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RESUMO 
 

 

 

 

Essa pesquisa teve por objetivos realizar a leitura de um processo de luto 

simbólico em uma série de sonhos e discutir a escrita de sonhos como recurso de 

enfrentamento do luto. O estudo foi realizado por meio da análise qualitativa e 

documental de uma série de vinte e três sonhos que acompanharam um processo 

de luto, ao longo de quase dezoito anos. A pesquisa fundamentou-se na teoria do 

apego, do luto e da psicologia analítica, utilizando estratégias de análise de sonhos 

de forma mais exploratória que interpretativa, com vistas à compreensão dos 

dinamismos e simbolismos do luto e de sua representação em sonhos. As 

evidências apontaram que os sonhos de luto e sua escrita se constituem 

potencialmente em um recurso de enfrentamento do processo de luto simbólico.  

 

Palavras-chave: processo de luto, sonhos de luto, análise de sonhos, escrita de 

sonhos, recursos de enfrentamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

 

The present study aimed to perform the reading of a symbolic mourning 

process in a dreamlike series and discuss the writing of the dreams as a resource to 

face the grief. The study was conducted through qualitative and documental analysis 

of a series of twenty three dreams that accompanied a grieving process over nearly 

eighteen years. The research gathered the theories of attachment, grief and 

analytical psychology a used strategies of dreams' analysis, in a more exploratory 

than interpretative way, viewing the understanding of the dynamics and symbolisms 

of the grief and its representation in dreams. The evidences pointed that the 

mourning dreams and their writing potentially constitute a facing resource of the 

symbolic grieving process. 

 

 

Keywords: grieving process, mourning dreams, dreams analysis, dreams writing, 

facing resources. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

A Psicologia tem aberto novos horizontes a cada dia. Enquanto ciência jovem 

que é, muitos de seus conhecimentos permanecem por aprofundar e dialogar entre 

si. Nesse trabalho encontramos aproximações entre as contribuições da teoria do 

apego, do processo de luto e da psicologia analítica acerca da vinculação afetiva 

infantil e de suas repercussões nas ligações afetivas adultas e nos dinamismos 

inerentes ao processo de luto.  

Vários fatores de ordem externa e interna compõem as condições de 

normalidade ou complicação do processo de luto, bem como do processo simbólico 

que acompanha o luto real. Dentre as sondas de exploração do processo de luto 

escolhemos pesquisar por meio dos sonhos. Os sonhos e seus símbolos ocupam-se 

do processamento de perdas e de seu impacto sobre o psiquismo? Os sonhos 

poderiam ser reconhecidos como recursos de elaboração de perdas e, neste 

sentido, de enfrentamento do processo de luto? 

A princípio, nosso interesse foi despertado a partir de um material singular: 

três cadernos de sonhos herdados de uma parenta distante. Neles foram registrados 

143 sonhos ao longo de 71 anos aproximadamente, desde 1915. Durante a leitura 

do material, distinguimos que havia alguns sonhos que se referiam claramente a 

uma perda significativa, o que consistia em uma oportunidade de pesquisar que 

símbolos e enredos estariam a representar o processo de luto ali assinalado e seu 

andamento.  

Selecionamos então uma sequência onírica composta de vinte e três sonhos, 

sendo que os dois últimos coincidiam com a aproximação do final da vida da 

sonhadora. Todavia essa distribuição cronológica da série onírica nos permitiu 

acompanhar o desenrolar do processo de luto, em seus tantos anos de duração, e 

checar a presença de sua resolução por intermédio dos sonhos.   Por outro lado, 

seria possível calcular que papel a escrita de sonhos teria tido na evolução do luto?  

A experiência de mais de trinta anos de trabalho clínico e a revisão da 

literatura nos vinha pondo em contato com o montante de sofrimentos e dificuldades 

por que passam as pessoas enlutadas e, por outro lado, com a diminuta quantidade 
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de estudos específicos oferecidos a profissionais da área e de serviços de apoio e 

orientação destinados ao público. Então, sentimo-nos provocados pela idéia de 

refletir a respeito desses assuntos, tendo em vista as vias intrapsíquicas naturais e 

espontâneas capazes de contribuir no enfrentamento ao luto.  

Partimos do princípio junguiano de que o psiquismo dispõe de mecanismos 

de regulação, predisposições universais funcionais e aparatos intrapsíquicos para 

seu autodesenvolvimento, dos quais os sonhos fazem parte. Que função teria os 

sonhos no circuito de fatores de proteção a serviço do processo de luto?  Em 

sintonia com essa questão, elegemos dois objetivos de pesquisa: fazer uma leitura 

do processo de luto na série onírica selecionada e discutir os sonhos e sua escrita 

como recurso de enfrentamento do luto.  

Para tal propósito percorremos trilhas pontuadas por autores que se 

dedicaram a essas temáticas. No primeiro capítulo abordamos os temas da 

vinculação, da relação primal, da formação de complexos, do rompimento afetivo e 

do processo de luto, encadeando as contribuições da teoria do apego, do luto e da 

psicologia analítica. 

No segundo capítulo focamos sonhos, funções oníricas, tipos de sonhos e 

tipos de sonhos de luto. Procuramos explorar também questões relacionadas à 

recordação, narrativa e escrita de sonhos, sombra e persona, símbolos e processos 

de luto acompanhados em sonhos. 

Outros temas inevitavelmente se entrelaçaram ao descritos acima, como a 

ansiedade de separação, o processo de individuação e os mecanismos de defesa. 

Dessa maneira tínhamos abertas várias facetas do sistema vivo que é o psiquismo e 

podíamos investigar as estimulações com que os sonhos continuamente encetam o 

autodesenvolvimento e hipoteticamente, por conseguinte, a superação do processo 

de luto.     

Tendo em vista a necessidade de contornar os limites impostos pela ausência 

da sonhadora e de suas associações e de encontrar meios apropriados para 

investigar a série onírica, resolvemos operar por meio de estratégias de análise  de 

sonhos priorizando uma leitura mais exploratória que interpretativa. 
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Essa opção revelou-se particularmente especial no sentido de se constituir de 

técnicas de relativa simplicidade, cujo manejo poderia ser ensinado a enlutados em 

situações de aprendizado informal. Dessa forma, ao final, a escrita de sonhos e 

essas estratégias de conscientização do material onírico poderiam ser cogitadas 

como alternativas capazes de emprestar autonomia e reasseguramento a enlutados, 

no sentido de fomentarem autoconfiança em sua capacidade de cooperar no curso e 

na resolutividade de seu processo de luto. Evidentemente, casos de luto com 

complicações muito sérias ou psiquiátricas não estariam nessas indicações. 

Dessa maneira esperamos poder abrir discussões a respeito dos assuntos 

assinalados, bem como contribuir no desenvolvimento de conhecimentos 

empregáveis na complexa situação de restauração e reconciliação com a perda e 

com a morte real ou simbólica. Incentivar novos entendimentos é a melhor razão 

para nos debruçarmos sobre os saberes advindos dos sonhos e do inconsciente.   

 

A meta do amor é voar até o firmamento,  a do intelecto, desvendar as leis e 
o mundo.  RUMI (O destino do Coração, em Divan de Shams de Tabriz) 
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CAPÍTULO I. VINCULAÇÃO AFETIVA E O PROCESSO DE LUTO NAS 
PERSPECTIVAS DA TEORIA DO APEGO E DA PSICOLOGIA 
ANALÍTICA 

 
 

[...] os seres humanos, desde a infância, são mais sensíveis às atitudes 
emocionais daqueles que os cercam do que a qualquer outra coisa. [...] 
Os bebês são mais sensíveis e estão mais atentos ao significado de tons de 
voz, gestos e expressões faciais do que os adultos; e, desde os primeiros 
dias de vida, são profundamente sensíveis ao modo como são manipulados.                         
(BOWLBY, 1979 [2006], p. 32) 
 
 Ternura, saciedade e prazer conferem um sentimento de segurança e de 
ser amado que é a base indispensável de um comportamento social positivo 
e de um sentimento de segurança em estar no mundo, e também de uma 
precoce e absolutamente indispensável confirmação da condição de vida 
independente da criança.  (NEUMANN ,1963 [1991], p. 25) 

 

 

I.1 O PROCESSO DE VINCULAÇÃO AFETIVA INFANTIL E SUAS PERTURBAÇÕES 

 

A vida humana começa e termina em meio a relações com outros: os laços 

afetivos e os decorrentes de cuidados estão presentes desde a vida intra-uterina. A 

receptividade como um bebê é desejado, concebido e gestado, tanto como ele 

nasce e é acolhido e visto pela mãe, pelo pai e pela família esboçam no cenário 

infantil os fundamentos da forma de ser e estar no mundo. A tonalidade afetiva 

desse cenário cria um campo no qual a criança se implanta, interage e do qual retira 

sua nutrição. A importância do vínculo afetivo foi estudada e reconhecida por 

diversos autores, todavia neste trabalho buscamos nas teorias do apego e a da 

psicologia analítica revisitar o desenvolvimento infantil quanto à qualidade da 

vinculação e seus possíveis reflexos na vida adulta, especificamente no 

enfrentamento de situações de separação, perda e luto.  

Vamos iniciar nosso estudo definindo o termo vínculo, pois ele foi um conceito 

chave neste trabalho.  No dicionário Houaiss (2003) vínculo foi definido como aquilo 

que ata, liga; relacionamento, o que impõe uma condição. No idioma inglês 

attachment, termo originalmente empregado por Bowlby (1979 [2006]), foi traduzido 
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como estado de estar unido, um laço de afeição ou lealdade; conexão, união, 

afixação Webster’s (1999).  

Bowlby (1973 [2004]) considerou vínculo como uma tendência instintiva de 

estabelecer laços afetivos, algo diverso de dependência, subordinação ou 

submissão e cujo estabelecimento não se restringe ao cuidado. Em sua teoria do 

apego, vínculo foi empregado com a conotação de ligação afetiva, ou seja, de 

caráter emocional ou sentimental, de afeição, de conexão que envolve sentimentos 

de amor ou de amizade e, como veremos adiante, também sentimentos opostos 

podem fazer parte do vínculo, como raiva e tristeza. O nascimento do vínculo 

coincide com o início da constituição do ser, como bem assinalou Franco (2010, p. 

12):  

Formar e romper vínculos faz parte da identidade humana, não se restringe 
a um único contexto, mas interage com os diferentes contextos que 
permitem sua expressão. 
 
 

Evidentemente, o pai pode ser a figura de apego e ou fazer sua parte e 

distinção na dinâmica de constituição da base segura infantil. Neste estudo o papel 

extremamente importante da figura do pai e as especificidades de gênero não serão 

abordados, uma vez que nosso recorte incidiu em situações e relações vinculares 

entre mãe e filha.  

Bowlby (1979 [2006]), a partir de estudos comparativos da etologia com aves 

e mamíferos, observou o prevalecimento da vinculação entre pais e suas proles e 

entre adultos do sexo oposto.  Nos mamíferos, o vínculo mais incidente ocorria entre 

a mãe e seu filhote pequeno e freqüentemente persistia por toda a vida. Quando 

essa tendência a manter-se próximo era impedida de alguma forma, o filhote 

apresentava comportamentos agressivos, ataques, afugentamento de intrusos e 

punição contra o parceiro que se afastou. Seus estudos etológicos sobre vinculação 

foram estendidos para a investigação dos comportamentos de apego em crianças.  

A princípio, Bowlby (1979 [2006]) interessou-se pelo estudo da interação pais 

e filhos e os efeitos sobre as crianças decorrentes dos diversos contextos da 

experiência familiar inicial. Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, o autor focou 

o estudo sobre as decorrências negativas incidentes no desenvolvimento da 

personalidade de crianças institucionalizadas em creches ou hospitais, uma vez que, 
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quando apartadas de suas mães, suas figuras de referência afetiva, ao reencontrá-

las exibiam comportamentos e sentimentos ambivalentes. 

 Segundo Bowlby (1979 [2006]), durante os dois primeiros anos de vida, em 

situações impeditivas de proximidade entre bebês e seus genitores (ou figura de 

apego), as crianças apresentavam agressividade e protestos contra a separação, 

acompanhados de expressão de raiva, ansiedade, angústia e depressão. Os choros 

e chamamentos iniciais das crianças separadas reservavam a esperança da volta da 

figura de apego, cuja ausência prolongada (por mais de seis meses ou em 

ausências repetidas) as levava a uma sequência de protestos, desespero e aparente 

desinteresse no retorno da figura de apego. As tentativas de manutenção de 

proximidade eram sucedidas de um aparente desligamento afetivo temporário que, 

em alguns casos, mostrava-se permanente e irrecuperável após o retorno da figura 

de apego. O vínculo afetivo podia então tomar um caráter ansioso, em especial 

quando o comportamento da criança de agarrar-se despertava reações de rejeição 

por parte da figura de apego, dando margem ao surgimento da ansiedade de 

separação e de sentimentos ambivalentes persistentes. 

Para Bowlby (1979 [2006]), os mecanismos aos quais a criança recorria 

nessas situações, podiam ser resolutivos ou não evolutivos, no caso de a 

precariedade de suas defesas psíquicas não preservar de danos a imagem de seus 

entes queridos, nem protegê-la da dor de um conflito visto como sem saída. A 

aquisição de habilidades e de mecanismos para elaborar a regulação da 

ambivalência foi considerada decisiva para o desenvolvimento da personalidade, 

pois para isso a criança necessitava estar consciente e apta para dirigir e controlar 

sentimentos conflitantes, bem como suportar ansiedade e culpa inerentes à 

ambivalência experimentada no curso da formação e rompimento de seus laços 

afetivos. 

Para o autor (idem), a persistência de sentimentos negativos e ambivalentes 

podia instalar na criança a não confiança em controlar impulsos ameaçadores, 

envolvendo-a em círculos viciosos inoperantes para a regulação de sentimentos 

intensos de amor e ódio, ansiedade, culpa e tristeza. Estes impulsos eram 

decorrentes de separações precoces, abruptas e que barravam a satisfação de suas 

necessidades afetivas. Então, concluiu Bowlby (1973 [2004]), o conflito permanecia 
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negado ou dissimulado, em vez de poder ser expresso e enfrentado com maior 

eficácia. 

A resolução de impulsos irreconciliáveis presentes no conflito dependiam de 

condições favoráveis do desenvolvimento da capacidade infantil de regulação, 

prosseguiu Bowlby (1973[2004]). Dentre as condições que desencadeavam 

dificuldades apontou o trato com as crianças que ignorasse suas necessidades de 

segurança, tolerância e amor, ou que não acolhesse e compreendesse seus 

sentimentos hostis e suas causas. O autor questionou, por exemplo, o que acontece 

quando as necessidades de um bebê não são atendidas no momento certo? Ou 

ainda, quais são os efeitos nocivos da separação de crianças pequenas de suas 

mães, com quem mantinham laços emocionais. 

  Bowlby (2004, [2006]) constatou que essas experiências contínuas levavam 

as crianças a um sentimento de desamor, abandono e rejeição. A não interferência 

apropriada sobre essas condições infantis associada à repetida privação de amor 

materno, em algumas crianças, podia ocasionar padrões patológicos persistentes, 

como explosões violentas de ódio e delinquência. Naturalmente, mesmo crianças 

cuidadas por seus pais precisavam que essas necessidades fossem atendidas e que 

as frustrações, inclusive “educativas” evitáveis fossem discriminadas das inevitáveis 

e das apropriadas.  

Na leitura de Bowlby (2004, [2006]), as dificuldades emocionais dos pais, 

parcialmente conscientes e incontroláveis, levavam-nos a cometer erros na relação 

com suas crianças, além de muitas vezes ignorarem os efeitos nocivos da privação 

maternal ou da punição excessiva e prematura na formação emocional da criança. 

Todavia os pais, em particular a mãe, são pessoas muito acusadas, sobretudo pelos 

médicos e profissionais de outras áreas afins, assinalou o autor.  

Observamos que os pais ocidentais têm sido condenados por seus limites e 

erros no trato com suas crianças. A imperícia dos pais tem sido alvo de julgamento 

por parte de educadores e de autoridades. Nesse sentido, a produção e divulgação 

ampla destes conhecimentos são indicadas, estimulando os profissionais a 

intensificarem seu preparo para desempenharem seu papel educativo, compassivo e 

preventivo junto aos pais e mães. Os próprios profissionais da saúde e da educação 
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muitas vezes permanecem funcionando pelo senso comum ou sob crenças 

pessoais, estudando insuficientemente a respeito de fatores psicológicos decisivos 

na vida, na aprendizagem e na saúde infantil e nas condições afetivas da interação 

entre pais e filhos.  

A seguir, resumimos alguns elementos da teoria do apego desenvolvidos por 

Bowlby (2004 [2006]) a respeito da formação e ruptura de vínculos. Trata-se da 

tendência do ser humano de criar fortes laços afetivos com uma pessoa diferenciada 

e preferida, procurando manter proximidade com ela e reagindo a separações e 

perdas involuntárias e prematuras dessa figura de apego com perturbação da 

personalidade e consternação emocional como ansiedade, raiva, depressão e 

desligamento emocional.  

Bowlby (2004, [2006]) observou que essa série de emoções e 

comportamentos se reproduzia nos padrões de luto, e isso o levou a aprofundar o 

encadeamento entre a teoria do apego e a teoria do luto. Essa empreitada foi 

continuada também por Parkes:  

Amor e luto, vínculo e perda são duas faces da mesma moeda: não se pode 
ter uma sem a outra. O luto é o custo do amor, e a única maneira de evitar a 
dor do luto é evitar o amor.(...) Grande parte dos seres humanos passa pela 
dor do luto sem danos psicológicos duradouros, podendo mesmo 
amadurecer em consequência dele. No entanto, existem vários problemas 
nesse percurso, de modo que uma minoria viverá um sofrimento com 
consequências indesejáveis para sua saúde física e mental. (PARKES in 
FRANCO, 2010, p.07) 

 
 

I.2 FORMAÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO NA INFÂNCIA E SUA LIGAÇÃO COM OS 

PROCESSOS DE LUTO 
 

Ponderamos que os estudos referentes à formação de vínculo afetivo nos 

primeiros anos de vida mostraram-se valiosos para o entendimento da 

psicodinâmica de alguns aspectos dos relacionamentos consigo e com seus pares.  

O apego entre a criança e a figura materna (não necessariamente a mãe 

biológica) ou cuidador principal constitui-se, segundo Bowlby (1979 [2006]), uma 

base sobre a qual os laços afetivos ao longo do ciclo vital irão assentar-se. A 

qualidade do padrão de apego e dos cuidados parentais vividos nos primeiros cinco 

anos possibilita à criança tornar-se autoconfiante e fundamentalmente capaz de lidar 
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com os desafios inerentes às situações de perda afetiva durante seu 

desenvolvimento.  

 Em Luto e Melancolia, Freud (1915/1917 [1996]) já salientava a importância 

dos anos iniciais de vida para o desenvolvimento emocional e psicológico da 

criança, marcado pela qualidade do vínculo afetivo com a mãe e pela amamentação. 

As experiências infantis de separação precoce desencadeavam sentimentos 

intensos, em especial a angústia, a qual era reiteradamente experimentada pela 

criança frente a situações de perda. Observava-se uma similaridade de sentimentos 

na vivência do luto.  

Na disposição patológica do luto descrita por Freud (1915/1917 [1996]), 

estavam presentes os sintomas de melancolia, de depressão e de luto normal 

acrescidos de um rebaixamento da autoestima, autorrecriminação e da perspectiva 

de autopunição. Franco (2000) pontuou que o processo psicológico do luto fora 

abordado anteriormente por Freud e Breuer (1895 [1980]) em seus Estudos sobre a 

Histeria, ao discutirem a ligação entre os sintomas de luto de Anna O. em função do 

falecimento de seu pai e os sintomas de doença mental que ela exibia.  

Melanie Klein (1940 [1996]), ao investigar o comportamento de crianças 

mediante separações da figura de referência afetiva (figura materna), apontou que 

elas inicialmente protestavam e em seguida procuravam e ansiavam pela volta, 

intercalando manifestações de ansiedade e repressão dessa expressão. As crianças 

apresentavam um período de prolongado anseio pela volta da figura materna, com 

movimentos de busca e de choro, alternados com um aparente desligamento afetivo. 

Logo após o reaparecimento da mãe a criança em geral rejeitava-a. A autora, em 

suas observações, considerou que o desmame caracterizava-se como perda 

significativa, integrante do conjunto das separações da infância. O contato com a 

mãe-seio seria vivido pela criança como um objeto parcial a ser integrado em seus 

aspectos de seio bom, provedor e seio mau, decepcionador. 

A Teoria das Relações Objetais de Klein (1940 [1996]) discorreu a respeito da 

constituição dos vínculos infantis em relação ao assim denominado objeto amado e 

em sua relação com o processo de luto. Klein (idem) propôs o conceito de posições, 

estados psicológicos vividos em relação ao objeto interno (imagem e representação 
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interna), com o qual a criança permanecia relacionando-se, embora tivesse ocorrido 

um desligamento do objeto externo (mãe ou cuidador). A autora propôs ainda que no 

estabelecimento da posição depressiva, em torno do sexto mês de idade, ocasião 

em que a criança introjetava o objeto amado em sua inteireza de aspectos bons e 

maus, ela se dava conta de o objeto ser separado dela e não passível de seu 

controle. A ambivalência afetiva e conflitante se apresentava no momento em que a 

criança atinava que o objeto amado e o cuidador era o mesmo objeto experimentado 

ocasionalmente como frustrador.  

Para Klein (1940 [1996]), o curso dessas percepções gerava sensações 

diversas, como angústia e agressividade. O desfecho benigno dessa situação 

compreendia a superação da posição depressiva infantil e a reconstituição dos 

objetos internos, em função da prevalência de objetos bons internalizados. Sendo 

assim, a superação de uma perda real implicava o processamento do pesar, o qual 

permanecia atrelado à reativação das experiências arcaicas com os objetos bons e 

com suas perdas na infância, e se elas tivessem sido suficientemente resolvidas e 

elaboradas ou não.  

