da situação da

perda, mostra as portas abertas, o trem lotado de pessoas, os trilhos e ele

atropelado ainda com as pernas. O fato de desenhar minuciosamente o

momento do acidente, também, pode ser visto como uma tentativa do

colaborador olhar para o que aconteceu com ele e perceber que aquilo foi real e

mudará a sua vida, também é uma forma de elaborar a morte simbólica.

Entretanto, esta produção não apresenta perspectiva, ao mesmo tempo que é

possível ver o lado do trem é possível enxergar em baixo deste, esta falha na

perspectiva também foi percebida no primeiro desenho, o que reforça a sua

incongruência com relação a realidade, a discrepância entre a suas possibilidades

e o que busca fazer. Além disso, o desenho apresenta transparência, que

representa a busca por ver além de algo, no caso, seria o enforço de João em ir

além de seus limites, ultrapassá-los como se fossem transponíveis,

transparentes.

Em ambas as suas produções, os elementos se apresentam proporcionais

no tamanho, mas todos eles são pequenos, o desenho como um todo é pequeno,

o que demonstra seus sentimentos de inferioridade, inibição e depressão, como

já verificados anteriormente. O traçado é contínuo e trêmulo, que indica o seu

movimento de auto-afirmação e atuação o mundo, mas, ao mesmo tempo,

aparecem os sentimentos de medo e insegurança, uma vez que, de alguma

forma, percebe que esta auto-afirmação a ação no mundo não condiz com a

realidade.

João não conseguiu fazer o último desenho, diz que não consegue passar

para o papel o que pensa do futuro, tal fato, como já discutido nos demais

casos, pode ser resultado da Ativação do Arquétipo do Inválido que leva o

indivíduo à reflexão do momento presente, do sujeito no aqui-e-agora, o que

demanda muita energia, resultando na impossibilidade de criar expectativas ou

ter ambições futuras.



IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Após a análise dos diferentes casos, percebemos que todos os

participantes vivenciavam o processo de elaboração do luto, após as seqüelas

conseqüentes do acidente a que cada colaborador foi sujeito. As perdas

resultantes desta experiência não estavam apenas relacionadas ao fator

limitante físico, podemos observar perdas secundárias a que cada indivíduo foi

submetido, isto é, o acidente provocou, em todos, a perda da Persona do

Trabalhador, do status de ser atuante no mundo, da autonomia e do antigo ser.

Em outras palavras, percebemos que o ser humano é atingido como um todo

quando está sujeito a um processo de morte simbólica e transformação.

 Averiguamos que a experiência deste processo envolvia formas e

dinâmicas diferentes, uma vez que os acidentes aconteceram em contextos

diferentes, as seqüelas não foram as mesmas, as situações sócio-econômico

cultural eram diferentes, cada um apresentava uma história de vida e de trauma

etc, ou seja, lidamos com quatro pessoas, sendo que cada uma é um ser único,

que apresenta uma totalidade. Além disso, os colaboradores experienciavam

diferentes fases do processo de luto, manifestando aspectos desiguais com

relação ao modo como lidavam com a perda. Apesar destas diferenças, tais

aspectos corresponderam ao que foi encontrado na literatura, por exemplo, a

raiva, que era dirigida ao outro ou à própria condição.

 Foi possível, também, identificar a manifestação simbólica da ativação dos

Arquétipos do Inválido e do Herói. Os participantes apresentaram um movimento

de introspecção, reflexão e contato com os conteúdos da Sombra relacionados

com a deficiência, inadaptabilidade, inadequação e dependência, o que resultava

em sentimentos de muito sofrimento, tristeza, revolta, raiva, inconformismo,

insegurança e inibição, ou ainda, em processos defensivos de não aceitação,

negação e evitação (Arquétipo do inválido).

 Além disso, nenhum deles conseguiu fazer o último desenho, ou seja, os

colaboradores não conseguiram passar para o concreto ou entrar em contato

com o que pensavam do futuro. Faziam planos e tinham ambições idealizadas,

que seria o futuro embutido no presente nos primeiros desenhos de Lucia e João,

que se mantinham no plano da fantasia, ou mesmo, não construíam nenhuma

expectativa, não havia condições de lidar com o desconhecido, que a situação de



elaboração do luto proporcionava, não entraram em contato com a possibilidade

transformação, o que demonstra a ativação do Arquétipo do Inválido, que, como

já visto, impossibilita a vivência da ambição futura, da construção de

expectativas e planos, uma vez que o indivíduo está num movimento para dentro

de reflexão e contato com a Sombra, proporcionando a ampliação da

consciência, amadurecimento, desenvolvimento e estruturação do indivíduo.