A fusão inicial entre criança e mãe naturalmente deve encaminhar-se para 

separações gradativas em tempo hábil, algo desejável e saudável para o 

desenvolvimento infantil ou, melhor dizendo, de ambos. Pensamos que a qualidade 

do vínculo afetivo foi tomada até aqui como equivalente a maternagem próxima e 

positiva ou precária e distante, destacando a importância da presença do afeto na 

relação humana, em especial no início da vida.   

Nas teorias apresentadas, a questão da separação precoce e do sucesso 

infantil em reunir os aspectos gratificantes e frustrantes da figura materna supõe que 

a criança precisará dar conta de sentimentos conflitantes intensos. Do nosso ponto 

de vista, estes processos apontam precisamente para a questão da privação de 

amor e de suporte psicológico e de suas consequências no desenvolvimento infantil, 

em particular quanto à ressonância na lida com perdas ou luto nas diversas etapas 

do ciclo vital.     

O comportamento de apego em seres humanos acontece em um ambiente, 

inserido em um contexto social e cultural e, nessa perspectiva, evidentemente, 
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resulta de uma complexidade de fatores.  Todavia, ao considerar tanto os aspectos 

psicológicos como biológicos do vínculo, Bowlby (1979 [2006]) constatou que a 

criança sujeitada a separações precoces experimentava uma forte tensão que 

repercutia no prejuízo de sua capacidade tanto de vincular-se, como de mobilizar 

estratégias de enfrentamento a posteriores situações de perda e de rompimento de 

vínculos. Isso ocorria notadamente quando a criança não era acolhida 

adequadamente, apoiada em sua angústia ou não contava com permissão e 

condições de expressão e elaboração de seus pesares.  

Conforme Bowlby (1973 [2004]) descreveu, uma decorrência observada 

acerca da ansiedade de separação era o medo acentuado e reativável em crianças 

diante de situações potencialmente perigosas. Outra consequência correlacionada 

foi a expressão de luto e pesar de adultos pela morte de um cônjuge ou de um filho. 

Para Franco (2000), a persistência dessas expressões estava associada aos efeitos 

danosos das perdas experimentadas com a figura de apego infantil. 

Parkes (2006 [2009]) ao estudar fatores determinantes do luto em adultos 

procurou saber quais padrões de apego influenciavam os padrões de luto. Os 

padrões de apego em que predominavam dependência e também os marcados por 

sentimentos ambivalentes indicavam vulnerabilidade para reações problemáticas ao 

luto crônico e conflituoso respectivamente.  

Apesar de haver distinções entre processos de lutos decorrentes de perdas 

por morte ou por outros tipos de perdas como mutilações, separações e mesmo 

perdas subjetivas que remetem ao luto simbólico, os fatos e estudos apontaram para 

uma influência dos padrões de apego no luto. Padrões de apego seguro costumam 

gerarr condições mais favoráveis para o processo de perda ser mais bem encarado, 

menos prolongado e com menores chances de desencadear somatizações e 

isolamento social exagerados, arrematou Parkes (idem).  

 

I.3 ESTUDOS SOBRE OS PADRÕES DE APEGO E A QUESTÃO DA CONFIANÇA 

 

Dando continuidade aos estudos sobre apego, Parkes (ibidem) relatou o 

trabalho de Mary Ainsworth et al (1978), a qual problematizou a distinção entre força 
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do apego e segurança do apego: a criança, que apresentava medo das pessoas e 

do mundo e não se movimentava para explorar pessoas e objetos, tinha um vínculo 

mais forte ou um vínculo mais inseguro?  A autora dedicou-se então a observar os 

efeitos da interação e da separação entre mães e bebês em nativos de Ganda. Ela 

desenvolveu um método científico sistemático de pesquisa da relação de apego e de 

seus padrões, o Teste da Situação Estranha (TSE). Este teste consistia, 

resumidamente, em observar em sala de espelho e categorizar os comportamentos 

de crianças pequenas quando separadas de suas mães. Uma contribuição 

proeminente desse estudo foi a constatação do efeito profundo que a forma materna 

de amar podia imprimir na maneira como os bebês vinham a conceber a si e ao 

mundo.  

Ainsworth et al (1978) encontrou um padrão de apego seguro e dois padrões 

de apego inseguro.  Mais tarde, Main e Goldwyn (1984), Main e Hesse (1990) e 

Main e Solomon (1990) prosseguiram as pesquisas relatadas por Parkes (2006 

[2009]) e encontraram um terceiro padrão inseguro, bem como uma relação entre 

cada padrão de apego e um padrão específico de cuidado parental. Reunindo os 

achados das pesquisas acima foram nomeados os seguintes estilos de apego: por 

Ainsworth foram descritos o apego seguro e os apegos inseguros, discriminados em 

ansioso-ambivalente e em evitador; por Main e Ainsworth foi descrito o terceiro 

padrão de apego inseguro, designado desorganizado-desorientado. Esses padrões 

ou estilos de apego serão descritos abaixo.   

Toleravam separações de curta duração sem muito sofrimento aquelas  

crianças cujos pais mantinham-se sensíveis e responsivos às suas necessidades de 

segurança e de estabilidade suportiva para efetivarem suas explorações de mundo.  

Essas crianças eram bem receptivas ao retorno de suas mães e ao seu conforto, 

caracterizando o estilo seguro de apego. 

O estilo de apego inseguro ansioso-ambivalente era exibido por filhos de 

mães muito ansiosas e pouco sensíveis às necessidades deles. Durante a 

separação de suas mães, demonstravam grande sofrimento e no retorno delas 

choravam com raiva, agarravam-nas e seu sofrimento durava por tempo maior, 

comparativamente às crianças com apego seguro. 
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Crianças que apresentavam o estilo de apego inseguro evitador tinham o 

seguinte comportamento: durante o afastamento de suas mães: aparentavam 

indiferença, porém observou-se que apesar de se importarem com a separação, elas 

tinham aprendido a reprimir suas inclinações para chorar ou agarrar-se em função 

de suas mães não agüentarem a proximidade e/ou castigarem o comportamento de 

busca de apego.  

O estilo de apego inseguro desorganizado-desorientado era apresentado por 

crianças que, apesar de poderem chorar durante a separação, evitavam a mãe 

quando elas retornavam ou se avizinhavam dela e ficavam congeladas ou ainda 

jogavam-se no chão. Algumas crianças faziam movimentos estereotipados de 

balanço para frente e para trás ou batiam-se repetidamente. O congelamento podia 

ser reflexo do prejuízo na instalação da base segura de apego, assim situações 

desconhecidas podiam tomar uma proporção aterrorizante e ansiógena para o 

psiquismo infantil. 

Parkes (2006 [2009]) lembrou-nos que as categorias acima descritas por 

Ainsworth et al (1978) foram bem delineadas, porém desconsideraram que deve 

haver uma variabilidade gradual de segurança/insegurança nos apegos. Segundo o 

autor (idem), essa consideração talvez permitisse refinar os resultados encontrados 

no Teste da Situação Estranha. 

Seria interessante estudar a potencialidade e adaptabilidade de crianças por 

meio de uma variante do Teste da Situação Estranha com a introdução habilidosa de 

um objeto transicional Winnicott, (1964 [1982]) para a criança e ou sua familiarização 

gradual com o local, para auxiliar seu reasseguramento e, então, observar as 

mudanças nos resultados. Pareceu-nos que houve uma visão mais estática da 

criança, vista como puramente reagente à disposição e à ação materna, quando na 

realidade a dupla se interinfluência. 

Outra possibilidade que consideramos a respeito daquelas categorias é a 

presença de mesclas em diferentes proporções, de aspectos e comportamentos de 

cada estilo de apego descrito, com predomínio de elementos de um determinado 

estilo de apego. Supondo que não haja um estilo de apego puro ou totalmente 

seguro ou inseguro, provavelmente esse terreno de apego, em sua composição e 
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oscilação particular, deveria ser considerado ao pensarmos estratégias de reparação 

de estilos de apego. Em termos psicoprofiláticos, a nosso ver, os resultados 

encontrados no Teste da Situação Estranha continuam justificando um trabalho 

psicoeducativo aplicado na orientação pré-natal e pediátrica a pais e educadores. 

Na composição da relação positiva de apego, a autoconfiança e a confiança 

no outro foi um ponto destacado por Parkes (2006 [2009]) em função dos estilos de 

apego vividos nos dois primeiros anos de vida. Ele reuniu o conceito de “confiança 

básica” de Erikson (1950) ao princípio de Bowlby (1973) de que crianças que 

receberam uma base de segurança nos cuidados parentais teriam aprendido o 

quanto podiam confiar em si e nos outros.  

Sobre o desenrolar dos estilos de apego inseguro, ponderou Parkes (2006 

[2009]), eles não necessariamente derivariam para formas de enfrentamento 

disfuncionais, pois à medida que amadurecem, as pessoas desenvolvem respostas 

adaptativas e boas estratégias para lidar com seus conflitos e dificuldades de 

relacionamento.  

Em resumo, os estudos citados acima concordam em relação ao fato que a 

perda permanente ou repetida da figura materna, ou de uma figura materna 

substituta, ou de uma pessoa amada ou de seu amor, seria um ponto de 

vulnerabilidade infantil que se refletiria no prejuízo das habilidades para vinculação 

na vida adulta e no processamento de perdas e de lutos, conforme Parkes (2006 

[2009]); Bowlby, (2006); Bromberg, (2000); Franco (2000). 

Parkes (2006 [2009]) considerou que a vivência de um amor seguro e 

sensível contribui para que a criança experimente segurança em sua relação 

consigo e com os outros, um apego seguro.  O apego ansioso-ambivalente conduz à 

falta de confiança em si, e não no outro. Ao contrário, o apego evitador leva à 

ausência de confiança no outro, mas não em si. Já no apego desorganizado ocorre 

a falta de confiança tanto em si como no outro. O autor arrematou que a capacidade 

de confiar constitui-se, de qualquer maneira, num fator marcante na forma de 

estabelecer e manter vínculos afetivos, de cuidar, de amar e de receber cuidados e 

amor. 
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Uma ampla gama de acontecimentos e vinculações ao longo da vida irá traçar 

as pinceladas que definirão a gestalt dos vínculos afetivos e significativos adultos. 

Nesses vínculos, identificou Parkes (2006 [2009]), o cuidar e ser cuidado se acham 

entrelaçados e, de forma peculiar, o apego e o amor também. O padrão de amor que 

experimentamos na infância influenciará profundamente o amor pelos filhos e por 

nossos pares, concluiu o autor.   

Ao que parece o amor é muito mais complexo do que pensamos. (...) é o 
amor que determina como vemos o mundo e a nós mesmos. (PARKES, 
2009, p. 38).  

 

I.4 DESENVOLVIMENTO INFANTIL E VINCULAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA 

PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Jung (1910 [1981], 1928 [2007]) observou que ao nascer o psiquismo da 

criança não é uma tabula rasa, em função de que corpo e alma (psique) provêm da 

linhagem de antepassados. Na fase embrionária a criança quase se constitui numa 

parte do corpo da mãe, do qual depende inteiramente. De forma análoga, a psique 

infantil até certo ponto também se compõe de uma parcela da psique materna e 

gradativamente da psique paterna, em contingência da operação em comum dos 

pais, assinalou o autor.  

A criança pequena se encontra no campo da atitude psíquica dos pais, como 

se pode verificar na análise de crianças e em seus sonhos, ponderou Jung (1910 

[1981]). Para ele, a maioria das perturbações nervosas infantis se origina de 

conflitos no relacionamento entre os pais e de conteúdos parentais de fundo 

basicamente inconsciente. No início, a criança se acha fundida com as condições do 

meio ambiente e da massa genealógica e seus problemas são catalisados pela 

singularidade das problemáticas parentais.  No entanto, lembrou-nos o autor, apesar 

de uma relativa causalidade entre pais e filhos, ela não é algo de que não se possa 

escapar. 

Jung (1910 [1981]) observou que por trás do pai ou da mãe real pessoais 

estão respectivamente a figura eterna do pai e a figura mágica da mãe absoluta. São 

imagens advindas da matriz arquetípica das figuras parentais, potências 
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universalmente herdadas que habitam a psique infantil pré-consciente e que 

conferem aos pais humanos um fascínio e grandeza divina. Esses conteúdos estão 

perfeitamente presentes nos sonhos de crianças com 3-4 anos e no imaginário 

infantil. Essas potências tendem a continuar sua atuação longamente, apesar de 

poderem ser trabalhadas e redimensionadas no seu nível humano, pontuou o autor. 

Edwinger (2004) ao revisar alguns conceitos da psicologia analítica opinou 

que Jung não organizou uma elaboração teórica sobre os primeiros estágios do 

desenvolvimento do ego e considerou pequena a atenção dada ao papel dos efeitos 

dos relacionamentos pessoais sobre o desenvolvimento da personalidade. A seu 

ver, maior ênfase foi dirigida aos fatores inatos, predeterminados e arquetípicos, um 

provável reflexo do momento histórico do nascimento da psicologia analítica.  

De fato, durante a revisão de literatura encontramos pouco material 

sistematizado por Jung a respeito das fases e dinâmicas do desenvolvimento da 

personalidade infantil. Pensamos que historicamente havia um contexto sócio-

político-econômico a ser considerado e, por outro lado, o empenho a princípio 

estava em fundamentar as divergências da psicologia analítica nascente com alguns 

conceitos da psicanálise, divergências apresentadas por Jung (1912 [1986]) em 

Símbolos de Transformação da Libido. Todavia, apresentamos a seguir alguns 

apontamentos de Jung e os estudos de Neumann sobre o desenvolvimento da 

criança.   

Neumann (1963 [1991]) alargou a vereda pouco explorada por Jung a 

respeito do desenvolvimento e vinculação infantil e destacou três fenômenos que, do 

seu ponto de vista, cercam a vida infantil perinatal: a atitude do coletivo a respeito da 

criança, a fase pré-natal e a relação primal mãe-filho(a).   

Na leitura de Neumann (idem), a atitude do coletivo refere-se à aceitação da 

criança no que se refere a questões de gênero, aparência física, individualidade e 

circunstâncias de nascimento, consideradas tão marcantes quanto nascer com uma 

deformidade física, por exemplo. Na fase pré-natal ou embrionária, o corpo da mãe 

equivale ao mundo onde a criança vive, no qual se opera conjuntamente o 

automorfismo da criança a partir dos elementos de seu entorno e, até mesmo, 

independente ou em oposição a eles. Nessa etapa ainda não há consciência nem 
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ego, trata-se de uma experiência de caráter cósmico em que o Self (si-mesmo) 

corporal encontra-se abarcado pelo Self da mãe Neumann (1963 [1991]). 

Na fase embrionária pós-uterina acontece a relação primal, assim 

denominada por Neumann (1963 [1991]), com dinamismos de interação mãe-filho 

que influem na conformação da consciência, nas etapas de consolidação do ego 

infantil e na formação da personalidade, sob a regência do Self.  

Para Jung (1961 [1975]), si-mesmo ou Self é o centro diretor da totalidade do 

psiquismo e regulador da personalidade, que existe e opera desde antes da 

consciência e do ego tomarem forma, ou seja, estes se constituem supraordenados 

e estruturados pelo inconsciente e pelo Self. A nosso ver, consideramos importante 

acrescentar que a consciência e o ego se formam também sob a influência das 

condições do meio e das relações afetivas pessoais vivenciadas na relação primal. 

Conforme observou Neumann (1963 [1991]), na relação primal acontecem 

quatro tipos de experiências fundantes: estar no próprio corpo, estar com um Self, 

estar unido e estar no mundo. Os distúrbios perturbadores são fome, sede, frio, 

umidade e dor. A psique da criança parece operar num campo arquetípico de 

realidade unitária constelada pelo Self corporal, em que a separação figura maternal 

e criança ou sujeito-objeto no sentido adulto, ou subjetividade interior e objetividade 

exterior permanecem indiferenciadas.  

Ao considerar o caráter arquetípico da relação primal devemos elucidar que 

para Jung (1961 [1975]) e para Hall (1983 [2005]), arquétipo significa matriz psíquica 

de possibilidades de funcionamento ou potencialidades universais herdadas das 

experiências humanas. O arquétipo como tal não é perceptível, apenas suas 

representações o são.  

Todos nascemos com uma tendência pra formar certas imagens, mas não 
com as próprias imagens. Há uma tendência humana universal, por 
exemplo, para formar uma imagem de mãe, mas cada indivíduo forma uma 
certa imagem materna, com base nesse arquétipo humano universal.                   
(HALL, 1983 [2005], p. 15). 
 
 

Neumann (1963 [1991]) afirmou que o arquétipo da maternidade se constela e 

age sobre as relações pessoais em suas polaridades, note-se bem, positiva e 

negativa. A mãe pessoal existe inserida num coletivo cultural que opera sobre ela e 
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por meio dela no desenvolvimento da criança. Paralelamente na mãe pessoal se 

constela o arquétipo materno, isto é, o instintivo e o arquetípico orquestram a 

maternidade, de forma que o psiquismo da mãe atua como um campo germinativo. 

Este campo, que interage com o psiquismo do bebê, estimula o progresso de uma 

complexa interação de funções psíquicas da criança, fundamentais para a relação 

entre o ego infantil e seu inconsciente.  

Para Neumann (1963 [1991]), assim se constitui uma unidade biopsíquica do 

Self corporal infantil composta pelos estímulos do campo materno, pela disposição 

corporal e psíquica, pela constelação hereditária e pela individualidade incipiente. 

Por volta do primeiro mês começam a despontar ilhas de rudimentos de consciência 

mergulhadas no oceano da unidade dual mãe e filho(a). 

Nessa paisagem multidimensional do desenvolvimento do ser humano 

observamos a continuação do parto, nessa pulsação de união e separação entre a 

criança e a figura materna. Assim como a gestação tem um tempo hábil para 

aprontar as condições físicas e fisiológicas suficientes da criança para sua 

sobrevivência fora do útero, o aconchego psíquico amoroso prepara as condições 

para a criança sustentar-se em seu desenvolvimento contínuo em direção à 

individualidade.  

Segundo Kast (1997), as gradativas e necessárias separações em tempos e 

formas apropriadas à idade serão figuradas posteriormente também no 

desligamento dos complexos materno e paterno (exporemos o conceito de complexo 

posteriormente).  Para a autora, o desligamento dos complexos acontece com a 

finalidade de nos tornarmos pessoas mais independentes e mais competentes em 

instalar vínculos afetivos.  

A separação mãe-criança em alguma medida implica perda, porém pode 

tomar o sentido de carência afetiva e suportiva quando a separação é precoce e é 

seguida de um pesar não elaborado, ou quando a troca afetiva na dupla é 

prejudicada e permanece registrada para a criança como perda da mãe.  

No caso do infante recém-nascido, assinalou Neumann (1963 [1991]), a perda 

da mãe se assemelha à perda da fonte de alimento e à perda da vida.  
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A presença de uma mãe amorosa, que fornece alimento insuficiente não é 
de forma alguma tão desastrosa quanto de uma mãe pouco afetuosa que 
fornece alimento em abundância. (NEUMANN,1963 [1991], p.19).  
 
 

Observamos que Neumann (1963 [1991]), embora tenha considerado a figura 

materna substituível por uma figura afetiva que desempenhe as funções desejáveis 

de uma relação primal positiva, não criou uma designação para essa figura, 

referindo-se a ela como mãe. Acreditamos que essa denominação pode gerar mal 

entendidos, por exemplo, empalidecendo a constatação de que a maternagem pode 

ser exercida também ou predominantemente pelo pai e por outras figuras da rede 

social da criança. Nesse sentido, consideramos que o emprego da nomenclatura 

figura de apego utilizado por Bowlby (1973 [2004]) se mostrou mais apropriado para 

sanar essa margem de imprecisão.  

Faria (2003), por sua vez, abordou a relação primal enfatizando seu sentido 

de encontro, de entrosamento e de criatividade. Para o autor, neste encontro 

interferem pelo lado da criança suas expectativas inconscientes sobre o que é ser 

cuidada e sua disposição para com aquela mãe; pelo lado da mãe, contam seu afeto 

maternal e suas habilidades. Por exemplo, sua acuidade e sensibilidade perceptiva 

no atendimento das necessidades da criança. Entrosamentos predominantemente 

positivos ativarão na criança uma imagem de mãe generosa e o contrário inscreverá 

a imagem da mãe negativa. Essa imagem sobrevive no núcleo do complexo materno 

e empresta um colorido ao aspecto pessoal da relação afetiva.   

A relação primal, portanto, esboçará o protótipo do complexo materno positivo 

ou negativo, composto por aspectos cinzelados pela personalidade da mãe pessoal 

e pela projeção de conteúdos arquetípicos sobre ela.  

Quanto aos ruídos e faltas que naturalmente surgem na relação primal, ainda 

que se considere sua proporção admissível, segundo Neumann (1963 [1991]), a 

criança dispõe de uma psique aparelhada instintivamente com mecanismos de 

assimilação e adaptação aos fatores desagradáveis da existência. Esses 

mecanismos estão mergulhados na psique desde o início, prontos para serem 

ativados à medida que a vida vai trazendo estímulos correspondentes. Conforme o 

autor, há um progresso nos estágios do ego rumo a uma independência e a uma 

relação plástica entre o ego e a realidade, entre ele e o Inconsciente e entre ele e o 
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Self, em sucessivas transformações derivadas inclusive de uma predisposição 

universalmente humana.  

Segundo o pensamento de Jung (1910 [1981]), atuam sobre as crianças os 

fatos e não as palavras, bem como o que os pais não viveram e a vida de seus 

antepassados. Porém, não se pode exagerar na importância das causas, pois a 

disposição psíquica da criança conta decisivamente. Muito cedo já se pode observar 

a existência de processos psíquicos na criança, apesar de ainda não estarem 

relacionados a “nenhum eu” constituído. O desenvolvimento da consciência infantil 

progride gradativamente e por ocasião do surgimento da linguagem e da 

verbalização do “eu”, explicita-se o marco da presença de consciência, de uma 

psique individual cuja independência relativa se dará apenas após a puberdade, 

arrematou o autor.  

A relação primal, assinalou Neumann (1963 [1991], não se restringe ao 

orgânico e ao material, ao cuidado e à alimentação. Ela ultrapassa seus 

componentes e perfaz a pedra angular sobre a qual se construirão todos os 

relacionamentos, dependências e ligações posteriores. Com a progressiva 

dissolução da união primária, se levada a termo e contento, haverá o verdadeiro 

nascimento psíquico da criança por volta de um ano de vida, bem como o 

aparecimento das condições para a consolidação de seu ego e de sua capacidade 

humanizada de interrelação, vinculação e amadurecimento.  

Fazem parte da relação primal os seguintes períodos apontados por 

Neumann (1963 [1991]): urobórico (tempo de fusão indiferenciada), matriarcal e 

patriarcal. Nesse último, os limites de adaptação à realidade começam a ser 

intensificados e a apartar criança e figura materna, exigindo da criança suportar 

maiores frustrações. 

Deixamos de discorrer acerca das fases da relação primal descritas por 

Neumann (1963 [1991]), bem como das peculiaridades relacionadas às diferenças 

de gênero na formação do complexo materno Kast (1997), do desmame, do aspecto 

masculino (materno e paterno) e do inquestionável papel do pai presentes na 

relação primal. Tivemos de abrir mão dessas particularidades que embora 

importantes, nos desviariam de nosso foco principal.  
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Vale lembrar que os estudos de Neumann a respeito da relação primal e do 

papel do pai ficaram inacabados em função de seu falecimento em 1960. As 

investigações de Neumann (1963 [1991]) se deram numa época e num espaço com 

costumes europeus, dentro de uma cultura judaico-cristã diversa de nossa realidade 

atual.  

As mulheres brasileiras dos grandes centros urbanos passaram a viver sob 

conjugalidades diversas e adversas, tendo vida profissional e exercendo atividades 

econômicas e intelectuais em condições que, na maioria das vezes, complicam a 

possibilidade de entrega à vivência plena da maternidade e da relação próxima com 

seus bebês. Vários fatores contextuais, inclusive as licenças-maternidade que duram 

legalmente de quatro a seis meses mostram-se inadequados para que as 

necessidades psicológicas da dupla mãe-bebê sejam atendidas e, assim, para que 

sua união e separação se dêem de forma e a tempo suficiente e satisfatório para 

ambos.  

Refletimos que outras pessoas, nem sempre afetivamente disponíveis, como 

empregadas, babás, familiares, educadores ou mesmo o pai tomaram o lugar 

outrora culturalmente determinado e ocupado quase que exclusivamente pela mãe, 

o que também significava uma sobrecarga imputada à mãe. Por outro lado, a figura 

de referência afetiva dos bebês muitas vezes se constitui de um mosaico de figuras 

e de relações parciais em relação ao tempo de convivência e aos laços afetivos. 

Portanto, é necessário aprofundar cientificamente e repensar as consequências 

positivas e negativas das condições pediátricas “modernas” que se estabelecem no 

início da vida de vinculação afetiva das pessoas. Em particular porque, como 

veremos a seguir, esta situação influencia a habilidade em lidar com perdas e luto.  

 

I.5 O PROCESSO DE VINCULAÇÃO E A FORMAÇÃO DE COMPLEXOS 

 
O processo de surgimento da consciência, como vimos, acontece e se 

desenvolve no campo das relações humanas infantis, ela aflora inclusive em função 

de estímulos relacionais e de vínculos afetivos. Para Jung (1928 [1984]), ilhas de 

consciência infantil vão se agregando em torno de um núcleo, o ego incipiente, e vão 

formando gradativamente um centro da consciência - o complexo do eu. 
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O conceito de complexo afetivo foi organizado por Jung (idem) partindo da 

observação de que não há processos psíquicos isolados. Ele constatou uma 

tendência no psiquismo de organizar-se em rede, uma rede viva formada por 

núcleos de tonalidade afetiva intensa, em torno dos quais se aglutinam e se ligam 

entre si conteúdos e imagens carregadas de afeto, aglomerados de temáticas 

associadas. A presença e ação dos complexos foram demonstradas cientificamente 

pelo teste de associação de palavras Jung (1935 [1972]).  

Podemos constatar na obra de Jung a presença de modelos e conceitos a 

respeito do psiquismo que envolve simultaneamente fenômenos e elementos da 

estrutura, dinâmica e energética psíquica.  Seu legado teórico muitas vezes tomou 

um caráter multidimensional, de uma complexidade pouco traduzível ou 

demonstrável por meio de modelos lineares, causais e positivistas.  Suas 

proposições trouxeram indagações inovadoras para sua época e ele criou suas 

teorias num momento particular na história, sintetizando uma ampla variedade de 

disciplinas por meio do filtro de sua própria psicologia individual Jung (1961 [1975]).  

Alguns conceitos da psicologia analítica foram posteriormente revisados, 

todavia nos mantivemos à margem de discussões conceituais. Contudo, procuramos 

agregar as atualizações que consideramos pertinentes ao corpo deste trabalho.2 

Vejamos a seguir o conceito de complexo. 

Ao propor o conceito de complexo Jung (1928 [1984] interrogou: “o que é um 

complexo afetivo, cientificamente falando?” Um complexo costuma ser a 

representação de uma situação psíquica de forte carga emocional, dotada de 

coerência interna e que não combina com a atitude habitual da consciência. 

É a imagem de uma determinada situação psíquica (...) que tem sua 
totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. 
(...) Os núcleos dos complexos têm origem arquetípica, possuem carga 
afetiva positiva ou negativa dependendo da predominância de conteúdos 
advindos das experiências ou imagens pessoais.  (JUNG, 1928 [1984], p. 
201) 

Nesta altura, evocamos o conceito de complexo para podermos entender a 

colocação de Jung (1928 [1984]) de que complexos infantis são em última análise 

conteúdos autônomos do inconsciente. No nascimento, como dissemos 
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anteriormente, a criança não é uma tabula rasa, seu psiquismo porta não idéias, 

mas potencialidades herdadas. Em outras palavras, explicou o autor, o psiquismo 

traz em sua própria natureza, desde o nascimento, a capacidade autônoma de 

autoformação, arrastando questões transgeracionais com as quais interage e das 

quais emanam possibilidades que vão manifestando-se e renovando-se pela vida de 

relacionamentos afetivos marcantes.  

Kast (1997) recordou-nos que os complexos originam-se da interação do 

bebê com as pessoas de seu relacionamento, acentuadamente na primeira infância, 

apesar de poderem surgir em qualquer fase da vida. Segundo a autora, os 

complexos equivalem a núcleos afetivos da personalidade suscitados por choques 

dolorosos ou significativos do indivíduo frente a demandas ou ocorrências do meio 

ambiente para o qual ele não estava pronto. 

Os complexos incluem as histórias de relacionamento da infância, vivências 

traumáticas e emoções correspondentes, abrangem formas de defesa dessas 

emoções e expectativas daí oriundas sobre como deve ser a vida, constatou Kast 

(1997). Desde o estabelecimento dos rudimentos dos relacionamentos afetivos se 

estruturam o complexo materno e paterno. Eles se interinfluenciam, pois muitas 

vezes pai e mãe (ou figuras parentais substitutas) compensam as “falhas” do 

companheiro no relacionamento com os filhos.  

Nesse sentido, Faria (2003) assinalou que o pai pode abrandar as “falhas” e a 

falta do componente materno positivo da mãe e essa, por sua vez, pode atenuar a 

falta do componente paterno positivo do pai. O complexo do eu reúne à 

autoidentidade sentimentos diante da vida decorrentes de relações afetivas e dos 

complexos parentais.  

Para Kast (1997), o complexo do eu atravessado por um complexo materno 

originalmente positivo, ou seja, um conjunto de dedicação, atenção, envolvimento 

materno e cuidados afetivos, fica marcado com o sentimento de ser um eu suficiente 

bom, com direito de existir, amar e ser amado, de expressar-se e de realizar-se. Por 

outro lado a autora colocou que 
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aquele cujo maior problema na infância foi o conflito com uma mãe que – por 
qualquer razão que seja – tinha dificuldades em se adaptar às necessidades dessa 
criança, e que também não pôde experimentar por meio de outras pessoas uma 
dedicação materna sustentadora serão marcados por um ‘complexo materno 
originalmente negativo. (KAST, 1977, p.39) 
 
 

O complexo original passará por mudanças evidentemente, porém pincelará 

com tons de maiores facilidades ou dificuldades o comportamento e o desempenho 

relacional afetivo do indivíduo, pois há uma tendência a se identificar quando adulto 

com a pessoa chave daquele relacionamento original, soma-se a isso o agravante 

de que os complexos não conscientizados serão projetados, concluiu a autora Kast 

(1997). 

Todos os complexos, no entanto, guardam em si um potencial energético 

presente nos símbolos que os representam, de forma que os complexos contêm 

sementes de novas possibilidades de vida, conforme as colocações de Jung (1928 

[1984]) e de Kast (1997). O andamento e o arranjo para que essas sementes brotem 

e frutifiquem estão em sintonia com o que se faz com os complexos constelados, 

uma vez que há uma interinfluência recíproca entre os complexos e o processo de 

individuação.  

Por nosso lado, consideramos que guardadas as proporções dadas a focos e 

ramificações específicas, observamos uma sintonia entre os conceitos ora 

apresentados da psicologia analítica e os da teoria do apego. Essa sintonia se refere 

à assertiva de que questões a respeito de identidade, desenvolvimento, papel da 

vinculação afetiva a partir das relações primárias permeiam os relacionamentos 

afetivos posteriores. Naturalmente, as correspondências não podem ser tomadas 

ipsis literis. É recomendável que os estudos sobre as relações entre as duas teorias 

sejam continuados, tendo em vista as compreensões promissoras que podem ser 

geradas acerca dos assuntos abordados.  

As questões mencionadas acima nos remetem ao ciclo de transformações a 

partir da identidade original, remetendo similarmente ao ciclo que a semente, a 

árvore e seus frutos formam, embora nem sempre nos demos conta do eterno 

retorno que subjaz no caminho do desenvolvimento. Refletimos que as 

autorrepresentações desde a infância fazem parte, portanto, dos conteúdos e 

marcas do complexo do eu, o qual inclui os vínculos afetivos positivos e negativos, 
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as interações vividas e fantasiadas, as expectativas frustradas e as perdas. 

Entretanto, cabe assinalar que essas questões não devem ser concebidas, 

obviamente, como estáticas ou pragmáticas.  

Tomemos outro exemplo a respeito da interação entre as partes e seu todo. 

Entre a foz e o curso do rio aconteceram muitos acidentes geográficos e deságue de 

afluentes que imprimiram velocidades e obstáculos ao fluir do rio. Porém, a água 

que se modificou ao longo do caminho que percorreu, ainda é a da nascente que se 

amoldou às formas das margens e, ao mesmo tempo, as escavou e as alterou e foi 

por elas alterada em sua passagem por cada novo pedaço do leito do rio.   

Podemos refletir por meio deste paralelo na ligação entre formação e 

rompimento de vínculos e formação de complexos, em particular o complexo do eu. 

Pensamos que a evolução dos elementos relativos à formação de vínculo passa 

necessariamente pelo que Kast (1997) descreveu como o desprendimento do 

complexo do eu dos complexos materno e paterno. Esse desligamento é uma das 

tarefas do desenvolvimento infantil e adolescente, esclareceu a autora, a fim de a 

pessoa poder lidar com as exigências e dificuldades da vida, conseguir um grau 

relativo de prazer e satisfação, bem como fluir e tornar-se um indivíduo mais 

independente e mais capaz de estabelecer vínculos.  

 

I.6 O FENÔMENO DA CULPABILIZAÇÃO DA MÃE  

 

A vinculação afetiva infantil se dá inicialmente com uma figura de apego 

principal e paulatinamente com outras pessoas com quem a criança mantenha 

interação afetiva. Os infantes vivem relações afetivas significativas divididas entre 

sua babá ou professora maternal, seu pai, sua mãe e avós, passando parte do 

tempo sendo cuidada e atendida afetivamente por uma delas. Para Berry (1979), 

mesmo os bebês que possam permanecer com suas mães, nem sempre podem 

contar com sua presença física e psíquica integral, devido a limitações psicológicas, 

a afastamentos voluntários ou necessários como o trabalho e atividades pessoais da 
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mãe ou ainda inevitáveis devido a adoecimento materno, ao nascimento de outros 

filhos e outras intercorrências.  

Refletimos que acontece uma somatória de ajudas e de condições do coletivo 

na criação de um bebê. Todavia, nem sempre a questão da necessidade afetiva 

peculiar dessa fase da vida é corretamente avaliada. Por outro lado, uma conjuntura 

social e familiar precária pode passar desconsiderada se apreciadas apenas as 

deficiências na qualidade de vinculação da criança, imputando este quadro 

equivocada e exclusivamente à relação mãe-bebê.   

A força de trabalho do homem e da mulher, devotados à produção de  bens 
materiais, conta como um ponto a mais em todos os índices de nossa 
economia. A força de trabalho do homem e da mulher devotados à 
produção de crianças felizes, saudáveis e autoconfiantes, em seus próprios 
lares, não conta absolutamente. Nós criamos um mundo de pernas para o 
ar. (BOWLBY, 1989, p. 18)   
 
 

Para Bowlby (1989[2002]), o papel da mãe e a tarefa da maternagem 

precisam ser reconsiderados em face das exigências sociais e financeiras que 

incidem sobre a vida da família, da mãe e das necessidades do bebê. Montoro 

(1994) assinalou que a ordem patriarcal que organiza a consciência coletiva e as 

atividades impostas pelo mercado de trabalho mostra-se incompatível com o 

atendimento das necessidades e o  bom desenvolvimento psíquico do bebê.  

Os distúrbios e falhas significativos incidentes sobre a vinculação mãe-bebê 

vão influenciar no âmbito da relação do indivíduo consigo mesmo e com o outro, 

bem como na estruturação da consciência e do ego, conforme expusemos. 

Neumann (1963 [1991]) descreveu quadros psicopatológicos relacionados à relação 

primal negativa, isto é, aqueles em que a ligação amorosa no início da infância não 

se instaurou suficientemente. Por sua vez, Jung (1952 [1984a]) assinalou que sobre 

a maternagem pessoal e sobre a estruturação do desenvolvimento infantil incide o 

arquétipo materno em ressonância com as condições externas.  

Por outro lado, podemos problematizar se a sobreposição e a confusão de 

aspectos pessoais e de aspectos arquetípicos da maternidade geraram no coletivo 

uma espécie de fixação na mãe. A mãe empresta seu corpo para a origem da vida, 

para a gestação, a amamentação e via de regra está ligada e atende afetivamente 

sua prole. A exuberância desses fenômenos talvez tenha impressionado tanto a 
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consciência coletiva, que sejamos vítimas do mesmo comportamento de continuar a 

seguir psicologicamente a mãe, tal como descreveu Bowlby (1979 [2006]) acerca 

dos filhotes de aves que seguiam seus tratadores, um padrão de comportamento 

das espécies observado por etologistas. 

 Berry (1979), neste sentido, lançou a questão a respeito da projeção 

excessivamente pessoal dos estudiosos da psique sobre a figura da mãe quanto à 

origem dos problemas infantis e questionou: “Qual é o problema com a mãe? Em 

Psicologia, nos acostumamos a abusar de um conceito: o da mãe. E ainda a 

culpamos amplamente.” (BERRY, 1979, p.173) 

Berry problematizou o seguinte: o que acontece com a mãe que a faz tão 

apropriada para nossas explicações a respeito de psicopatologia, como a dupla 

ligação ambígua com a mãe na origem da esquizofrenia, ou a incapacidade de 

manter uma relação materna de confiança presente na paranóia e assim por diante? 

Berry (idem) compilou algumas idéias interessantes a respeito do que é feita a mãe 

(seu conteúdo) e, para isso, percorreu a mitologia grega a respeito da origem da 

Terra e da vida na Terra (Gaia, terreno original e progenitora de todas as outras 

divindades).  

Na leitura de Berry (ibidem), primeiro havia o Caos primordial. A criação (vida) 

surgiu dele, do Caos se derivou a forma e a matéria. Mater, mãe e matéria são 

palavras de mesmo radical e origem. Essa mater possui duas polaridades – seu 

aspecto concreto, tangível, corpóreo e visível e o aspecto incognoscível, invisível e 

incorpóreo, em que se alternam os significados de substância, provento e conteúdo 

por um lado e ausência, falta e privação por outro. Por se tratar de uma combinação 

de atributos telúricos arquetípicos, ou seja, ideias matrizes arcaicas presentes nas 

tradições universais a respeito da origem da vida, a mãe real - enquanto 

representante pessoal da Terra Gaia - pode ser entendida literalmente como o vaso 

onde depositamos a razão e origem de nossos sentimentos sombrios, depressão, 

nossas perdas e desorientações, ponderou a autora.  

Para Berry (1979), dessa matriz arquetípica, Mãe Terra ou Grande Mãe, 

brotou o complexo materno, o terreno onde nossas experiências pessoais reais e 

imaginárias com a figura materna e com os cuidados e falhas do materno se 
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depositaram (que inclui diferentes figuras de cuidadores afetivos). “A Psicologia 

profunda cultua este terreno materno de muitas formas”, explicou Berry (1979, p. 

179), “ao favorecer a sensação humana de vergonha e falta de firmeza, o 

incompreendido, o rejeitado” (...) e ao “reverenciar essas mesmas profundezas, 

criando a partir delas uma teogonia de descrições fenomenológicas, sistemas e 

classificações patológicas (...).” Sintetizando, a autora alertou para um possível viés 

da Psicologia Profunda, em particular da Psicologia Analítica Junguiana, sobre a 

literalização que tende a ocorrer com a figura materna e com as questões relativas 

ao complexo materno, em particular quanto aos aspectos negativos. 

Entendemos que essas ponderações mostraram-se importantes para 

discriminar confusões e generalizações indevidas, na aplicação clínica em especial e  

para evitar compreensões distorcidas por parte dos profissionais. Como sabemos, 

na memória afetiva há um hiato entre a lembrança e o evento real. A lembrança é 

uma representação que inclui expectativa, percepção, emoção e significado 

atribuídos ao evento.  

Basta que pensemos nas experiências acontecidas ao bebê no tempo sem 

pensamento e sem palavras, depositadas no Self corporal de forma indiferenciada, e 

podemos avaliar a dimensão de projeções, fantasias e equívocos atribuídos à figura 

materna ou à sua imago. Embora essa questão seja observada há muito tempo 

dentro das teorias psicológicas, ela pode estar, ainda que subliminar e 

inadvertidamente, influenciando construções e compreensões teóricas e práticas do 

trabalho psicológico a respeito de vinculação, personalidade e maternidade. 

 

I.7 FORMAÇÃO DE LAÇOS AFETIVOS NA INFÂNCIA: APROXIMAÇÕES E 

DISTINÇÕES ENTRE AS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DO APEGO E DA PSICOLOGIA 

ANALÍTICA 

 

Naturalmente o diálogo entre teorias pode produzir novas compreensões dos 

fenômenos e, neste sentido, tecemos a seguir algumas ponderações a partir das 

perspectivas da teoria do apego e da teoria da psicologia analítica. Estamos 

conscientes que se trata de uma empreitada arriscada, por essa razão colocamos 
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nossas ideias como possibilidades que esperamos possam ser discutidas, a fim de 

enriquecer o conhecimento sobre os temas abordados acima.     

Contextualizando os aspectos empregados da teoria do apego, observamos 

que foram formulados por contribuições de autores que tiveram como ponto comum 

de partida a observação científica de comportamentos e expressões emocionais. 

Estas situações eram decorrentes de separações entre vivos, de separações entre 

crianças e suas mães investigadas por Bowlby (1973 [2004]) e Ainsworth in Parkes, 

2006 [2009]) e de separações por morte e viuvez em populações específicas 

pesquisadas por Parkes (1996 [1998]; 2006 [2009]).  

As contribuições vistas da psicologia analítica a respeito de vinculação, por 

sua vez, provieram de observações clínicas e de reflexões teóricas de autores 

voltados para o funcionamento do psiquismo do homem normal, no sentido de não 

se ater a populações em situações específicas ou patológicas. De forma que ao 

procurarmos um diálogo entre as duas teorias obtivemos visões sob ângulos 

diversos, delineando assim mapeamentos ora distintos, ora complementares. Isto 

posto apresentamos as seguintes convergências, divergências ou peculiaridades 

que observamos na teoria do apego e na teoria da psicologia analítica.  

Ambas trataram a formação e ruptura de vínculo como um evento essencial e 

formativo da primeira infância. A teoria do apego de Bowlby (1979 [2006]) enfocou a 

formação de vínculos como a tendência instintiva do ser humano a criar fortes laços 

afetivos com uma pessoa diferenciada e preferida, com a qual busca manter 

proximidade. Uma vinculação bem sucedida foi designada como de base segura. 

Para essa teoria, as rupturas, separações ou perdas de contato precoce e 

involuntário com a figura de apego geram perturbações da personalidade e tensões 

ou desligamentos emocionais, passíveis de serem generalizados nos 

comportamentos de vínculo posteriores. 

Os episódios acima são comparáveis aos dinamismos descritos em psicologia 

analítica a respeito da formação de vínculo afetivo que acontece na relação primal, 

que pode ser predominantemente positiva, enquanto amorosa, ou negativa. Todavia, 

entendemos que aqui cabe a seguinte distinção: nessa teoria a tendência a criar 

laços afetivos incluiu o aspecto arquetípico além do instintivo e biológico. O aspecto 
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arquetípico reúne ao caráter pessoal e instintivo o legado psíquico de predisposições 

do indivíduo a experiências de cunho universal.  

Uma particularidade trazida pela psicologia analítica frisou que a relação 

primal compreende a relação mãe-bebê não apenas como uma vinculação afetiva 

pessoal em que a figura materna se desempenhou como fonte de cuidados, apoio e 

amor, mas como um encontro constelado arquetipicamente, onde as expectativas e 

disposição infantil se entrosam (ou não) com as habilidades maternais, tendo como 

decorrência a inscrição da imagem materna associada a afeto e amor (ou abandono 

e rejeição) para a criança.  

Outra contribuição distinta da psicologia analítica enfatizou as forças 

arquetípicas operantes na maternidade, bem como na formação da consciência e do 

complexo egóico que acontecem simultaneamente à formação de vínculo na relação 

primal. Essa abordagem destacou que ao nascer o psiquismo da criança dispõe de 

predisposições universais, de heranças transgeracionais e de um contexto de vida 

embrionária intrauterina e perinatal. Tanto a psicologia analítica como a teoria do 

apego consideraram importantes as tendências instintivas e as relações sociais no 

estabelecimento das condições de vinculação. 