 A vivência do Arquétipo do herói também se deu de diferentes maneiras,

esta foi necessária para que o sujeito pudesse enfrentar os diferentes

sofrimentos e situações que o processo de morte simbólica proporciona. Em

algumas vezes, as forças heróicas foram usadas para manter o mecanismo

defensivo, uma vez que o sujeito não estava preparado estruturalmente para se

deparar com elementos das perdas, desta forma, era de extrema importância

que houvesse um mecanismo de negação e rejeição. Entretanto, estes não

podem exceder os limites da pessoa e passar a prejudicá-la, pois isto levaria ao

luto patológico, em outras palavras, o indivíduo pode estagnar-se em uma fase

do luto e não vivenciá-lo, impossibilitando sua elaboração e a transformação do

ser humano.

 Outro fator que percebemos foi que viver todas as fases do luto é de

extrema importância para a sua elaboração. Por exemplo, no caso da Lucia, a

colaboradora se permitiu sofrer, entrou em contato com a perda e seus

sentimentos, conseguiu se dar conta da sua morte simbólica e da fase de

depressão no processo de luto, desta forma, foi possível que tivesse consciência

das possibilidades desta experiência, passou a aceitar a sua perda e, com isso,

conseguiu mobilizar energia heróica em busca de sua recuperação de acordo

com os seus limites, o que  possibilitou uma grande melhora. Enquanto que, nos

demais casos, não houve permissão por parte dos indivíduos em vivenciar os

sofrimentos da morte simbólica, ou seja, as limitações vividas pela perda foram

negadas, não houve apropriação desta como sendo real e irreversível, desta

forma, parece que nenhum destes colaboradores vivenciou ainda as fases de

depressão ou de recuperação, apenas o João mostrava uma possibilidade de

entrar em contato com o sofrimento e a tristeza, o que pode indicar que esteja

vivendo a transição para a fase da depressão. Tais fatos nos levam a pensar,

que, além da experiência de todas as fases, a vivência dos Arquétipos do



Inválido e do Herói também é necessária nas situações de perda para a

elaboração do processo de luto, apesar de ser dolorida e aterrorizante. 

 Como as fases não são lineares e atuam de maneira autônoma para

poderem ser expressas e vividas, o fato de se defenderem contra tais

sentimentos e vivências, pode levar a experiência de tais fases na forma de

projeção, como enxergar o preconceito no outro no caso de Elias e João e

atribuir a raiva e revolta aos bandidos, no caso de Santos. As vivências de

sofrimento, resultantes do processo de introspecção, não eram atribuídas a si e

ao próprio processo, pelo contrário, os outros eram responsabilizados pelos

sentimentos de tristeza e revolta, desta forma a energia heróica era mobilizada

para negar e evitar o que as outras pessoas poderiam lhes causar, o que fazia

com que não entrassem em contato com o próprio ser.

 Somado a este fator de projeção, as perdas dos colaboradores não eram

reconhecidas. Durante o encontro, todos afirmaram que poderiam estar pior e,

por isso, o fator da perda não era levado em consideração. Por isso, às vezes, o

processo de luto não era nem percebido, os participantes viviam um luto

não-reconhecido, o que dificulta ainda mais a sua elaboração e vivência.  

 Desta forma, percebemos que o trabalho com pacientes que obtiveram

perdas deveria estar voltado para a vivência de todo o processo que a

elaboração do luto envolve. No caso, o psicólogo precisaria auxiliar a pessoa a

experienciar os sentimentos e situações que este proporciona, mesmo que

tragam muito sofrimento ao paciente, uma vez que estes são intrínsecos ao

processo; além disso, vimos que o fato de não entrar em contato com todas as

fases do luto, impede que este seja elaborado, incorporado e possibilite a

transformação do ser humano. O trabalho também envolveria a dialética

delicada entre o Arquétipo do Herói e o Arquétipo do inválido, em outras

palavras, o profissional buscaria proporcionar uma situação de suporte e a ajuda

ao paciente em enfrentar o contato com o mundo interior e com os conteúdos da

Sombra, e também, na mobilização das forças heróicas para seus devidos fins, e

não para a construção de defesas patológicas de negação e evitação.

 O desenho se mostrou um excelente instrumento de auxílio para o

trabalho com o paciente, devido a sua riqueza interior, diversidade e

flexibilidade, uma vez que permitiu o contato com suas questões mais profundas,



o reconhecimento da perda e do processo de luto e a compreensão da dinâmica

da morte simbólica e de transformação do indivíduo.     