Uma colocação sintônica entre os aportes diz respeito à idade apropriada 

para uma ligação afetiva plena e necessária entre a figura de apego e o bebê, bem 

como para cada etapa de desligamento gradativo e assim, potencialmente 

emancipativo.  

Pensamos que as teorias mencionadas trataram pouco sobre a habilidade e o 

ritmo da figura de referência afetiva em promover essas passagens, uma vez que à 

idade apropriada deve aliar-se o como promover os desligamentos. Podemos ilustrar 

essa questão tomando como exemplo os efeitos do desmame realizado em idade 

apropriada, porém de forma pouco amparadora ou abrupta. O como pode imprimir 

um caráter mais acolhedor ou rejeitador para cada passo do desligamento natural. 

A teoria do apego arrolou detalhadamente os comportamentos das crianças 

pequenas em relação a suas mães e na incidência de separação entre elas e 

considerou que a formação do vínculo seguro se fundamenta nos primeiros cinco 

anos da vida infantil. Aqui encontramos convergências cronológicas com a 
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psicologia analítica, embora essa enfatize a perspectiva do desenvolvimento da 

consciência e da individualidade atrelado ao processo de vinculação. 

 Assim como a teoria do apego, a psicologia analítica enfatizou a importância 

das ligações afetivas no primeiro ano de vida infantil. Todavia, essa abordagem 

considerou os dinamismos da vinculação um processo contínuo e reacentuado na 

adolescência, por ocasião do reaquecimento do exercício de ruptura de vínculo e de 

desidealização dos pais.  A vinculação afetiva é vista pelas duas teorias como um 

processo de união e de separação que se alternam e que em seu sentido positivo 

habilitam indivíduos a estabelecer laços afetivos, bem como a manejarem 

apropriadamente a vivência de rupturas inerentes ao ciclo vital.   

Jung (1928 [1984], p. 58) considerou que antes da puberdade, do ponto de 

vista psíquico a criança, modo de dizer, ainda nem existe.  

A psique individual costuma atingir uma relativa independência apenas após 
a puberdade, enquanto que até aí continua sendo em grau elevado joguete 
dos impulsos e das condições ambientais. 
 
 

 A teoria do apego aprofundou seus estudos sobre a formação de vínculo 

infantil organizando os estilos de apego em seguro e inseguros, problematizou a 

distinção entre força do apego e segurança do apego, bem como discutiu as 

questões da ansiedade de separação, da autoconfiança e da confiança em função 

dos estilos de apego vividos nos dois primeiros anos de vida. Suas contribuições 

decididamente detalharam e ampliaram a compreensão das necessidades afetivas 

infantis e seus reflexos nas relações da vida adulta. 

Pudemos notar na teoria da psicologia analítica uma conexão entre a relação 

primal, a formação de vínculo afetivo e a formação de complexos, uma peculiaridade 

dessa abordagem.  Nessa direção a vinculação na adolescência constitui-se em 

uma etapa em que se intensifica o desligamento entre o complexo do eu e os 

complexos materno e paterno (KAST, 1997), etapa em que relativizam-se os 

vínculos infantis parentais e sedimentam-se a integridade individual e a habilidade 

para interação.  

Por sua vez, os processos intrapsíquicos da vinculação foram ampliados no 

estudo da psicologia analítica, especialmente nas descrições das fases da relação 
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primal. Outras contribuições diferenciadas foram a inclusão dos aspectos 

arquetípicos das figuras parentais e da diligência arquetípica do processo de 

vinculação, operando em sua origem, ativação e dinâmica.  

As duas abordagens consideraram a interação afetiva infantil como a base, 

seja ela segura ou insegura, sobre a qual se construirão todos os relacionamentos, 

dependências e ligações posteriores. Os aportes reconheceram a causalidade entre 

pais e filhos, considerada relativa e plástica e sujeita a transformações no decorrer 

da vida afetiva e no enfrentamento de perdas.  

Finalizando, coube à teoria do apego a assertiva a respeito da conexão entre 

os estilos de apego e os padrões de luto. Nessa abordagem estruturaram-se 

paralelos significativos entre as reações de crianças às perdas e as expressões de 

luto e pesar de adultos pela morte de um cônjuge ou de um filho.  

Nessa altura, ocorreu-nos a seguinte indagação: a ligação entre a relação 

primal e o processo de luto pode ser assumida pela psicologia analítica? A resposta 

para essa questão, para ser devidamente fundamentada, necessita de estudos que 

naturalmente ultrapassam nossas o escopo deste trabalho. Todavia, propomos 

como perfeitamente aceitável deduzir essa correspondência.  

“Quanto mais ameaçado foi o ego pela ausência de certa constância na 

infância, pela falta de amor e afirmação, mais a instabilidade resultante é 

compensada pela rigidez, pela excessiva inércia psíquica”, ponderou Whitmont 

(1994). A nosso ver, o autor referiu-se indiretamente à tendência humana de 

permanecer fixado e com respostas estereotipadas condicionadas pelos eventos e 

padrões que atingiram a criança durante a formação do ego por ocasião da relação 

primal. 

Neumann (1963 [1991]) assinalou que a relação primal embasa todos os 

relacionamentos, dependências e ligações afetivas posteriores, alavancando as 

condições para a consolidação do ego e a capacidade humanizada de interrelação, 

vinculação e amadurecimento. Nos estilos de relação primal predominam 

habilidades e ou dificuldades, potencialidades reservadas para o enfretamento do 

processo de luto.  
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Sob nosso ponto de vista, no dinamismo do processo de luto se lida com uma 

perda atual sob as influências do histórico pessoal de vínculos e perdas nas 

relações afetivas primárias, delineando assim um fator capital para o curso normal 

ou complicado do luto. Portanto, pensamos que os estilos de relação primal 

conservam uma ressonância com os tipos de luto. Embora a psicologia analítica 

considere também a dimensão arquetípica tanto na relação primal como no 

processo de luto, as coerências observadas com as contribuições da teoria do 

apego estudadas anteriormente fornecem subsídios para essa nossa proposição.  

 

I.8 REAÇÕES DE LUTO E MECANISMOS DE DEFESA A DIFERENTES TIPOS DE 

PERDAS 

 
 
Pedaço de Mim  
 

 
Oh, pedaço de mim 

Oh, metade afastada de mim 
Leva o teu olhar 

Que a saudade é o pior tormento 
É pior do que o esquecimento 

É pior do que se entrevar 
 

Oh, pedaço de mim 
Oh, metade exilada de mim 

Leva os teus sinais 
Que a saudade dói como um barco 
Que aos poucos descreve um arco 

E evita atracar no cais 
 

Oh, pedaço de mim 
Oh, metade arrancada de mim 

Leva o vulto teu 
Que a saudade é o revés de um parto 

A saudade é arrumar o quarto 
Do filho que já morreu 

 
Oh, pedaço de mim 

Oh, metade amputada de mim 
Leva o que há de ti 

Que a saudade dói latejada 
É assim como uma fisgada 

No membro que já perdi 
 

Oh, pedaço de mim 
Oh, metade adorada de mim 

Lava os olhos meus 
Que a saudade é o pior castigo 

E eu não quero levar comigo 
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A mortalha do amor 
Adeus 

   Chico Buarque 

 

A ligação entre perda e luto está presente no imaginário coletivo em 

simbolismos e sentimentos correlatos, sua expressão comparece na música, na 

poesia e nas artes em geral. Cirlot (1984) assinalou que o sentimento de perda e de 

tornar a encontrar-se vem conectado ao sentimento de culpa, de necessidade de 

purificação, peregrinação e aos temas de viagem, morte e ressurreição. Chevalier 

(1988)  registro que o símbolo da perda porta uma ambivalência relacionada ao 

sentimento de posse e por essa razão, perda pode aparecer ligada a culpa (pela 

privação), a cobiça (pelo anseio e busca) e a repulsa (pela premência) em desfazer-

se de um tesouro desejado. A temática da perda e do luto aparece simbolizada em 

sonhos com objetos perdidos e com a preocupação em mantê-los ou livrar-se deles.  

Perda pode derivar para sentir-se perdido ou abandonado ou morto, 

espelhado na coisa sem finalidade, no símbolo do objeto perdido - que dispara 

angústia pungente, esclareceu Cirlot (1984). Aquele que sofre prolongadamente 

sentimentos de perda, ainda que os projete no circunstancial, revela a identificação 

de sua consciência com o aspecto existencial humano e com as coisas deste 

mundo, mantendo-se alheio ao componente eterno do espírito, da origem e 

finalidade espiritual da vida, conforme registraram Cirlot (1984) e Chevalier e 

Gheerbrant (1988). 

Em psicologia analítica, registrou Sharp (1993), encontramos o conceito de 

perda da alma, que psicologicamente exprime um estado de mal-estar geral. Na 

mente do dito homem primitivo indicava o escape da alma, da energia que anima e 

traz saúde. Experiências psíquicas pessoais dolorosas ou desagradáveis, provindas 

da vida exterior ou de fontes inconscientes internas, podem gerar feridas psíquicas 

duradouras, capazes de abafar qualidades valiosas de uma pessoa e o 

desaparecimento de certas partes da psique. 

Afora o sentido teológico tradicional, Jung (1947 [1987]) utilizava o termo alma 

em seu significado psicológico, entendido como um complexo funcional claramente 

demarcado e proposto como sinônimo de psique e de personalidade. Ao referir-se à 

perda da alma, Jung (1928 [1984]) apontava para a psique e sua ação sobre as 
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experiências dolorosas.  Então, a natureza da psique e suas funções reguladoras 

evocam no indivíduo a necessidade de mudança na atitude psicológica frente ao 

mundo e essa mudança se dará também na vida interior, por meio do influxo de 

forças inconscientes naturalmente preparadas pelo psiquismo desde longa data.  

O psiquismo dispõe de forças e meios que capacitam a pessoa para avançar 

em seu desenvolvimento psicológico e lidar com os processos de perda, 

permanência, impermanência e finitude presentes nas diferentes fases do ciclo vital. 

Um dos meios que estudaremos posteriormente serão os dinamismos disponíveis no 

sonhar.  

A consciência da finitude da vida tem tomado a atenção do homem há muito 

tempo. Ariès (2003) dimensionou profusamente as concepções e cerimoniais de 

morte e luto ao longo do tempo e das diferentes culturas e costumes, que com seus 

rituais buscavam dar sentido e alento ao moribundo e em especial, aos 

sobreviventes enlutados.  

A morte está presente na vida e pensamos sobre ela, desde quando ainda é 

uma possibilidade anunciada nos diferentes momentos críticos e mesmo festejados 

da existência e de suas passagens cronológicas, assinalou Kovács (1992, 2003): da 

infância à adolescência, dela para a vida adulta e então para o envelhecimento; 

passagens de estado, como graduação, casamento, parentalidade, papéis 

profissionais, aposentadoria; passagens enquanto rupturas e perdas, tais como 

adoecimento, mudanças, separações, morte psíquica pela perda da consciência, 

mutilações. 

Kovács (1992; 2003) afirmou que mesmo situações festivas podem abrigar 

um quê de perda e, nesse sentido podem refletir uma proximidade da morte, como 

as homenagens, festas e outras comemorações. Também pontuou como as 

resistências em transitar pelas experiências de vida podem tornar-se uma paralisia, 

uma espécie de morte: a recusa em realizar passagens que abarcam mudanças, 

crises, uniões, separações e conflitos e que instigam o desejo e receio de viver e de 

morrer.  

Experiências de perdas significativas desencadeiam crises e podem 

apresentar uma evolução semelhante ao dinamismo do processo de luto, indicaram 
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Franco (2000) e Kovács (1992). Uma grande perda geralmente é seguida de perdas 

secundárias e configura uma crise, por desencadear episódios de estresse e de 

desequilíbrio emocional que deixam à mostra para a pessoa as fissuras abertas em 

seu mundo presumido, esclareceu Parkes (2006 [2009]).  Há uma desproporção 

temporária entre o impacto da perda, o ajustamento necessário e os recursos 

disponíveis para lidar com a situação, tanto pelo indivíduo como por sua rede social 

e familiar, conforme os estudos de Fonseca (2004) e de Franco (2000) elucidaram.  

Consideramos que a crise pela perda pode ser explícita e seguida da devida 

expressão de sentimentos pertinentes, ou pode haver a supressão dessa 

demonstração mais evidente, embora haja uma cascata de consequências 

concomitantes e sucessivas, visíveis e invisíveis, que podem alternar-se e tomar 

intensidades e durações variáveis.   

Tanto para Bowlby (1973 [2004a]) como para Bromberg (2000), o luto 

acontece pela ruptura numa relação em que havia um vínculo, cuja qualidade afetiva 

anterior ao rompimento influencia o tipo de luto ativado e o fluxo de sua elaboração. 

Em seus estudos pioneiros sobre o desenvolvimento do luto Kübler-Ross (1969 

[2008]) organizou sua evolução pelo sequenciamento das seguintes fases: choque 

inicial, negação, revolta, negociação ou barganha, depressão e aceitação, as quais 

serão explanadas adiante, por corresponderem aproximadamente às conceituações 

apresentadas por Fonseca (2004).  

Parkes (1996 [1998]) esclareceu que luto é um processo psicológico distinto e 

não um estado. Nesse sentido, Franco, em comunicação pessoal, esclareceu que, 

sob seu ponto de vista, o processo de luto se desenrola por meio de um dinamismo 

próprio, não obedecendo a uma ordem linear de sequência de fases: o processo de 

luto acontece atravessado por sintomas e movimentos característicos inerentes, que 

podem se apresentar e se repetir em qualquer etapa temporal ao longo da duração 

do processo de luto, como episódios que se justapõem, se sobrepõem e se 

reproduzem em diferentes intensidades e ritmos.  

Evidentemente, o luto não é vivido da mesma forma por todas as pessoas. Os 

processos de luto são diversificados e culturalmente determinados com 

componentes típicos. Um conjunto de sintomas, de quadros clínicos característicos 
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tem início após uma perda significativa e, todavia, tendem naturalmente a um 

desaparecimento gradativo. Conforme registrou Fonseca (2004), estes sintomas 

podem principiar-se antes da perda real ativando o luto antecipatório: a perda pode 

ser anunciada ou pressentida pelas indicações, sinais e sintomas presentes em 

doenças crônicas e terminais, por exemplo. 

Os desafios e enfrentamentos do luto individual, familiar, bem como do luto 

antecipatório familiar foram aprofundados por Bromberg (2000) quanto à sua 

sintomatologia: manifestações comportamentais, psicológicas como atitudes em 

relação a si, ao falecido e ao ambiente; à deterioração cognitiva, mudanças 

fisiológicas e queixas somáticas.  

Bromberg (idem) assinalou a importância de considerar além do luto 

individual, o luto grupal. A esse respeito estudou indicações e condutas 

psicoterapêuticas apropriadas no atendimento à família enlutada. Algumas reações 

de luto podem apresentar-se inclusive no âmbito coletivo Franco (2000), por ocasião 

de morte de personalidades públicas ou de acidentes e desastres com mortes em 

massa.   

Para Parkes (2006 [2009]), Franco (2000) e Kovács (1992, 2003) dentre os 

desafios para superação do luto, a morte por causas violentas, acidentais e 

inesperadas, e em especial por suicídio, precipitam um dos impactos mais intensos 

e de difícil elaboração. Uma série de cuidados familiares e sociais pode minimizar os 

danos psíquicos ao enlutado e à família enlutada e, muitas vezes, deve-se avaliar 

seriamente a necessidade de acompanhamento e orientação por profissionais.  

Kovács (2008) focalizou estudos voltados para profissionais e população em 

geral relacionando as vulnerabilidades das fases de desenvolvimento psicológico a 

fatores de risco para complicação do luto, propondo estratégias psicoeducativas 

para enfrentamento de morte e perdas nas diversas etapas do ciclo vital. Nas 

investigações dos processos de luto vividos por idosos destacou fatores tais como 

dificuldades financeiras, adoecimento e solidão. Para a autora Kovács (2008), no 

envelhecimento se enfrentam situações de múltiplas perdas, sendo a perda de 

filhos, mesmo adultos, reconhecida como uma das perdas mais penosas e de difícil 

elaboração. 
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A nosso ver, a perturbação ou perda do vínculo afetivo com um filho ou filha 

em decorrência de conflitos pode deflagrar o luto simbólico, com reações de pesar 

semelhantes às reações de luto por morte concreta. Parkes (2006 [2009]) assinalou 

que para a maioria das pessoas do mundo ocidental a perda de um filho, mesmo 

que adulto ou que não é mais dependente dos pais, é fonte de pesar renitente e 

doloroso. O impacto desse tipo de perda sobre uma pessoa adulta pode ser 

ampliado pela contiguidade com o envelhecimento e a aproximação da própria 

morte, a destituição de um bem, produto de uma vida, com repercussões sobre a 

própria identidade parental, abordou Bromberg (2000).   

Com o avançar da idade, a expectativa de necessitar e de poder receber 

cuidados e companhia filial fica abortada no caso da perda real ou simbólica do filho 

ou filha adulta. Os conflitos que abalam o vínculo materno-filial e provocam até 

mesmo sua ruptura configuram um tipo de perda e, portanto, de luto não 

reconhecido ou não autorizado que pode provocar resultados significativos para a 

saúde física e emocional.   

Por outro lado, há outro tipo de perda que remete ao luto, nem sempre 

reconhecido: a perda da saúde. O adoecimento grave, decorrente ou não de 

acidentes, pode remeter a sentimentos de pesar e luto pelas limitações, mudanças e 

situações novas, muitas vezes dolorosas e prolongadas com repercussões no 

doente e em sua rede familiar e social. A evolução de uma doença de prognóstico 

reservado pode mobilizar reflexões sobre a proximidade da morte, remetendo ao luto 

antecipatório e podendo deixar profundas marcas psicológicas, como analisou 

Kovács (1992; 2003). 

Do nosso ponto de vista, reações de luto podem ser experimentadas ainda 

devido a profunda desilusão afetiva, traição, roubo de um bem inestimável, infortúnio 

profissional e financeiro e separação. O processo de elaboração do pesar é 

semelhante tanto na vivência de morte real como na de morte ou perda simbólica.   

A morte pode não ter sido concreta, mas alguém ou algo foi perdido e 

repercute no ego, explicou Freud em Luto e Melancolia (1915/1917 [1996]). O ego 

então se torna presa de sentimentos ambivalentes e de muita culpa. Os impulsos 

destrutivos se voltam para dentro, em sua forma extrema podem configurar o 
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suicídio, como tentativa de destruir a parte negativa do ego, para onde retroage o 

ódio endereçado ao que abandonou. Na melancolia pranteia-se a própria perda e a 

perda da vida raptada pelo objeto perdido.  

Dentre as intercorrências da vida, a separação pode ser equiparada à perda 

ou à morte entre vivos, pela intensidade dolorosa com que pode ser provada, como 

expôs Kovács (2003). É uma experiência que remonta à vivência de separações 

conhecidas do bebê, inconscientemente registradas na parceria com a figura 

materna e nas privações e afastamentos precoces. Na separação, sentimentos 

ambivalentes costumam apresentar-se, o amor e o ódio duelam, voltando suas 

espadas contra o que causa o abandono e contra o próprio abandonado.  

Para Kovács (2003), a perda da presença afetiva gera sensações de 

esvaziamento e de imperiosa necessidade de agarrar-se ao ausente ou de eliminá-lo 

dentro de si. “A separação se faz entre vivos, embora uma série de mortes possa 

estar presente, como o desejo de matar o outro, de que o outro morra, de se matar 

ou de morrer” (KOVÁCS, 2003, p. 14). A frustração e a dor podem empalidecer o 

significado da vida em função da partida do outro. 

Na leitura de Kovács (idem) o restauro de si e da vida deverão acontecer 

naturalmente, apesar da ausência do outro e do abalo ao ego. Compreender as 

reações à perda é fundamental, pois muitas vezes os eventuais atos desesperados 

representam uma tentativa paradoxal de vida, de vencer os sentimentos de morte 

causados pela separação ou pelo vazio deixado pelo objeto perdido, afirmoua autor 

a autora.  

Ressaltamos que essas reações à separação costumam não ser 

consideradas como processo de luto, no entanto trata-se de luto não reconhecido. 

Nessa categoria de luto inserem-se também as perdas subjetivas e as de bens, 

como de casa, por exemplo. 

A perda de moradia, por qualquer motivo, desencadeia inquietação e 

mudança, deslocamento e transição psicossocial, conforme esclareceu Parkes 

(1996 [1998]). De qualquer maneira, o autor assinalou que encontrou bases em suas 

pesquisas científicas para correlacionar diversas reações de luto também a 

situações de perdas por amputação e por perda de casa.   
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Assim como o estresse, a perda pode ter numerosos significados, e não há 
motivo para acreditar que todos os graus e tipos de perda dêem origem a 
reações idênticas.   (PARKES, 1996 [1998], p. 242)  
 

Parkes (1996 [1998]) investigou as reações de luto por perda de casa 

baseado nos estudos a respeito de realocação de favelados realizados por Fried 

(1962)i. Nessas reações se evidenciaram sentimentos de perda dolorosa, saudade, 

tom depressivo, sintomas de sofrimento social e psicológico, tentativas de adaptação 

à nova situação, sensação de desamparo, expressões eventuais de raiva dirigida e 

deslocada e inclinações a idealizar o lugar perdido. Reações severas de luto ou 

ainda piores foram evidentes em quarenta e seis por cento da população vista.  

O laço afetivo estabelecido com lugares e moradia aponta para outra 

perspectiva do emprego dos estudos sobre formação e rompimento de vínculos, 

abrangendo uma realidade social onde a teoria do apego pode ser e tem sido 

empregada por cuidadores profissionais. Todavia, autoridades que tomam decisões 

capazes de afetar populações em situação de vulnerabilidade deveriam estar mais 

conscientes e preparados nesse sentido, para levarem essas reações em 

consideração. Em várias áreas do Brasil temos tido os fenômenos de perda de 

casas em decorrência de inundações, desmoronamentos e desapropriações em 

áreas de risco. As pessoas atingidas por estresse pós-traumático resistem em ser 

retiradas para abrigos provisórios e são presas de intensas reações de luto. As 

equipes multidisciplinares instruídas a respeito dessas reações podem realizar uma 

abordagem cada vez mais apropriada e psicoprofilática com pessoas desabrigadas.  

Parkes (idem, p. 242) afirmou que “não é possível para uma pessoa 

identificar-se com uma casa perdida, da mesma maneira como se identifica com 

uma pessoa perdida”. No entanto, como não há dois processos iguais de luto, de 

nossa perspectiva, em vários casos pudemos observar que as diversas tentativas de 

recriar o mundo que foi perdido mostravam sintomas de identificação tão intensos 

quanto por uma pessoa. Muitas vezes isso pode ser reconhecido em simbolismos 

oníricos e em projeções gráficas nos desenhos e pinturas. Todavia, o grau de 

identificação entre uma pessoa e sua casa pode ser comparado à pele, tal o apego 

que se pode se desenvolver entre as pessoas e lugares com quem se convive, eles 

se tornam partes da pessoa, reiterou o autor. 
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Dentre os simbolismos recolhidos por Chevallier e Gheerbrant (1988), casa 

significa imagem do centro e do universo; o ser interior segundo Bachelard, cujos 

andares simbolizam diversos estados da alma. Segundo Lexicon (2009), da mesma 

forma que templo, casa muitas vezes simboliza o corpo humano. Uma relação 

detalhada entre os cômodos e aspectos do ser humano pode ser encontrada na 

interpretação psicanalítica de desenhos e de sonhos. Portanto, propomos que em 

caso de identificação intensa a casa, sinônimo de base segura, no evento de sua 

perda o morador pode ter sua identidade seriamente perturbada e, por conseguinte, 

sua autoimagem e senso de potência.   

Para Parkes (1996 [1998]), as reações de luto por perda de casa precisam ser 

estudadas principalmente por profissionais do campo da educação, da saúde e da 

saúde mental comunitária e preventiva para melhora da qualidade de vida, uma vez 

que o personagem desse tipo de desventura e luto pode não receber apoio social, 

cuidados e tratamento necessário. O autor prosseguiu seu pensamento colocando 

que situações de perda são eventos que implicam mudanças, logo as condições 

psicológicas das pessoas para mudanças precisam ser averiguadas. 

 
Não podemos mais ignorar o fato de que a pesquisa sobre os efeitos da 
mudança é uma área de estudo essencial. O desejo de olhar de frente para 
os problemas do luto e do enlutamento, em lugar de voltar as costas para 
eles, é a chave para um trabalho bem sucedido com o luto para o que sofre, 
o que o ajuda, o planejador e o pesquisador. (PARKES, 2003, p. 245) 

 

I.9 MECANISMOS DE DEFESA NAS REAÇÕES AO LUTO 

 

Kovács in Bromberg (1996) resgatou de Caruso o rol de mecanismos de 

defesa empregados contra o risco de morte psíquica de si durante a vivência de 

perdas: depressão, paralisia, cisão psicótica e idéia suicida, meios pelos quais se 

busca atenuar sentimentos insuportáveis. Os mecanismos de defesa variam 

conforme o perfil e as circunstâncias das pessoas e dos ambientes. Portanto, a 

nosso ver, logicamente, terapêuticas que reforcem a eficácia das defesas 

oportunizam aprendizagem e aquisição de novos repertórios de comportamentos e 

valores para restauração do modus vivendi.  
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As possibilidades de defesa, elencadas por Kovács in Bromberg (1996) 

foram: 

• agressividade e indiferença, que colaboram para a desvalorização, 

desidentificação e desidealização do objeto perdido, abrindo passagens para 

sentir-se melhor e minorar o sofrimento e a ânsia de conservar a todo custo 

aquele que se foi. Estes tipos de sentimentos dirigidos ao objeto perdido 

deixam transparecer a identificação, o valor e a idealização projetadas nele, 

borrando a necessidade dele e tornando mais suportável prescindir de sua 

presença;  

 

• manifestações de ódio, de raiva contra aquele que abandonou também são 

alternativas de defesa reativa. Sua expressão necessita acontecer e sua 

repressão pode implicar somatizações. Ademais, a separação pode despertar 

reações de desorganização, como no luto, pela ruptura de uma relação de 

apego. As formas de defesa e proteção podem alternar-se, complementar-se 

e serem paradoxais;  

 

• fuga para frente é um mecanismo de defesa de preservação do ego e de 

manutenção das atividades, numa tentativa de livrar a autoestima e a 

autovalia dos abalos e do desespero causados pela separação;  

 

• a empreitada de manter o ego forte constitui-se em um outro mecanismo 

defensivo, o estoicismo, sedimentado pela conformação, resignação e a 

almejada força e silenciamento frente a dor. Esse mecanismo é 

singularmente esperado e incentivado na cultura moderna em relação às 

expressões de luto e pesar. E, naturalmente, pagamos o ônus da expressão 

interdita. 
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Consideramos que os mecanismos de defesa em seu conjunto são formas de 

enfrentamento e de resistência ao impacto do luto, promovendo resiliência. A 

estrutura psicológica se valerá de todas as formas para preservar a integridade 

pessoal e para dilatar a capacidade de autotransformação e de atualização do 

modelo operativo interno (BOWLBY,1973 [2004]).  

Na leitura de Bowlby (idem), o modelo operativo interno, composto pelo estilo 

predominante de apego e pelos comportamentos de busca de apego infantil, será 

reativado durante o enfrentamento de perdas. A possibilidade de sucesso do 

enfrentamento é afetada pelos fatores de risco presentes relativos à identidade e ao 

papel da pessoa morta; causas e circunstâncias factuais, sociais e psicológicas da 

perda. Além destes fatores, a personalidade do enlutado e suas competências e 

apoios sociais para enfrentar situações de estresse concorrem para que o fluxo do 

processo de luto seja normal ou venha a complicar-se e até mesmo agravar-se. 

 

I.10 O PROCESSO DE LUTO NORMAL    

 
Todos os lutos são traumáticos, mas alguns são mais traumáticos do que 
outros.  (PARKES, 2009, p.159) 

 

Vários fatores confluem para a qualidade e o percurso do processo de luto.  

Partimos do estudo do luto por morte real, porém nosso olhar não deve limitar-se a 

esse tipo de perda. Buscamos justamente compreender o luto e sua ligação com os 

padrões de apego, numa tentativa de obter uma composição de entendimentos 

sobre outras perdas traumáticas que atravessam a existência, perdas com impacto e 

significado suficientes para desencadear processos de luto. 

Para Bowlby (1973 [2004ª]) e para Parkes (2006 [2009]), o processo de luto 

normal não é considerado doença, tende a seguir um curso de dinamismos e 

sintomas esperados, numa sucessão de quadros clínicos que se mesclam e 

avançam em direção a uma resolução readaptativa de vida em função da utilização 

de vários recursos de enfrentamento.  
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Fonseca (2004), baseado nos estudos dos autores relacionados a seguir, 

sintetizou as manifestações de diversos aspectos do processo psicológico do luto 

mais as singularidades do luto antecipatório. Os autores examinados foram 

Lindemann (1944), Stroebe & Stroebe (1987), Kübler-Ross (1969), Pincus (1989), 

Bowlby (1998), Worden (1988; 1998), Rando (2000) e Bromberg (1994). No conjunto 

de suas investigações, explanaram sobre os sintomas físicos, como do sono e do 

apetite; os sintomas psíquicos, como tristeza, desorganização, regressão e 

identificação; os sintomas sociais, como os desajustes nos relacionamentos e 

atividades e os sintomas comportamentais, como hiperatividade e busca. Quanto ao 

desfecho, apontaram que no desenrolar normal, a elaboração do processo de luto 

usualmente desemboca no enfrentamento adaptativo, na aceitação, reorganização 

dos ritmos e atividades e recuperação das funções psicológicas e sociais. 

A partir dos dados acima, Fonseca (2004) concluiu que se as fases ou 

fenômenos inerentes ao processo de luto normal não forem vividos, expressos e 

suportados, o impacto do luto e seus sintomas podem ser agravados e prolongados 

até transformar-se no luto complicado, que não raro pode tomar a forma de  

psicossomatizações, reafirmou.   

Apresentamos a seguir as fases do luto baseadas no quadro elaborado por 

Fonseca (2004), o qual se fundamentou no pressuposto de Bromberg (1994) e de 

Worden (1998), de que no processo de luto pós-morte e de luto antecipatório podem 

acontecer reações semelhantes.  

Consideramos que há, por certo, algumas semelhanças nas reações pré e 

pós-perda ou morte, porém pensamos ser importante discriminar que na perda 

factual, a ausência concreta de um objeto e de um vínculo implica outras 

experiências e tarefas de elaboração da falta e de readaptação em vários setores da 

vida do enlutado. Portanto, temos assim um diferencial entre os processos de luto e 

de luto antecipatório que não nos permite igualá-los.  

As fases propostas do processo de luto se principiam pelo estado de choque, 

chamado de fase inicial por Fonseca (2004). É caracterizado por um entorpecimento 

devido ao impacto que a pessoa sofre ao tomar conhecimento do acontecido, 

podendo cair num estado de confusão, apatia, agitação e ou superatividade.  
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A fase da negação consiste na dificuldade do enlutado de acreditar naquela 

realidade, com tentativas mecânicas de controle até mesmo raivosas de voltar a agir 

como se nada tivesse ocorrido, uma atitude defensiva na tentativa de manter as 

forças para poder prosseguir a vida. São comuns episódios de isolamento seguidos 

de choro, silenciamento, reflexão e recolhimento.   

Os sentimentos de negação alternam-se com os de aceitação da evidência da 

perda, consistindo na fase de ambivalência. Como se houvesse um vaivém, um 

mergulho naquela dura possibilidade alternado com uma recusa, um respiro para 

fora das águas do desespero em busca do ente perdido. 

A revolta é uma fase em que a raiva e o ressentimento formam um corolário 

de protestos contra a situação, contra si mesmo, contra outros e contra Deus. 

Diríamos que até contra o falecido, nos casos de doenças ou acidentes precipitados 

pela própria vítima. Sentimentos de culpa e de autorrecriminação podem surgir a 

respeito do que poderia ter sido feito ou dito para impedir aquele desfecho 

inaceitável. 

A negociação, também chamada de barganha, é uma fase em que se busca 

um acordo, uma troca, uma promessa a Deus para que o que se evidencia seja 

desmentido e a situação possa retroagir no tempo. Essa fase é mais presente no 

luto antecipatório, onde se negocia por uma mudança no curso potencialmente 

inevitável de algo. Nesse momento, as crenças religiosas desempenham um papel 

importante, acionando a esperança e a fé no sagrado, como forma de resistir às 

ondas de ansiedade e sofrimento. 

A fase da depressão costuma acontecer na forma de um desalento diante da 

ausência de saída, permeado pelo abatimento físico ou moral e pela apatia. A 

negação e a revolta cedem lugar à tristeza profunda e à desolação. Pode suceder o 

lamento de perdas secundárias e uma identificação com o que partiu expresso pelo 

eventual desejo de segui-lo ou de mantê-lo vivo, ainda que dentro de si por meio de 

suas fantasias. Essa fase pode ser a porta de passagem para a fase da aceitação, 

especialmente se acompanhada da expressão da dor e do sofrimento e de seu 

acolhimento suportivo. 
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Aceitação vem a ser a fase de rendimento aos fatos da realidade, de 

concordância e adaptação às mudanças decorrentes. A elaboração da dor da perda 

vai se configurando, com movimentos de recuperação, reorganização e ajuste a uma 

situação ou ambiente onde se admite a ausência. Surge o reposicionamento 

emocional adaptativo e funcional ao novo. A passagem para essa fase pode ser 

seguida de um grande alívio e desprendimento. 

As fases relacionadas fazem parte das reações desencadeadas por ocasião 

da informação da perda. Consistem de reações consideradas pertinentes e dentro 

da norma do esperado, típicas do luto denominado normal, explicitou Fonseca 

(2004). A supressão, adiamento ou a não permissão para viver e expressar essas 

reações em tempo hábil pode resultar em dano psíquico e em outros prejuízos do 

funcionamento saudável do enlutado. Ressaltamos, todavia, que pensar o luto é 

pensar um processo com dinamismo próprio, com singularidades e complexidades 

individuais, do qual fazem parte os sentimentos e comportamentos descritos acima.  

 

I.11  PROCESSOS DE LUTO COMPLICADO 

 

Investigamos a seguir que formatos o curso do processo normal de luto toma 

para ser considerado luto complicado. Para Bowlby (1973 [2004]), uma série de 

fatores pode influenciar a complicação do luto, como as perdas inesperadas, 

provocadas e repentinas. As mudanças significativas, as catástrofes, as perdas 

secundárias e concomitantes de pessoas e de bens, como de casas e da 

organização social de apoio adicionam peso e interferem no agravamento de um 

processo que poderia transcorrer normalmente.  Em contrapartida, a participação em 

rituais e cerimônias, pontuou Bromberg (2000), carregados da força simbólica e do 

acolhimento social possui funções atenuantes às possíveis complicações do 

processo de luto. 

Ocupando-se com a necessidade de caracterizar o processo de luto e de 

discriminá-lo de psicopatologias com os quais era confundido, e quiçá por isso 

subtratado, Parkes (1996 [1998]) relacionou as reações adversas de luto e agrupou-
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as em quatro tipos de luto complicado: luto crônico, luto adiado, luto inibido e luto 

patológico. 

Para Parkes (1996 [1998]), o processo normal do luto pode tomar um caráter 

de luto crônico quando se torna um processo recorrente, prolongado, indefinido, 

perpetuado. Os sintomas podem camuflar ou explicitar o luto com predominância de 

ansiedade, inquietação, tensão e insônia. Anos após a perda, o enlutado pode 

continuar ocupado com recordações e manter uma relação de dependência com a 

pessoa perdida, apresentar episódios de choro descontrolado ou engolido, 

rompantes de saudade e agitação, dificuldades na capacidade de trabalho, solidão e 

depressão.  

Segundo Parkes (idem), podem estar presentes ainda sintomas de 

identificação, pois dessa maneira o enlutado mantém viva a ilusão de que a pessoa 

falecida ainda vive e, auxiliado por essa fantasia, preserva-a, ainda que dentro de si. 

Santo Agostinho espelhou essa nuance do processo de luto no seguinte texto a 

respeito da dor da perda de um amigo. Ele falou da dor sem fim, da tristeza e da 

escuridão que toldou seu coração, bem como as coisas e os lugares onde 

experimentara felicidade. Seus olhos passaram a vasculhar os lugares à procura de 

seu amigo ausente.   

Através dessa dor, uma escuridão profunda invadiu o meu coração, e onde 
quer que eu olhava, havia morte. (...) Em todos os lugares meus olhos 
procuravam por ele, e ele não estava lá. Eu odiava tudo...”                                             
(Santo Agostinho, op. cit KAST, 1988, p. 45). 
 
 

 Santo Agostinho prosseguiu em seu lamento, revolta e tristeza que abalaram 

sua fé em Deus e que tomaram conta de sua alma. Aliás, disse ele, agora eram 

duas almas a viver num só corpo. O choro ocupou o lugar das alegrias e uma 

emoção paradoxal aninhou-se em seu peito, uma fadiga enorme de viver e o medo 

da morte.  Este medo era absolutamente vital, entendeu ele, porque caso morresse 

as lembranças do amigo morreriam com ele, então seu amigo seria de fato 

eliminado da vida pelo seu esquecimento.    

Eu acredito que quanto mais eu o amava, mais  odiava e temia a morte, que 
o roubou de mim, como o mais cruel dos inimigos e eu imaginava que a 
morte de repente devoraria todo mundo, porque tinha sido capaz de devorá-
lo... 
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... e por essa razão eu estava com tanto medo de morrer, porque ele, a 
quem eu amei tanto, teria então morrido completamente. 

 

No trabalho com enlutados observamos que o primeiro ano de luto é o 

período mais crítico. Nessa etapa há maior vulnerabilidade e risco de acidentes, 

adoecimento e morte de enlutados. Segundo Bromberg (2000), as datas de 

aniversário e ocasiões festivas reativam e intensificam as reações de pesar. 

Para Parkes (2006 [2009]), a ausência de reações de luto pode indicar que o 

luto foi adiado. As reações “atrasadas” de luto podem ser confundidas com 

depressão, mas um exame minucioso da situação pode revelar que as fases do luto 

normal foram proteladas e transferidas para outra ocasião.  Alguns sinais distorcidos 

como sintomas semelhantes aos da doença do morto, hiperatividade, afastamento 

do convívio social, erupções de raiva irracional, ataques de pânico e insônia podem 

aparecer posteriormente.  

Conforme as colocações de Parkes (idem), a franca supressão dos sintomas 

peculiares ao luto normal ou sadio aponta para a incidência de luto inibido. Os 

diferentes graus de defesa psíquica podem dilatar as barreiras que impedem a 

vivência dos fenômenos e dinamismos do luto renegado, podendo traduzir-se em 

psicossomatizações acentuadas ou instaladas após a perda. 

Ao diferenciar e apurar a gravidade dos sintomas de luto complicado, Parkes 

(ibidem) reservou o termo luto patológico para se referir às reações de luto normal, 

porém ampliadas e intensificadas, levando a complicações psicopatológicas 

(Mazorra; Franco e Tinoco in Franco, 2002). Nesse caso, as defesas psíquicas se 

revelaram insuficientes para impedir que os elementos traumáticos, combinados com 

as deficiências da personalidade e das circunstâncias da perda, resultassem em 

estressantes desordens psiquiátricas. Dependendo da intensidade deste prejuízo 

haveria risco de possível desenvolvimento de doença mental e ou de delinquência. 

Dois tipos de luto mantêm uma interface entre si, no sentido de não 

receberem a devida “permissão” social para sua expressão: o luto não reconhecido 

e o não autorizado. Estes tipos de luto podem ter o curso de seus processos 

inibidos, acabando por acentuar fatores de risco sobre outros tipos de luto. Segundo 

Doka (1989), o luto não autorizado deriva de perdas de objetos e vínculos 
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censurados ou de causas veladas, como perda de amantes ou por doenças 

estigmatizadas socialmente, como AIDS. Nessa categoria estão as doenças 

associadas a comportamentos autodestrutivos e a tentativas fracassadas de 

suicídio. De forma semelhante, o luto não reconhecido decorre de perdas subjetivas 

ou íntimas, cuja dor não é considerada cabível ou justa.  

Casellato (2005) discorreu a respeito da permissão para expressar pesar, pois 

é uma prerrogativa da cultura demarcar quem, quando, onde e por quanto tempo 

pode ser manifestada a dor da perda. A falta de empatia, de compreensão e suporte 

social e a exclusão de ritos sociais interditam as manifestações de sofrimento nos 

dois tipos de luto mencionados, o que pode dificultar a disponibilização de recursos 

de enfrentamento do enlutado, esclareceu Mazorra (2009).  

A solitude e a finitude humana infiltram-se em diversos acontecimentos da 

vida. Envolvem mistérios, mas não são doenças nem devem ser tratadas como tal. 

Anunciam-se por ocasião do nascimento, das passagens, da morte e do luto. No 

entanto, neste tempo crivado pelos apelos da economia e pela ideologia suprema do 

sucesso, de acordo com Frankl (2009), o sofrimento, perda, pesar e morte são 

entendidos como simples fracasso sem nenhum sentido, a ser silenciado 

intimamente e evitado a qualquer custo.  

Diante de cada perda significativa avançamos em nossa existência, nos 

preparamos para viver e para morrer. A cada perda, lidamos uma vez mais com as 

dores do parto: grandes contrações costumam preceder passagens da escuridão 

para a luz. Passagens muitas vezes temidas, pois implica experimentar 

vulnerabilidades, aprender o desapego e aceitar perder para ganhar. “Similia 

similibus curantur”: as coisas semelhantes se curam com coisas semelhantes.  

 

 

I.12 APONTAMENTOS SOBRE MORTE E LUTO NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA 

ANALÍTICA 
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Apresentamos adiante algumas colocações da psicologia analítica a respeito 

do processo de luto, ocasião em que a polaridade vida-morte permanece 

expressando-se.  Na revisão de literatura não encontramos em Jung e nos autores 

junguianos uma sistematização de dados acerca do processo de luto. A teoria do 

apego e a teoria da psicologia analítica abordaram perspectivas distintas do 

processo de luto, em muitos momentos complementares, as quais enveredaram por 

dimensões e informações múltiplas do fenômeno da perda, da morte e do pesar. Os  

aspectos simbólicos e arquetípicos do processo de luto foram os mais estudados 

pela psicologia analítica.  

 Olson (2010) propôs que luto é um processo a princípio normal e que tem 

sua evolução auxiliada pelo inconsciente. Para a autora, o evento da perda de um 

ente querido deflagra emoções poderosas, porém as correntes do inconsciente lhes 

dão forma e as canalizam, suavizando-as gradativamente. O processo de 

individuação e de autotransformação permeia o processo de luto, inclusive este 

impulsiona aqueles, uma proposição compartilhada por Kast (1982).  

Jung (1961 [1975]) designou o processo de individuação como a ação 

continuada de tornar-se um ‘individuum psicológico’ dotado de autonomia, unicidade, 

singularidade e totalidade.  

O processo de individuação é um fenômeno interior de evolução e de 

integração estimulado também pelos elementos externos da vida de 

relacionamentos. Por sua vez, Kast (1997a) considerou pertinente a crítica à 

psicologia junguiana, no que diz respeito a dar maior destaque ao mundo interior em 

detrimento do mundo externo e político.   

No processo de individuação, todavia, a autorrealização acompanhada da 

realização do si-mesmo faz parte dessa jornada de autodesenvolvimento 

atravessada pelo processo do pesar. O processo de individuação labora em prol da 

evolução da individualidade, do potencial pessoal não desenvolvido e ou não 

realizado, assinalou Jaffé (1989) apud Frey-Hom e Franz (1989), o qual pode 

intensificar-se especialmente em momentos críticos da existência, como no processo 

de separação e de luto.  
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O processo de individuação, em última análise, não é uma mera escola de 
vida, mas quando bem compreendido, uma preparação para a morte.          
(JAFFÉ , idem, p. 12.) 