 É importante ressaltar que a presente pesquisa abrangeu apenas dois

tipos de perdas, as relacionadas à memória e ao movimento no mundo (seqüelas

relacionadas às pernas). Desta forma, é importante que este tipo de estudo seja

ampliado para outros tipos de perdas e lutos não-reconhecidos, possibilitando

maior conhecimento e uma melhor forma de atuação com as demandas que

envolvem o processo de morte simbólica.           
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ANEXO I
AOS RESPONSÁVEIS PELO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LAR ESCOLA

SÃO FRANCISCO 

Prezados senhores,

 Solicitamos autorização para a realização da pesquisa com os pacientes
desta instituição, para a aplicação do Desenho-Estória com vistas obter dados
para compor a pesquisa de trabalho de conclusão de curso da faculdade de
psicologia da PUCSP, com sujeito com seqüelas físicas pós acidente e
compreensão do processo de luto não-reconhecido nestes sujeitos.  

 Devido à impossibilidade de obtenção do Consentimento Informado de
todos os pacientes, será utilizado um Termo de Consentimento de Utilização de
Dados (ANEXO II) que será preenchido pela pesquisadora e pelos colaboradores
envolvidos na manipulação destes dados. 

 Eu como pesquisadora, comprometo-me com a manutenção da
privacidade e com a confidencialidade dos dados utilizados, preservando
integralmente o anonimato dos pacientes, de acordo com o Termo de
Compromisso do Pesquisador (ANEXO III). 

 Os dados obtidos somente serão utilizados para o projeto ao qual se
vinculam. Tenho ciência de que todo e qualquer outro uso que venha a ser
planejado deverá ser objeto de um novo projeto de pesquisa, que deverá ser
submetido à apreciação da Comissão de Pesquisa e Ética do LESF.

______________________________
Assinatura do responsável pela instituição

______________________________
 Alessandra Almeida de Oliveira
Telefone:

_______________________________
Orientadora Eloisa Penna
CRP:



ANEXO II
TERMO DE CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS

Nome da instituição: Lar Escola São Francisco
Data:
Pesquisadora: Alessandra A. de Oliveira       Orientadora Eloisa Penna
CPF:                                                          CPF:
Telefones:                                                  Telefones:

 NOME DO PACIENTE:
 DOCUMENTO DE IDENTIDADE NO:                            SEXO: M      F   
  DATA DE NASCIMENTO:      /       /
    ENDEREÇO:                                                    NO:          APTO:
    BAIRRO:                                                          CIDADE:
    CEP:                                                                 TELEFONE: (    )

 O propósito deste estudo é investigar e compreender o processo de
vivência do luto não-reconhecido de pessoas que sofreram acidentes, que
resultaram em seqüelas físicas e foram seqüenciados de limitações no cotidiano,
por meio de um levantamento dos casos existentes no Centro de Reabilitação do
Lar Escola São Francisco.
 A fim de desenvolver este projeto solicitamos a autorização, à instituição e
aos profissionais responsáveis, para a utilização dos dados documentais que
envolvem registros clínicos dos atendimentos no setor de psicologia da LESF.
 Comprometemos-nos em manter o sigilo das informações obtidas por
meio destes documentos, garantindo a privacidade dos sujeitos quanto aos
dados confidenciais envolvidos na pesquisa, de acordo com a resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde que versa sobre a
“Pesquisa envolvendo Seres Humanos”.
 Garantimos os benefícios obtidos por meio desta pesquisa, assegurando a
não utilização das informações em prejuízos das pessoas, inclusive em termos de
auto-estima, de prestígio e econômico-financeiro desta instituição e não
ultrapassar nenhum dos quatro referenciais básicos da bioética - autonomia, não
maleficência, beneficência e equidade.
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ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR

Título da pesquisa: O luto não-reconhecido em pessoas que sofreram
seqüelas após acidente, uma abordagem junguiana.

A pesquisadora, abaixo assinados, se compromete a:
Atender os deveres institucionais básicos da honestidade;
sinceridade; competência e descrição.
Pesquisar de forma adequada e independente, além de buscar
aprimorar e promover o respeito à profissão.
Não fazer pesquisas que possam causar riscos às pessoas
envolvidas.
Não violar as normas do consentimento informado.
Não converter recursos públicos em benefícios pessoais.
Não prejudicar seriamente o meio ambiente ou conter erros
previsíveis ou evitáveis.
Comunicar a cada possível sujeito todas as informações necessárias
para um adequado consentimento informado.
Propiciar a cada possível sujeito oportunidade e encorajamento para
fazer perguntas.
Excluir a possibilidade de engano, influência indevida e intimidação.
Solicitar o consentimento apenas quando o possível sujeito tenha
conhecimento adequado dos fatos relevantes e das conseqüências
da participação e tenha tido a oportunidade suficiente para
considerar se quer participar.
Obter de cada possível sujeito um documento assinado como
evidência do consentimento informado.
Renovar o consentimento se existirem alterações nas condições ou
procedimentos da pesquisa.
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