 

O processo de individuação compreende autoconhecimento, compreensão da 

própria totalidade e reconhecimento do poder do inconsciente. Pode interferir 

decididamente na vida à revelia do desejo do ego, atendendo ao direcionamento do 

Self, afirmou Jaffé (ibidem, p. 12.).   

Confirmando e ampliando essa visão a respeito do processo de individuação, 

Whitmont (1994, p.45) assinalou que “a vida continuamente exige não apenas a 

adaptação à realidade exterior, mas igualmente à realidade interior, para aquilo que 

o indivíduo está ‘destinado a ser’ em termos de padrão de força da psique objetiva”.  

O termo psique objetiva foi introduzido em lugar de inconsciente coletivo, 

denominação ainda largamente utilizada, para designar uma dimensão da psique 

inconsciente que ultrapassa o inconsciente pessoal. Segundo Hall (1983 [2005]), 

Jung quis discriminar que o arcabouço da psique humana é objetivamente tão real 

como a realidade experimentada pela experiência consciente coletiva, que a rigor é 

considerada mais uma faceta ou nível da psique.   

Psique objetiva traduz a totalidade da psique e suas predisposições herdadas 

“que nos levam a agir exatamente daquela maneira como sempre reagiram os 

outros antes de nós” (JUNG, 1928 [1984], p. 47). A presença e ação da psique 

objetiva podem ser detectadas nos simbolismos e enredos arquetípicos 

espontâneos, dentre eles os alquímicos, presentes nos sonhos e em outras 

expressões do inconsciente.   

Quanto à funcionalidade do processo de individuação, ele arregimenta 

impulsos para alinhar-se com a verdade interior, ainda que contrarie a orientação e 

propósitos conscientes conservadores. Visto dessa maneira, ambos os processos de 

luto e de individuação interagem e se fortalecem mutuamente em direção à 

autotransformação, uma necessidade reconhecidamente fundamental para a 

evolução do pesar e saída da dor da perda. 

O processo de luto está sujeito às polaridades positivas e negativas de sua 

base arquetípica. A ansiedade de separação pode emergir com grande intensidade, 
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associada ao medo da vida que traz em seu ventre a semente da morte. Medo e 

ansiedade são sentimentos ancestrais da consciência em relação ao desconhecido, 

ao inconsciente, à loucura, à regressão, à solidão, à separação, à desintegração, ao 

perigo físico e à aniquilação. Todavia, no sonho acontece a transformação de 

imagens oníricas assustadoras (HALL,1983 [2005]), como um degradiente de sua 

natureza primitiva e abissal até chegar ao nível da natureza do humano.  

Wahaba in Oliveira e Callia (2005) ponderou que no processo de luto 

acontece uma complexidade de dor que necessita do entendimento do fenômeno do 

vazio e da ausência para ancorar elaboração e resiliência ao enlutado.  

A autora (idem) destacou quatro tipos de ansiedade existencial que podem 

acompanhar a experiência da finitude: ansiedade de morte que introduz a ameaça à 

autoafirmação e procura de segurança; ansiedade de condenação que aciona a 

ameaça à culpa e procura de perfeição; ansiedade de ausência de significado que 

ativa a ameaça à autoafirmação espiritual e procura de certeza (TILLICH, 2001), e 

ansiedade de separação (BOWLBY, 1973 [2004a]), que desencadeia a busca de 

união. A ansiedade pode avançar a um grau patológico quando o eu não consegue 

lidar com a ansiedade existencial e cerca-se de procuras ilusórias e irrealistas.  

Na psicologia analítica, a visão sobre luto pouco auxilia a compreender a 
dor. Ela aborda a retirada de projeções e o processo de individuação com a 
ligação com o Self.  (WAHABA in OLIVEIRA e CALLIA, 2005, p. 181) 
 
 

Em contraposição a esta afirmação, para Kast (1982) e Olson (2010), a visão 

da psicologia analítica sobre luto foi ampliada, bem como seu manejo por meio da 

reativação do estudo de sequências de sonhos de enlutados e de sua influência 

sobre o sonhador. Estes conhecimentos podem ajudar na compreensão da dor e ao 

mesmo tempo incentivar sua liberação no curso da elaboração do luto. Nos sonhos, 

ocorre um encontro com aspectos de si mesmo, enquanto que nas situações de 

morte acontece o implacável confronto com o Self, esclareceu Jaffé (1989), do qual 

se originam meios arquetípicos de expansão e aprofundamento das capacidades da 

consciência de lidar com separação, dor e perda. 

 Wahaba in Oliveira e Callia (2005), em suas reflexões sobre relação e 

separação pela morte, resgatou a posição de Jung acerca de que não haveria uma 

perspectiva mecânica da libido de substituição da vivência do luto para o símbolo, 
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nem a substituição do vínculo perdido por um novo vínculo. A autora (idem) concluiu 

que a perda do outro traz em seu bojo a transformação natural do vínculo, o qual 

não se acaba com a morte.   

   Naturalmente se sabe que nem sempre ocorre a desejável transformação 

natural do vínculo. Muitas vezes ela é refreada em processos de luto, notadamente 

os interrompidos e cronificados, devido a várias razões já mencionadas. A mudança 

natural do vínculo pode necessitar de outros recursos, da ordem no natural, como o 

trabalho com sonhos que discutiremos adiante. Um suporte profissional também 

pode acionar a assimilação de processos complicados de luto. Nesse sentido, a 

inclusão desses temas na formação de profissionais da educação, da saúde e da 

saúde mental se torna a cada dia mais essencial.  

Uma questão específica a respeito do teor do processo de luto acha-se 

estreitamente relacionada ao caráter do vínculo anterior ao seu rompimento. Na 

literatura sobre morte e luto geralmente encontramos várias  referências sobre dor 

reativa à perda de uma pessoa amada, e como seria a dor pela perda de uma 

pessoa odiada? O processo de luto adquire complexidades quando o vínculo pré-

existente era predominantemente ansioso, ambivalente, negativo ou crivado de 

discórdias. Uma situação dolorosa que o enlutado experimenta é justamente a 

impossibilidade de fazer acertos presenciais com aquele que se foi. Muitos desses 

casos se valerão dos sonhos e da psicoterapia voltada para situações de luto, bem 

como de expressões pela arte para ajudar a elaborar um luto, cuja dimensão muitas 

vezes não é claramente reconhecida. 

Kast (1982) estudou o processo de luto a partir do vínculo de amor e da dor 

da perda de alguém amado. A experiência da morte do amado ou da amada altera a 

autopercepção e a percepção do mundo, compelindo à mudança, seja ela desejada 

ou indesejada. A autopercepção deriva fundamentalmente do relacionamento com 

outros, é também a partir de relações pessoais que concebemos sentimentos e 

visões sobre a vida. Portanto a experiência de morte pode abalar a concepção de de 

si e da vida, podendo desencadear sentimentos de aversão a ela. 

 As mudanças de percepção, pontuou Kast (idem), atingem a visão de mundo 

e mesmo das coisas antes familiares. Elas podem tornar-se um tormento, em função 
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de apontarem para a ausência e para a falta de significado daquelas coisas que 

eram compartilhadas e que faziam parte de um mundo particular. Na perda ocorre o 

encerramento deste mundo e também a sensação de perda de uma parte de si 

mesmo, aquela parte que se encontrava intimamente aberta para aquele que se foi. 

Uma demanda fundamental do processo de luto é a geração de uma nova 

relação com o mundo e de busca de significado ou ressignificação do processo, o 

que se revela impraticável num primeiro momento, pois a disposição do enlutado 

pode encontrar-se presa ao comportamento de busca do que se foi. Esse 

desassossego pode ser entendido como resistência contra a mudança que a vida 

agora exige. Quando alguém querido morre experimentamos antecipadamente 

nossa morte, o que é de certa forma um preparo para a própria morte. Kast (1982) 

reiterou que essa experiência desencadeia simultaneamente um luto antecipatório 

sobre nossa própria finitude.  

 Outra condição do enlutado, apontada pela autora (idem), é o sentimento de 

odiar e de temer tanto a vida como a morte, de ter raiva do que se foi ou do divino. 

Esses sentimentos de certa forma atenuam as possibilidades de suicídio, embora 

sejam poucos os que realmente o levem a cabo, informou Bowlby (1973 [2004a]), 

em comparação ao uso crescente de toda espécie de drogas para aliviar a dor da 

perda. Muitos problemas e perdas secundárias fazem parte do processo de luto, 

justamente num momento em que o estado psicológico do enlutado apresenta-se 

mais fragilizado para lidar com eles.  

O processo de luto pode complicar-se também pelos tabus sociais que 

cercam tanto a convivência com enlutados como o contato com a morte, constatou 

Kast (1982). Socialmente, o enlutado é tratado de um modo diferente dos não 

enlutados, muitas vezes acentuando assim sua solidão e a sensação de não 

pertinência. Esse tem sido em geral o tratamento moderno dado ao tema, evitando-

se conversas e expressões íntimas, bem como rituais e cerimônias necessários para 

confortar os enlutados e apoiar a evolução do processo do luto. Essa visão é 

corroborada pelas palavras de Franco: 

O tema ‘morte e morrer’, por exemplo, só é abordado quando ocorre alguma 
perda significativa em nossos dias. Dificilmente se fala sobre tal temática no 
dia a dia, mesmo porque isso significaria mexer em aspectos muito 
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delicados de nossa existência, como por exemplo, medos e inseguranças. 
(FRANCO, 2005, p. 54) 

 

A interdição de viver o morrer pode ser depreendida no costume 

contemporâneo de que a terminalidade e a morte ocorram silenciadas e solitárias, 

encerradas dentro do hospital, um fenômeno comum apontado por Kovács (2003). 

As expressões de luto atualmente são desestimuladas e chegam a ser social e 

farmacologicamente inibidas. Por outro lado, a morte escancarada e banalizada é 

explorada e exposta pela mídia diariamente, assinalou a autora (idem).  

Entretanto, ainda que nossa cultura procure abstrair-se até de pensar nessa 

parte própria da vida, nosso psiquismo continua tendo de lidar com questões que 

envolvem luto. Kovács (ibidem) investigou as relações entre cada fase do 

desenvolvimento, o surgimento do novo e a aceitação da morte da etapa anterior 

para que ocorra uma maturação psíquica ao lidar com o luto inerente ao 

crescimento. 

Em termos junguianos, segundo Olson (2010), luto é considerado uma 

experiência arquetípica que faz parte da vida obviamente, uma experiência humana 

ancestral organizada em torno de imagens e temas universais. Porém, ao vivê-la, 

isso só é perceptível se pudermos focalizá-la com menor envolvimento emocional e 

maior distanciamento e objetividade. 

Em paralelo à experiência arquetípica, a experiência pessoal do luto compõe-

se de um conjunto de reações em várias esferas. Tanto o processo de luto por morte 

como por outros tipos de perda apresentam semelhanças, pois o gatilho do processo 

é o rompimento de vínculos afetivos, o que pode ocorrer tanto no nível das relações 

concretas e externas, como no nível das fantasias e imagens internas, os quais 

podem ou não coincidir.  

Essas dimensões do luto não são divisíveis, porém o fazemos como artifício 

para entender seu dinamismo. Nesse sentido podemos considerar o “luto simbólico”, 

na realidade, uma perspectiva do luto em si. Quanto à fenomenologia do processo 

de luto, a psicologia analítica priorizou a análise da perspectiva intrapsíquica e de 

seu curso transformativo e simbólico.  
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 Para Olson (2010), apesar de o processo de luto poder seguir uma sequência 

ordenada, de vez em quando seus estágios acorrem de forma randomizada ou 

mesmo simultânea, todavia seu curso consistente é revelado por meio de um padrão 

coerente, capaz de catalisar transformações emocionais, psicológicas e espirituais. 

Este padrão foi bastante aprofundado por Olson (idem) e por Kast (1982; 2010), 

cujos trabalhos deram elementos substanciais para avançarmos neste estudo.   

O curso do processo de luto pode ser acompanhado de sonhos, ao qual 

imprimem seu poder criativo e de autotransformação, conforme pontuaram Kast 

(1982); Olson, (2010); Jaffé, Frey-Rohn e Franz (1989). Vamos então percorrer o tão 

antigo quanto intrigante caminho dos sonhos, durante o qual investigamos várias 

questões. O que são os sonhos? Quais são suas funções psíquicas? Qual a 

conexão entre o processo de luto e os sonhos? Que papel os sonhos desempenham 

no processo de luto? 

Quem dorme também sonha, não há como evitar. (...) Experimentar um 
sentido na vida constitui uma necessidade básica do ser humano. Seria 
negligente descuidar de algo assim como os sonhos, de algo que pode 
contribuir para a criação de sentido. (KAST, 2010, p. 07; 08) 
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CAPÍTULO II. SONHOS   

 

Eles (os sonhos) possuem uma inteligência superior, uma sabedoria e uma 
perspicácia que nos orientam. Eles nos mostram em que aspectos estamos 
enganados e nos alertam a respeito de perigos; nos propiciam insights 
reveladores. (VON FRANZ, 1992, p.24) 
 
 
 

Um amplo apanhado sobre o interesse histórico acerca dos sonhos foi 

recolhido por Kast (2010). Esse material remontou ao ano 3.000 a. C. 

presumidamente, quando foi registrado o primeiro sonho de Gilgamesh da Babilônia. 

Do antigo Egito à bíblia, da Grécia antiga aos filósofos modernos, das diversas 

abordagens psicológicas às últimas descobertas da neurociência, os sonhos foram 

estudados e considerados ora como oráculo, meio de autoconhecimento e de 

terapêutica, ora de orientação e assimilação de conflitos e de traumas, bem como de 

expansão das conexões cerebrais, segundo os estudos de Hartmann (1996). 

Todavia, seja qual for o fundamento biológico do processo onírico, as evidências 

apontam que ele faz parte da vida psíquica e é necessário ao funcionamento 

psicológico saudável, afirmou Hall (1983 [2005]). 

Desde Freud (1915, 1917 [1996]) e sua pioneira obra Interpretação de 

Sonhos de 1900, os sonhos foram reconhecidos como via régia para o inconsciente. 

Na sua concepção, conteúdos oníricos manifestos estariam velando seus 

significados latentes, aparentemente incompreensíveis na linguagem própria dos 

sonhos. A trama onírica estaria reencenada pelos mecanismos psíquicos de defesa 

do ego, dissimulando da consciência seus temas e assim realizando desejos 

secretos. Os sonhos então serviram ao estudo da dinâmica psíquica.                 
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Em psicologia analítica, sonhos foram encarados como manifestações 

independentes e naturais do inconsciente, que apresentam partículas de atividade 

psíquica involuntária, passíveis de serem relembradas e reproduzidas de maneira 

consciente, conforme definiu Sharp (1993).  

   Jung (1928 [1984]) descreveu sonhos como autorretratos espontâneos em 

forma simbólica da real situação do ponto de vista do inconsciente, autorretratos de 

dimensões holográficas apresentando profundidades e unindo perspectivas do 

consciente e do inconsciente, da vida interna, externa, passada, presente e 

possibilidades futuras.  

 Para Jung (1928 [1984]), os sonhos não devem ser tomados no sentido 

concreto e literal, pois eles são representações simbólicas sem significado fixo. A 

imagem onírica forma-se espontânea e simbolicamente por meio de objetos e 

personagens advindos de uma relação exterior com eles. Um complexo de fatores 

psíquicos, de estímulos exteriores e também subjetivos do próprio indivíduo se 

mesclam, resultando numa simbologia e em valores agregados bastante diversos do 

objeto real, sobre o qual estão suas representações.  

Sonhos não se restringem à realização de desejos e suas representações 

sexuais não correspondem a um fato sexual real ou literal, reafirmou Jung (idem). 

Seu conteúdo manifesto traduz e corresponde sintonicamente a seu significado 

“latente” simbolizado. Mas, quem seria o “configurador” dos sonhos? 

O artífice dos sonhos, o Self ou si-mesmo, engendra mensagens simbólicas 

configuradas por meio de imagens e sensações significativas. Centro ordenador que 

coordena o campo psíquico (HALL, 1983 [2005]), o si-mesmo frequentemente 

assume a forma de um símbolo superior como Deus, sol, centro de um átomo, 

mandala, etc. Funciona como eixo, como o todo e como unidade psíquica, sendo a 

base arquetípica do ego. “O ego que tem a experiência do si-mesmo pode sentir que 

é o objeto de um poder superior” (HALL, idem, p.16). O si-mesmo funciona como 

ponto de referência para a ordenação psíquica, ativando os sonhos, os processos 

psíquicos e seu movimento num nível subjacente à consciência. 

Quando um conteúdo consciente, implicado no desenrolar do viver e do 

conviver consigo e com os outros desaparece, supõe-se que ele aparecerá no 
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inconsciente, assinalou Jung (1928 [1984]).  E se este conteúdo estiver na ordem do 

dia para que o processo de desenvolvimento da personalidade avance, este será 

reapresentado indiretamente à consciência por intermédio dos sonhos e de sua 

lembrança.  

O inconsciente só é acessível indiretamente por meio de suas expressões – 

artísticas, literárias, ritualísticas, cerimoniais, sintomáticas, simbólicas, religiosas e 

oníricas. Essas expressões permitem a exploração e envolvimento do indivíduo com 

seus conteúdos psicológicos, auxiliando na sua tomada de consciência e na 

autotransformação (Jung, 1912 [1995]). O sonho é um dos meios que coopera no e 

para o processo de individuação.  

Os sonhos ocupam-se de temáticas do passado e dos restos diurnos, seja 

para liberar tensões psíquicas e apontar possibilidades inusitadas à consciência do 

sonhador, seja para atar fatos, fantasias e emoções significativamente relacionadas 

capazes de chamar a atenção para as atuais reedições que os complexos do 

sonhador assumiram. Em resumo, os sonhos acrescentam algo de essencial à 

percepção consciente.  

Por meio das imagens dos sonhos, o inconsciente fornece informações sobre 

o que a psique está fazendo com os complexos constelados, informou Hall (1983 

[2005]). Uma ideia que comunga com a clássica frase de Jung (1935 [1972], p. 111): 

“Quero saber o que os sonhos têm a dizer sobre os complexos e não quais são 

eles”, uma vez que os complexos são componentes naturais do psiquismo.  

O problema com determinado complexo é quando o poder de atração e de 

autonomia que exerce cresce a ponto de comprometer o fluxo energético e a 

regulação do funcionamento psíquico. Uma mulher pode ter um complexo paterno 

tão intenso, positivo ou negativo que prejudique repetidamente sua convivência 

afetiva com o homem e a relação com sua contraparte masculina ou animus, por 

exemplo, resultando numa perturbação da autorregulação psíquica. Todavia, 

explicou Jung (1928 [1984]), os sonhos permanecem envolvidos com a dinâmica da 

regulação inconsciente e despontam inclusive quando a vida está se mantendo 

monótona e entediante. 
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O sonho é considerado um processo psíquico natural, regulador, com 

atividade compensatória em pelo menos três âmbitos: de distorções temporárias na 

estrutura egóica, levando o indivíduo a uma compreensão mais ampla de atitudes e 

ações; de readaptação mais rigorosa do ego com o processo de individuação e, por 

último, de alteração da estrutura de complexos sobre os quais o ego arquetípico se 

apóia, pois por intermédio do confronto entre as posições e ações do ego vígil e as 

do ego onírico, a identidade e as partes inconscientes do ego tornam-se mais 

conscientes, assinalou Hall (1983 [2005]). Para Jung (1947 [1987]), a assimilação de 

sonhos é uma oportunidade de equilíbrio das forças psíquicas, pois o inconsciente, 

enquanto entidade da natureza, torna-se perigoso quando a consciência e o ego têm 

atitudes descompensadoras frente a ele. 

A propósito, podemos refletir acerca dos fatores complicadores do processo 

de luto, como a negação “egóica” em entrar em contato com o sofrimento psíquico e 

o evitamento de sua expressão em casos de luto crônico, negado ou adiado. Nesse 

sentido, o ego consciente pode estar tomando uma atitude descompensadora da 

regulação psíquica, mantendo prolongadamente a desorientação, o comportamento 

de busca e a ansiedade de separação, gerando um desequilíbrio insustentável.  

Essas questões poderiam ser contemporizadas por meio do contato com o 

opus onírico natural?. Nessa direção, os sonhos podem merecer uma atenção 

destacada,uma vez que são instrumentos a serviço da autorregulação psíquica e, 

dessa forma, potencialmente, da evolução do processo de luto.     

Sonhamos tanto dormindo como acordados. Durante o estado desperto temos 

alguns momentos de sonhos diurnos, dos quais ficam leves impressões Kast (2010).  

Sonhamos o tempo todo, afirmou Jung (1947 [1987]). Quando dormimos, o limiar 

energético do sonho é maior do que o limiar da consciência, então os sonhos 

tornam-se mais perceptíveis. Segundo o autor (idem), despertamos de sonhos 

diurnos e noturnos com diferentes disposições afetivas, pois os sonhos influenciam 

atitudes da consciência, o estado de ânimo e as percepções. 

Em razão dos processos, dinamismos e funções característicos que portam, 

os sonhos podem ser organizados segundo sua tipologia, a qual não deve servir a 

uma leitura engessada, mas a uma compreensão baseada na classificação de 
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fenômenos inerentes ao sonho. A seguir discorremos brevemente acerca de tipos de 

sonhos. 

Os sonhos iniciais geralmente apresentam-se no começo de um processo ou 

quando é necessária uma decisão ou grande mudança, indicando possibilidades, 

advertências e condições favoráveis e desfavoráveis ao sucesso daquela 

empreitada. São notáveis suas indicações premonitórias no início de uma 

psicoterapia, por exemplo, pois podem apontar dados prognósticos e transferenciais. 

Os sonhos iniciais clareiam os problemas sobre principiar algo, sobre os recursos 

para isso e podem ser tanto prospectivos quanto retrospectivos (KAST, 2010). 

Desse modo, é possível depreender quão preciosos os sonhos iniciais podem 

revelar-se quando empregados para avaliar e prevenir as possíveis complicações do 

processo de luto. 

Os sonhos transferenciais podem ser de grande auxílio para o processo 

psicoterapêutico e para o trabalho do analista, pois esboçam as projeções e as 

dinâmicas de vínculos que estão sendo transferidas das figuras afetivas pessoais do 

sonhador ao psicoterapeuta, ensinou Jung (1928 [1984]). Deste ponto de vista, as 

transferências ocultas, positivas ou negativas inconscientes ou silenciadas podem 

ser avaliadas no material onírico trazido pelo paciente. 

Para Jung (idem), via de regra, os sonhos trazem em seu bojo o “para que”, 

ou seja, sua finalidade. Agora, a antecipação de possibilidades e de futuras ações 

conscientes são particularmente presentes nos sonhos premonitórios. Este tipo de 

sonhos pode estar presente nos processos de luto, de alguma maneira preparando o 

psiquismo do sonhador justamente para lidar com fatalidades.  

Os sonhos premonitórios diferem ligeiramente dos sonhos proféticos, já que 

nestes as comunicações coincidem absolutamente com o futuro no real. Na bíblia e 

na história geral a respeito dos reis, como a de Nabucodonosor, há exemplos de 

sonhos proféticos. Pela característica própria dos sonhos de poder transitar além 

das direções a que estão confinadas a razão e a lógica da consciência, os sonhos 

podem deslizar no tempo e no espaço trazendo alternativas futuras a respeito de 

posições atuais, segundo Jung (1928 [1984]).  
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  Os sonhos arquetípicos portam simbolismo universal, mítico. Conforme 

teremos oportunidade de aprofundar posteriormente, eles são chamados também de 

grandes sonhos. A natureza filogenética da psique se revela nesses sonhos, 

esclareceu Jung (1928 [1984]), trazendo predisposições, imagens oníricas e 

impulsos oriundos da natureza mais primitiva e arcaica da psique objetiva. 

Relativamente ao processo de luto, o simbolismo arquetípico tange seu percurso, 

estimulando seu progresso e resolutividade, ativando o potencial maior de 

enfrentamento que há em cada um de nós.  

Todas as imagens oníricas estão emolduradas por um contexto, assinalou 

Hall (1983 [2005]).  Assim uma mesma imagem sonhada pelo mesmo indivíduo pode 

ter significados diferentes. Todavia, há motivos característicos presentes nos sonhos 

típicos como cair, voar, perder-se, ficar nu, ser perseguido, cair os dentes, etc. Sobre 

estes motivos é possível lançar hipóteses que combinam com posições teóricas 

estabelecidas, como as questões relativas à persona nos sonhos, de encontrar-se 

nu em meio a outras pessoas em lugares impróprios ou de estar perdido,  apontando 

dificuldades entre a posição consciente e as disposições inconscientes, por 

exemplo.  

Na leitura de Jung (1928 [1984]), estes temas são muito frequentes, 

notadamente na infância e na adolescência, mas de modo algum são suficientes 

para nos permitir concluir que a estrutura dos sonhos obedece a determinadas e 

previsíveis leis. Em contraposição aos sonhos típicos existem os sonhos atípicos, 

cujo simbolismo é inusitado, inesperado e de caráter excepcional.  

Os sonhos recorrentes repetem temáticas ou simbolismos observáveis numa 

longa série de sonhos, o que pode prolongar-se por dezenas de anos, conforme 

assinalou Jung (idem). Dessa forma, deixam a viva impressão de que querem dizer 

alguma coisa, como no caso da repetição dos temas típicos descritos acima. 

Pensamos que esse tipo de sonho poderia ser um meio de avaliar o andamento do 

processo de luto e de suas temáticas, uma vez que os sonhos recorrentes parecem 

aguardar pela compreensão suficiente do sonhador para desaparecerem, 

diversamente da repetição persistente dos sonhos reativos. Estes se assemelham a 

pesadelos, por sua forte carga emocional, e repetem imagens decorrentes de 

traumatismos e exposição a estresse violento com lesão física.   
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Os pesadelos costumam ter o efeito de um choque original do inconsciente 

que nos acorda de uma sonolência letárgica a respeito de uma situação perigosa 

(FRANZ, 1992). É comum que o pesadelo seja interrompido pelo despertar, pelo 

peso da impressão causada por suas imagens vívidas. Essa espécie de sonho deixa 

um impacto na consciência a respeito de algum perigo psicológico frente ao qual 

permanecemos “dormindo”, gerando certa urgência em entender o que se passa. 

Um exemplo de pesadelo ligado ao processo de luto foi trazido por uma jovem que 

mantivera uma relação intensamente positiva com seu pai, uma vinheta de sonho 

apresentada por Wray e Price (2005). Ela fora para terapia por estar tendo 

dificuldades em ter namorados, nenhum deles era “tão interessante” como seu pai, 

um homem bom, culto e carinhoso. Logo o pai veio a falecer e a filha permaneceu 

inconsolável por alguns anos, quando teve o seguinte sonho: seu pai vem visitá-la, 

ela o recebe com alegre surpresa e trocam um grande e saudoso abraço, porém 

após alguns minutos a filha sente necessidade de movimentar-se, a postura começa 

a ficar desconfortável e ela quer soltar-se, mas o pai não encerra o abraço, passa-se 

tanto tempo que a paciente atônita tenta desesperadamente livrar-se.  Acorda 

abruptamente, sentindo um enorme horror àquela constrangedora situação, que 

obviamente espelhava o perigo de permanecer adormecida em seu complexo 

paterno e a urgência em desapegar-se do pai em todos os sentidos.   

As comunicações à distância de eventos e notícias deslizam até nós por meio 

dos sonhos telepáticos, esclareceu Jung (1928 [1984]). Sonhos desse tipo nos 

fazem descobrir um nexo sobre a captação e retransmissão onírica de 

acontecimentos, que podem ser por meio de imagens muito fiéis aos fatos ou por 

intermédio de símbolos que o sonhador entende como pistas sobre seu sentido, 

devido a experiências oníricas telepáticas anteriores. 

Para autores que estudaram a conexão entre sonhos e processo de luto, 

como Wray e Price (2005), os sonhos de luto podem ser divididos em tipos 

específicos. Olson (2010) descreveu uma longa série de sonhos de luto, entre os 

quais destacou os sonhos de visitação e denominou-os sonhos metafísicos. Trata-se 

de sonhos vívidos, “de natureza numinosa e de uma objetividade fotográfica clara e 

cristalina” (OLSON, 2010 p.231), que deixam a certeza de ter sido um encontro 

“real” com a pessoa que faleceu. Apresentaremos os tipos de sonhos de luto 
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adiante, quando abordarmos as temáticas típicas de sonhos que acompanham o 

processo de luto.  

Naturalmente, os diversos tipos de sonhos podem apresentar-se sobrepostos 

ou justapostos num mesmo sonho, a divisão apenas nos auxilia a compor e recortar 

algumas possibilidades de entendimento do sentido do sonho. 

 

II.1 SONHO, SOMBRA E PERSONA 

 

As pessoas com quem me encontro nos sonhos não são representações de 
si mesmas nem partes de mim mesmo. Elas são imagens sombrias que 
preenchem papéis arquetípicos, elas são personas, máscaras, no centro 
das quais há numen. (HILMAN, 1979, p. 61). 

 

Uma temática bastante presente nos sonhos costuma ser a da sombra, 

representada por personificações de aspectos próprios que a pessoa desconhece 

parcial ou inteiramente ou que repudia. A sombra tem raízes arquetípicas e contém 

elementos e dinamismos tanto positivos como negativos: potencialidades 

negligenciadas, ignoradas ou temidas por sua incompatibilidade com a consciência 

ou com o contexto social; “tendências moralmente repreensíveis, boas qualidades, 

reações apropriadas, percepções realistas, impulsos criadores” (JUNG, 1961 [1975], 

p.359), bem como partes aversivas e em estado bruto de desenvolvimento.  

Em sonhos a sombra pode ser representada por uma figura de mesmo sexo 

do sonhador, em situações de confronto e estranheza, espelhando um conflito com 

aspectos interiores, segundo Hall (2005). Não se pode falar de sombra sem abordar 

seu contraponto psíquico, a persona. Concebida como máscara, ela é uma estrutura 

de relacionamento semelhante ao de papel nas relações sociais.  

 Persona perfaz o sistema de adaptação, ou melhor, é a máscara pela qual 

nosso interior entra em comunicação com o mundo. Cada papel que se exerce, cada 

profissão possui uma persona característica. O problema está na confusão em 

identificar-se com a persona, ensinou Jung (1975), como o soldado que sem sua 
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farda cai no vazio identitário. A persona é um ponto limite de representação do que 

pensamos que somos, do que somos e do que os outros pensam que somos.  

Desse modo, a persona e a sombra serão funcionais ou adoentadas em 

função das relações e vínculos afetivos que estabelecemos com nossa identidade e 

com o mundo das relações exteriores. Em outras palavras, as relações podem dar-

se estritamente por meio da persona, perdendo sua genuinidade afetiva. A sombra 

também pode precipitar muitos pontos de projeção nas relações, roubando a 

autenticidade pessoal e perturbando a possibilidade de encontros afetivos 

verdadeiros.  

Em sonhos, os aspectos da persona positivos e negativos costumam ser 

simbolizados por roupas, por nudez e por papéis representados na interação social, 

simbolizando a adequação ou inadequação da persona em relação à identidade e ao 

desenvolvimento do ego. Se os conteúdos da sombra e da persona permanecerem 

não integrados à consciência, eles geralmente aparecerão projetados, indicando sua 

interferência negativa na estrutura do ego, por exemplo, nas imagens e 

movimentações do ego onírico, conforme Hall (2005). Eis um sonho que ilustra as 

questões apresentadas. A ortografia e a gramática foram conservadas conforme o 

registro original. 

Sonhei que, ao chegar numa casa onde eu trabalhava uma moça disse eles 
não querem você trabalha mais aqui. Fui procurar minhas roupas Achei só 
duas peças. Falei, quero minha roupa. As que achei estão rasgadas, não dá 
para uzar. Fui para outro cômodo, tomei banho, não via mais as peças que 
tinha achado. Não tinha para onde ir, comecei a chorar. E, agora, para onde 
vou? Estava só de combinação. 
 

Os sonhos sempre se empenham por expressar algo que o eu não sabe ou 

não compreende, pontuou Jung (1961 [1975]). Mediante os sonhos se pode 

penetrar no mais profundo do ser humano, trazendo aspectos que a consciência 

esparsa do eu não apreende suficientemente à sua maneira. Os sonhos não nos 

retiram a responsabilidade sobre o manejo de nossas partes inconscientes, 

obviamente. Nem deixam de ser “inoportunos” ao desacomodar o que varremos 

para debaixo da persona ou da sombra. 
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Os sonhos não nos protegem das vicissitudes, doenças e eventos dolorosos 
da existência. Mas eles nos fornecem uma linha mestra de como lidar com 
esses aspectos, como encontrar um sentido em nossa vida, como cumprir 
com nosso destino, como seguir nossa própria estrela, por assim dizer, a fim 
de realizar o potencial de vida que há em nós.  (FRANZ, 1992, p. 25)    

  

Curiosamente, entretanto, “o sonho se torna um sonho apenas quando 

acordamos”, assinalou Kast (2010, p. 34). Durante o sono somos mergulhados no 

mundo dos sonhos e dos processos inconscientes do qual surgem possibilidades de 

investigar o que é a consciência e de conhecer partes ainda desconhecidas da 

personalidade. 

       

II.2 ESTRUTURA, DINAMISMOS E FUNÇÕES PECULIARES DOS SONHOS 

 

Na perspectiva junguiana, os sonhos apresentam propriedades que podem 

ajudar na compreensão de sua funcionalidade e na reflexão a respeito de seu 

sentido. A aplicação prática desse conhecimento tem um papel importante para 

manter viva a ligação com o inconsciente, bem como no estabelecimento de 

conexões entre o conteúdo do sonho e a consciência.  

Dentre as especificidades dos sonhos, discorremos a seguir acerca de sua 

estrutura dramática, dinamismos que operam sobre eles, a divisão em grandes e 

pequenos sonhos, o nível pessoal e arquetípico da imagem onírica, as funções dos 

sonhos e a autorregulação.  

A observação da estrutura dramática do sonho é uma abordagem de leitura 

não interpretativa de sonhos, desenvolvida por Jung (1928 [1984]). O sonho 

organiza-se numa espécie de ordem cênica de suas etapas, porém é freqüente a 

ausência de uma ou mais fases, o que pode ser um indicativo sobre a qualidade do 

conteúdo onírico e de sua relação com a consciência. A exposição costuma ser a 

parte introdutória do sonho, aponta a situação inicial, o lugar, a circunstância de 

tempo e espaço e os protagonistas da ação. O enredo apresenta a intriga ou 

complicação focalizada, cujo nível de tensão se intensifica até chegar ao clímax ou 

culminação, em que a peripécia alcança o status máximo de conflito ou ápice 
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dramático. Este pode encaminhar-se para uma conclusão ou solução, denominada 

fechamento ou lysis (lise).  

Vejamos essa proposta aplicada na seguinte vinheta de sonho. Aos vinte e 

cinco anos uma mulher teve este sonho3, datado de 1948, acompanhado de seu 

comentário em itálico, conforme foi registrado em seu caderno de sonhos. Foram 

conservadas a ortografia e gramática originais:  

Sonhei olhando para o céu, vi uma santa com o menino Jesus nos braços. 
Decia suavemente, numa claridade suave e deferente. De repente apareceu 
um sapo, grande e feio. Ao se aproximar da santa estorou e se transformou 
em lua nova. Vi que a santa vinha decendo sentada na lua. A lua essava 
bem inclinada. Quando chegou mais perto, vi que uzava óculos escuros. 
Por baixo vi os olhos dela; e falei, que olhos feios, e ria as gargalhadas. 
(realidade) no dia seguinte achei uma imagem de nossa sra do perpetuo 
socorro, a santa do sonho. Não guardei.  Esse sonho essa vivo em minha 
memoria como se fosse hoje. 
 
 

O cenário do sonho é o céu e os personagens iniciais são a sonhadora, a 

santa e o menino Jesus. O enredo trata da descida da santa dos céus e traz mais 

um protagonista, o sapo grande e feio. O clímax se dá quando o sapo se aproxima 

da santa, ele estoura e se transforma em lua nova. A santa continua sua descida 

sentada na lua e ao acercar-se da sonhadora, essa observa quão feios são os olhos 

da santa (ou da lua, isto não fica claro) e ri às gargalhadas. Este é o fechamento do 

sonho.  

Podemos observar algumas coisas a partir da estrutura dramática aplicada: 

ao compararmos os personagens iniciais e os finais restam a sonhadora, a santa e a 

lua, não há mais menção ao menino Jesus nem ao sapo, o qual sofreu uma 

transformação em lua (a lua nova é negra, não é perceptível da terra, pois nessa 

fase o reflexo lunar da luz solar fica eclipsado, no entanto, no sonho ela é visível).  A 

lua serve de assento à santa, que continua sua descida. No final temos o olho no 

olho entre a sonhadora e a santa (ou lua), a percepção da feiúra de seus olhos e as 

gargalhadas da sonhadora ao notá-lo. O menino Jesus não foi mais mencionado, 

permaneceu, desapareceu?  

                                                 
3 Este sonho faz parte do documento dessa pesquisa e está fora da série de sonhos que será 
estudada. 
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De qualquer maneira, essa divisão pode nos dar diversas oportunidades de 

compreensão, mesmo sem adentrarmos em seu simbolismo ou interpretação 

propriamente ditos. O fio onírico fica mais claro, trata da transformação de um animal 

masculino e anfíbio em corpo celeste feminino, que apóia uma santa em sua descida 

à terra, cujos olhos (ou os da lua) são ridiculamente feios. Observando a estrutura 

podemos ainda refletir sobre o relacionamento entre os elementos do sonho e assim 

por diante.   

A aplicação da estrutura dramática é útil especialmente para compreender 

sonhos mais longos, nos quais há várias partes que encerram diversas estruturas 

dramáticas, que muitas vezes se complementam ou se explicam mutuamente. 

Por outro lado, ao examinar os sonhos é possível perceber alguns 

dinamismos que os atravessam, como a sincronicidade, a telepatia, a causalidade e 

a finalidade (JUNG, 1928 [1984]).  

Ao abordar sincronicidade, Jung (1952 [1984a]) afirmou que não podemos 

falar de causa e efeito, mas de uma coincidência significativa entre um ou vários 

eventos, com contiguidade no tempo e no significado tangenciado pelas imagens 

oníricas. O conteúdo subjetivo significativo momentâneo, que liga os eventos, revela 

uma objetividade exterior que só pode ser verificada posteriormente, como uma 

morte repentina anunciada em sonho por exemplo, embora se admita que o 

significado é fruto de uma interpretação  antropomórfica.  

A sincronicidade sugere que há um conhecimento inconsciente a priori, 

inexplicável causalmente e incognoscível na ocasião dada, que alcança diretamente 

a consciência (literalmente) ou indiretamente (simbolizada ou sugerida) sob o 

formato de sonho, associação ou premonição. Jung (idem, p.59), como exemplo de 

sincronicidade, narrou o seguinte: um homem sonha com a morte violenta e 

detalhada de um amigo um dia antes de receber o telegrama avisando-o do fato 

inesperado e deveras ocorrido. A vivência onírica não fora simultânea com a morte, 

esclareceu o autor, pois experiências deste tipo frequentemente ocorrem antes ou 

depois do acontecimento crítico. A ocorrência da sincronicidade em sonhos não 

deriva do causal, mas de uma relação significativa que aproxima os eventos e suas 

percepções.   
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  Jung (ibidem) assinalou que o dinamismo telepático pode ser observado nos 

casos em que o sonho reúne acontecimentos e indicações oníricas geograficamente 

distantes, um fenômeno peculiar do sonhar é atar eventos independentemente de 

quão longe ocorrem. Os fenômenos telepáticos exercem influência particularmente 

sobre os conteúdos afetivos, que são antecipados no tempo e no espaço. 

Raramente se referem a situações banais ou sem interesse, mas isso pode ocorrer. 

As provas objetivas costumam surgir posteriormente.  

A propósito, o sonho teria uma intenção ao apresentar-se portando esse tipo 

de fenômeno? Não seria uma forma de chamar a atenção do sonhador para a 

existência e ação do inconsciente? Ou a sinalização de um evento que precisa ser 

visto com atenção consciente?    

Os dinamismos da causalidade e da finalidade devem ter um sentido. O 

primeiro por buscar o porquê de determinadas temáticas oníricas, cuja origem e 

motivos inconscientes precisam ser compreendidos e ultrapassados. A finalidade 

onírica não dissimula, mas ensina o para que, chama a atenção do sonhador a 

respeito do significado de uma situação incompreensível ou indesejável atual em 

curso que, no entanto, tem uma razão de ser, cujo sentido e consequências futuras 

precisam ser apreendidos.  

A conjugação dos dois pontos de vista, da causalidade e da finalidade, 

proporciona uma visão mais íntegra da natureza do sonho, explicou Jung (1928 

[1984]). O princípio da finalidade não se restringe aos sonhos, bem como a 

autorregulação não se dá apenas por intermédio deles. A doença, os sintomas, os 

conflitos e neuroses foram entendidos por Jung (1961 [1975]) como tentativa do 

sistema psíquico autorregulador de restaurar o equilíbrio. Dessa forma, em todo 

processo é importante não buscar apenas a causalidade, mas também sua 

finalidade. Em sintonia com essa proposta, o processo de luto apresenta uma 

finalidade, que na visão da abordagem analítica foi conjugada ao processo de 

individuação e à sua capacidade de promover transformação.    

A título de ilustração, tomamos um exemplo típico sobre o dinamismo da 

finalidade no seguinte relato de sonho de um homem, o qual procurou Jung (1952 

[1984a]) devido a vertigens e sintomas semelhantes aos da doença das montanhas 
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suíças: o sonhador tenta preparar seus papéis e roupas apressadamente para ir a 

uma conferência, em estado de precipitação e com receio de atrasar-se, corre pela 

casa aos berros questionando estão suas coisas? Encontra-as e sai correndo de 

casa, mas logo precisa retornar, pois esqueceu sua pasta de papéis. Vê as horas 

voarem no relógio e ao correr para a estação percebe a rua mole sob seus pés, 

atrasando seus passos. Chega à estação apenas a tem tempo de ver o trem 

partindo e observar que ele dirige-se velozmente para uma curva em s, e caso o 

maquinista não desacelere certamente o trem descarrilará. Porém, o maquinista não 

o faz e o sonhador vê a tragédia se aproximando enquanto grita, então acorda 

dominado pelo medo típico dos pesadelos. As associações pessoais do homem 

apontaram para sua origem humilde, sua carreira acadêmica brilhante e a 

possibilidade iminente de maior ascensão profissional.  

Jung (1952 [1984a]) entendeu que havia um conflito entre as intenções da 

consciência e as do inconsciente. Levando em consideração outros dois sonhos 

seriados, a mensagem depreendida do sonho sugeria ser desaconselhável ao 

homem perseverar em sua ambição e velocidade profissionais “vertiginosas”, sob 

pena de sofrer um acidente equivalente ao descarrilamento do trem. Naturalmente o 

homem desconsiderou esse conselho “absurdo” e, de fato, veio a sofrer sérios 

prejuízos em sua carreira. O dinamismo da finalidade onírica agiu mostrando para a 

consciência o “para que” de seus sintomas, dando oportunidade de refrear as 

possíveis consequências de seu comportamento apontadas em seus sonhos e de 

voltar-se para seu processo de individuação com maior atenção.   

Nem todos os sonhos têm a mesma importância, explicou Jung (1928 [1984]). 

Há sonhos que focam as questões do dia a dia, escoando o estresse cotidiano e 

realizando a compensação da unilateralidade da consciência e nesse sentido, 

podem ter uma estatura de pequenos sonhos, por focarem conteúdos banais ou 

triviais.  Os grandes sonhos costumam ser marcantes e mais facilmente 

relembráveis, apresentam conteúdos excepcionais, podem funcionar como guias 

pelas veredas desconhecidas do intrapsíquico, apontando problemáticas e possíveis 

soluções impensadas, alertando o sonhador para manter contato com o 

inconsciente, com os complexos e com o curso de seu processo de individuação.  
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Jung (idem) assinalou que os grandes sonhos provêm do inconsciente 

coletivo (psique objetiva), transcendem o significado pessoal e portam uma emoção 

coletiva. O foco não é um desequilíbrio pessoal, um “problema humano” eterno abre 

um caminho de maneira objetiva até o sonhador, numa tentativa de “realizar uma 

parte da personalidade que ainda não existe e está somente em vias de realização” 

(JUNG, ibidem, p. 233). Heróis, provas, o tesouro oculto, a árvore mágica, o velho 

sábio, o homem-animal, a fonte, a caverna, o jardim oculto por uma muralha, os 

processos de iniciação e outros símbolos alquímicos costumam fazer parte de suas 

imagens.   

Os sonhos ocupam-se da evolução desse processo humano de tornar-se um 

indivíduo e, ao mesmo tempo um ser não individualista, capaz de suma empatia com 

o outro e com o mundo.   Porém, ao se acreditar que o inconsciente sempre sabe 

mais que a consciência e, por essa razão, ser levado a deixar que os sonhos dirijam 

as decisões necessárias, eles tornam-se cada vez mais triviais e sem significado, 

avisou Jung. A rigor, na dinâmica psíquica ocorre uma autorregulação natural, 

notadamente entre as atitudes da consciência e do inconsciente, em cuja 

compensação os sonhos têm um papel de destaque (JUNG, 1928 [1984]; 1957 

[1987]).  

Quanto aos níveis dos sonhos, eles podem ser divididos em pessoal e 

arquetípico. O nível pessoal restringe-se ao âmbito da história do indivíduo, do 

factual, fantasiado e simbólico do sonhador, como vimos no exemplo do sonho 

acima. É recomendado que a análise de sonhos deva ser iniciada em nível pessoal. 

Jung (1961 [1975]) desaconselhava a análise de um sonho sem as associações 

livres ou dirigidas pessoais do sonhador, bem como o trabalho sobre um único 

sonho em separado.  

No nível arquetípico, os sonhos portam poderosas imagens e enredos que 

emergem do oceânico inconsciente coletivo, segundo Jung (1961[1969]; 1951 

[1982]). Podem ser chamados também de grandes sonhos, trazem simbolismos 

espontâneos relativos a representações não pessoais, a símbolos universais sobre 

os grandes temas arquetípicos da humanidade. Arquétipos foram concebidos como 

matrizes arcaicas, ancestrais portadores de predisposições instintivamente herdadas 

sobre questões existenciais expressas por meio de símbolos e enredos míticos. A 
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compreensão em nível arquetípico, como frisamos, deve suceder à interpretação em 

nível pessoal. 

Os sonhos vêm da psique. Em alguns níveis, um sonho privado se insere 
em temas verdadeiramente míticos e não pode ser interpretado senão em 
analogia com o mito. Jung fala de duas ordens de sonho, o sonho pessoal e 
o sonho arquetípico, ou o sonho com dimensão mítica. [...] Agora existe um 
outro sentido, mais profundo, do tempo do sonho, o de um tempo que é 
não-tempo, apenas um estado de ser que se prolonga.  (CAMPBELL, 1990, 
p. 44) 
 
 

Ao formular a teoria sobre estrutura e função onírica, Jung (1952 [1984a]) 

assinalou que por um lado era importante não estabelecer regras em relação ao 

sonho e, por outro, afirmou que as funções dos sonhos estão a serviço de regular as 

atitudes da consciência e sua relação com o inconsciente, “eles (sonhos) são a 

reação natural do sistema de autorregulação psíquica” (JUNG, 1952 [1984a], p. 

145). Então, uma compreensão do sonho reside na seguinte indagação: que atitude 

da consciência o sonho está procurando regular por meio de determinado sonho? As 

ações oníricas compensatórias não são algo isolado, a atitude unilateral da 

consciência é inevitável, mas precisa ser corrigida e compensada constantemente 

com a finalidade de integrar o inconsciente na consciência, de assimilar o eu a uma 

personalidade mais ampla e manter seu desenvolvimento rumo à totalidade. 

Relatamos a seguir quais são as funções oníricas conhecidas.  

A função onírica compensatória amplia as possibilidades em contraposição à 

unilateralidade da consciência. Conforme assinalou Jung (1912 [1995]), essa função 

procura corrigir os desvios de seu caminho natural, recuperando restos diurnos, 

elementos subliminares recalcados ou energeticamente débeis para serem 

percebidos pela consciência e pelos problemas emocionais envolvidos, bem como 

apresenta a atitude com que estão sendo tratados pela consciência.  

Novas alternativas impensadas são trazidas à baila pela função 

complementar. (JUNG, 1928 [1984]), enquanto por sua vez, a função prospectiva 

antecipa futuras atividades, esboça uma resolução de conflito, pontua prognósticos 

sobre situações e atitudes. Como seu nome denota, a função redutiva reage e 

denuncia os excessos da consciência, é uma compensação negativa, age sobre a 

inflação do ego. Já a função onírica recorrente reapresenta temas que precisam ser 
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vistos e trabalhados, costumam repetir-se até que estejam suficientemente 

resolvidos.  

Diversamente, a função reativa repete temáticas de modo renitente devido a 

reações a traumas violentos, especialmente quando houve mutilação física, como 

em sobreviventes de acidentes e de guerras (idem). As funções dos sonhos nem 

sempre aparecem de forma simples ou explícita e podem ser acompanhadas da 

função transcendente. 

Os processos de confrontação entre imagens irreconciliáveis dos sonhos são 

capazes de gerar o aparecimento de um terceiro elemento inusitado que é a função 

transcendente. O ego, centro da consciência, é acercado por possibilidades diversas 

e, neste sentido, é temporariamente dominado pelo inconsciente. Estabelece-se 

assim um diálogo interior, um alternar de argumentos e de afetos antagônicos, que 

ativa a função transcendente dos opostos. Caso contrário o conflito em questão 

permaneceria sem resolução. A função transcendente dá movimento aos opostos, 

desacomoda a unilateralidade atrofiadora da consciência e investe na liberdade e na 

totalidade instintivas, possibilitando a integração dos opostos e a ampliação contínua 

da consciência, conforme Jung ([1928] 1984). 

Como se pode depreender, as funções oníricas em seu conjunto seriam 

incompletas sem a função transcendente. Ela apresenta um terceiro nível decisivo 

para impasses que a razão não tem como romper sem acarretar perplexidade diante 

de cada polaridade em tensão.  

Um dos dados mais característicos do processo de luto são as tendências 

antagônicas em investir na perda, em pranteá-la e dessa maneira manter viva a 

ligação com o ente falecido ou investir na restauração da capacidade de estabelecer 

novas ligações. A função transcendente pode engenhar o nascimento de saídas 

equilibradas e unificadoras dessas tendências, onde o terceiro elemento, “inviável” 

para a razão, surge de forma espontânea a partir de outra dimensão.  

 

II.3 A IMPORTÂNCIA DE ENTRAR EM CONTATO COM OS SONHOS 
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O sonho é um produto estranho, com características como falta de lógica, 
moral duvidosa, formas desgraciosas, contra sensos ou absurdos 
manifestos. São rejeitados como estúpidos absurdos sem valor.                      
(JUNG, 1928 [1984], p. 222) 

 

Há controvérsias em nossa cultura moderna sobre o valor de nos voltamos 

seriamente para os sonhos e tentarmos compreender suas imagens e mensagens. 

Vistos superficialmente parecem não passar de produtos estranhos devido a “dormir 

com o estômago cheio demais”. Vistos organicisticamente sonhos são a tradução 

sem nexo de estímulos e respostas eletroneuroquímicas cerebrais. No entanto, 

grandes civilizações antigas se pautaram pelos sonhos, valorizando sua orientação. 

Franz (1992, p. 98) reiterou que “os sonhos determinaram o destino das vidas dos 

indivíduos. Também alteraram o destino de culturas inteiras. Os sonhos foram 

cruciais no desenvolvimento da civilização ocidental. Creio ser a linguagem 

simbólica a única língua estrangeira que todos devemos aprender.”  

No trabalho com nossos próprios sonhos e com os de pacientes em terapia, 

podemos observar que o contato com os conteúdos dos sonhos e seu exame 

possibilita autoconhecimento e, em particular, a compreensão de angústias e 

conflitos. Para Jung (1952 [1984a]), ao darmos atenção plena ao sonho 

intensificamos sua contribuição para o desenvolvimento de potencialidades 

incipientes e inconscientes e para a autorregulação, pois seu caráter compensador 

reúne e apresenta tudo o que andava recalcado, desprezado ou ignorado pela 

personalidade consciente. “O homem produz símbolos inconscientes e 

espontaneamente na forma de sonhos” (JUNG, 1961 [1975], p. 21), como meio de 

representar e compensar a percepção de inúmeras coisas que estão além do 

entendimento humano, ou porque há aspectos de nossa percepção da realidade e 

do inconsciente cujo impacto na mente precisa ser escoado. “As contradições 

surgem inicialmente nos sonhos, e quando não são aceitas, podem ser 

experimentadas na realidade, às vezes de maneira fatal.” (JUNG, 1952 [1984a], p. 

144). 

Os sonhos auxiliam o sonhador a contatar sua história pessoal, apontam para 

trás, para causas de conflitos e traumas, numa acepção freudiana. E apontam 

também para frente, para a finalidade de situações, estados psíquicos e sintomas, 

complementou Jung (1928 [1984]). Ocupando-se assim de possibilidades do futuro, 
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os sonhos apresentam funções prospectivas passíveis de alertar, preparar e orientar 

o sonhador, conforme assinalaram Jung (1947 [1987], 1912 [1995], 1928 [2007]); 

Hall (1983 [2005]) e Franz (1990,1992).   

As funções prospectivas do sonho podem alavancar os processos de luto e 

de luto premonitório? O sonho ocupa-se também da questão da morte, da vida após 

a morte, emprestando um sentido à passagem e à comunicação entre vivos e 

mortos, aludindo à continuidade psíquica da vida. Apesar de os exemplos de sonhos 

poderem incorrer no erro de empobrecer a complexidade dos processos e 

dinamismos oníricos, vamos ilustrar essa questão com o intuito de clareá-la.  

Jung (1961 [1975]) relatou o sonho de uma de suas alunas, que na época em 

que teve o sonho temia morrer e tentava afastar essa idéia da consciência, vindo a 

falecer dois meses depois: “ela chegava ao além; numa sala de aula, nos primeiros 

bancos, estavam sentadas várias de suas amigas falecidas. Uma atmosfera de 

expectativa geral reinava no ambiente. Olhou em torno, procurando um mestre ou 

um conferencista, mas não encontrou ninguém. Fizeram-na compreender que a 

conferencista era ela própria, porque todos os mortos deviam, imediatamente depois 

do falecimento, apresentar um relatório da soma de experiências por que passaram 

em vida. Os mortos se interessavam extraordinariamente pelas experiências da vida 

que os defuntos traziam, como se os atos da vida terrestre fossem acontecimentos 

decisivos” (JUNG, 1961 [1975], p. 265).  

Neste caso, havia no sonho uma referência clara e não-trágica à própria 

morte próxima, mas os sonhos costumam trazer estes assuntos por meio de 

símbolos, como uma forma de preparação do sonhador para o próprio processo de 

luto antecipatório ou para a morte ou perda de outrem, assinalou Jung (idem). 

Conforme apontaram Bowlby (1979 [2006]), Kovács (1992), Bromberg (2000) 

e Parkes (2006 [2009]), perdas significativas, especialmente inesperadas ou por 

causas violentas, podem causar forte impacto psíquico e precipitar vulnerabilidade a 

fatores de risco para complicação do processo de luto. Possuiriam os sonhos e seus 

símbolos recursos estruturantes que auxiliam no processo de luto? Vamos procurar 

perseguir esta questão, iniciando pelo estudo a respeito dos símbolos. Mais adiante, 

quando tratarmos de processo de luto acompanhado por sonhos, teremos 
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oportunidade de pensarmos sobre a validade de incentivar a familiarização das 

pessoas com sonhos e com sua linguagem. 

Sonhos, à primeira vista, podem parecer incompreensíveis, sem sentido e por 

essa razão serem desprezados. Em situações críticas, os sonhos podem inclusive 

ser os últimos a serem considerados como fonte de suporte psicológico. Acontece 

que as imagens dos sonhos estão organizadas fora da lógica racional da 

consciência e de seu tempo-espaço e apresentam-se falando a linguagem dos 

símbolos, um idioma estrangeiro aos interesses da vigília e do experimental. 

Todavia, o valor da compreensão dos símbolos foi resgatado ao se evidenciar sua 

participação na criação de resoluções.  

A força do símbolo age nos bastidores da razão, reconhecida inclusive em 

função das descobertas que a ciência comprova paulatinamente. Para Chevalier e 

Gheerbrant (1988), os símbolos gozam de nova aceitação e assim a imaginação 

está sendo considerada gêmea da razão, pois inspira descobertas e participa do 

progresso em várias áreas do conhecimento. “Ao longo do dia ou da noite, em nossa 

linguagem, nossos gestos ou nossos sonhos, quer percebamos ou  não, cada um de 

nós utiliza os símbolos” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1988, p. XII). Guardadas as 

devidas proporções, podemos cogitar que a passagem do pensamento concreto 

para o pensamento abstrato está para a cognição assim como a passagem da 

literalidade racional para a simbolização está para o amadurecimento psicológico e 

para o processo criativo, nos quais o sonhar tem seu papel.       

 

E caso o sonho tenha realmente um efeito curativo, caso existam estímulos 
para o desenvolvimento, conforme Jung considera, isso significa que 
portamos dentro de nós mesmos as possibilidades de nos curar, de nos 
desenvolver e principalmente que abrigamos em nós mesmos a 
possibilidade de sermos criativos. É essa a condição para modificarmos 
várias situações em nossa vida. (KAST, 2010, p.36) 

 

II.4 SÍMBOLOS 

 

Ao examinar os sonhos e seus símbolos encontramos sua capacidade 

transformadora libidinal, declarou Jung (1928 [1984]; 1912 [1995]), a qual permite a 
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expressão e descarga de tensões intrapsíquicas e a dissolução de sintomas 

psíquicos e somáticos. Símbolos armazenam energia psíquica liberável e reutilizável 

pelos dinamismos do aparelho psíquico nos processos de elaboração psicológica e 

no processo de individuação. O trabalho com o símbolo permite movimentar a 

energia psíquica que ele detém e transformá-la, ancorando sua energia num simil 

libidinal, isto é, em uma expressão nova de carga energética semelhante.  

Esse fenômeno pode ser ilustrado pelo caso relatado por Wray e Price (2005) 

a respeito de uma paciente que tinha a pele das mãos rachada em vários pontos. 

Não respondendo aos tratamentos dermatológicos, muitas vezes precisava trabalhar 

com curativos nos dedos para não ensanguentar papéis e notas durante seu serviço 

de bancária. Lidando com o simbolismo de seus sonhos, lembrou-se que seu pai 

nunca lhe dera um presente prometido, adiado e ansiado por ela - uma máquina 

fotográfica. Tinha tido uma convivência conturbada com os pais após a separação 

deles, em especial sofria pelo pai ter deixado de ser a figura idealizada e protetora 

de sua primeira infância.  

Resumindo uma longa história, a paciente decidiu presentear-se com uma 

máquina fotográfica e usou suas mãos para fazer excelentes fotos; passou a 

participar de um clube de fotografia e a realizar cursos, excursões e exposições 

fotográficas experimentando grande satisfação e criatividade. Na sequência, a pele 

de suas mãos voltou a ser sadia. Neste caso, podemos observar a linguagem 

simbólica que permeia a complexa leitura psicossomática do adoecimento. Podemos 

também acompanhar a transdução da energia psíquica associada ao sintoma tomar 

configurações e expressões criativas.  

Jung (1961 [1969]; 1955-56 [1988]) dedicou-se a conhecer sentidos e funções 

dos símbolos e da simbolização. Explicou que diverso de sinal, de sintoma, de 

emblema ou insígnia, símbolo designa aquilo que pode ser apenas parcialmente 

conhecido, pois encerra conotações específicas que vão além de seu significado 

corrente e óbvio, podendo ser utilizado conscientemente para representar conceitos 

que não conseguimos definir ou entender de todo. É da natureza da mente do 

homem produzir símbolos inconsciente e espontaneamente na forma de sonhos, e 

quando a mente explora o símbolo alcança ideias que vão adiante da razão, 

auxiliando a psique a conhecer sua própria substância psíquica. 
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Etimologicamente, symbálleim tem o sentido de reunir, de onde a palavra 

grega symbolon significa “algo reunido, no qual se manifesta um sentido não 

perceptível de outro modo” (LURKER, 2003, p.656), símbolo é também a ponta 

visível de uma realidade invisível enlaçadas por uma relação interna.  

     

O símbolo vivo, que surge do inconsciente criador do homem e de seu 
meio, preenche uma função profundamente favorável à vida pessoal e 
social. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1988, p. XXVI) 
 
 

Estudando os aspectos gerais da psicologia do sonho e a natureza do 

psíquico, Jung (1928 [1984]) compreendeu que símbolo, sintoma e complexo 

estavam intimamente relacionados. Ele considerou que quanto mais inconsciente o 

complexo e forte sua intensidade e autonomia, maior seria sua capacidade de 

produzir sintomatologia e doença quando não trabalhado. Ademais, observou que a 

simbolização pode despotencializar tanto a formação de sintomas como de 

complexos, em particular daqueles com alto potencial energético perturbador do 

equilíbrio emocional e psicossomático. 

Ramos (1994) discutiu a possibilidade de entender o símbolo como o terceiro 

fator na polaridade mente-corpo, um fator que ultrapassa a visão dividida da unidade 

psicossomática: a expressão simbólica corpórea de um complexo pode ser a chave 

para a compreensão da doença, um passo decisivo para prescindir dos sintomas 

somatizados como meio de expressão do sofrimento psíquico. O símbolo lança e 

junta duas possibilidades e reúne a objetividade parcial com a subjetividade 

significativa. Neste sentido, concluímos que oferecer vias de expressão e de 

elaboração de símbolos promove o fluxo da energia psíquica e auxilia na regulação 

e integração de seus dinamismos.  

Embora, segundo Byington (2003), as conquistas recentes das neurociências 

convidem para a cisão entre objetividade-subjetividade, o símbolo reúne matéria e 

significado. A concretude da matéria perde sua objetividade a cada novo avanço das 

descobertas da física quântica a respeito da interpenetração e interdependência das 

diferentes dimensões dos campos energéticos, enquanto o significado ganha maior 

amplitude e relatividade, inclusive em relação à visão que se atribui à própria 

matéria.   
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Problematizando a cisão entre matéria-orgânico e subjetividade-significado,  

algumas indagações surgem. Por exemplo, como se relacionam a neurofisiologia do 

sono REM (movimento rápido dos olhos durante o sonho) ao simbolismo das 

metáforas dos sonhos? Essa é uma das questões polêmicas que permanece sem 

resposta satisfatória tanto por parte da psicologia analítica, como por parte da 

neurociência.  

O rompimento da cisão matéria-significado pode ser dissolvido por meio da 

atividade simbólica, como ilustrou a instigante pesquisa em neurociência 

desenvolvida por Hartmann (1996) acerca da natureza e das funções do sonhar. 

Verificou-se em sonhos pós-traumáticos uma intensidade emocional aumentada das 

imagens oníricas, seguida de conexões cerebrais mais amplas do que no estado de 

vigília. As imagens explicavam metaforicamente as conexões e o contexto do 

momento emocional do sonhador. O processo onírico espontâneo mostrou-se 

funcional para acalmar a tempestade emocional e tecer novas conexões cerebrais 

mais abrangentes. Nessa pesquisa a fronteira entre os processos orgânicos da 

matéria e o subjetivo-simbólico começou a tornar-se mais permeável. De qualquer 

maneira, para avançarmos nestes conhecimentos permanece importante 

obviamente dialogar, sem reduzir nem negar a relevância e as singularidades dos 

achados da neurociência e da psicologia, nem ignorar a função simbólica do sonhar.  

Avançando que diz respeito à busca de entendimento da simbólica dos 

sonhos, aportamos na questão das diferentes dimensões do símbolo. O 

conhecimento de imagens, padrões e motivos arquetípicos dos símbolos enriquece 

o trabalho do estudioso de sonhos e de psicoterapeutas, evitando-se que símbolos 

oníricos arquetípicos passem despercebidos ou que sejam tomados como triviais ou 

ignorados. O trabalho com estes símbolos são promissores, terapeuticamente 

falando.  

Muitas vezes, a interpretação arquetípica pode dar uma perspectiva mais 

estruturante e saudável para as questões quotidianas, pode trazer mais sentido que 

a interpretação a nível pessoal e abrir uma porta para extratos mais profundos da 

psique. A oferta deste tipo de interpretação deve ser avaliada e, se oportuna, ser 

oferecida ao sonhador após a interpretação a nível pessoal, orientou Hall (1983 

[2005]).  
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Para Jung (1961 [1969]), a presença de imagens com simbolismo arquetípico 

nos sonhos pode ser um indicativo auxiliar no diagnóstico de psicopatologias, uma 

vez que os arquétipos nunca se manifestam gratuita ou corriqueiramente, pois 

trazem numen, isto é, uma carga energética forte o suficiente para chamar a atenção 

do sonhador para facetas importantes de seu funcionamento psíquico atual, bem 

como indicam riscos que sua saúde psíquica esteja correndo.  

Encerrando este tópico, lembramos que os sonhos exercem seu fascínio 

quando penetramos em seu reino.  Como em toda regra há exceções, talvez para 

aquelas pessoas que se refugiam em seu interior e nas mensagens de seus sonhos, 

cujo contato com a realidade concreta e cotidiana seja deficiente, não será 

naturalmente aconselhável permanecer no deslumbramento de seus sonhos como 

ponto de partida e de motivação para a vida, embora os sonhos costumem 

denunciar isso. Acontece também de muitos pacientes tentarem seduzir o terapeuta 

trazendo avalanches de sonhos “de presente”. Nesse sentido, naturalmente, o bom 

senso deverá prevalecer ao uso defensivo de sonhos e de seus símbolos. 

 

 

II.5 FERRAMENTAS E ATITUDES PARA INVESTIGAR OS SONHOS  

 

Para Hillman, J. (1979), a primeira providência para se investigar 

terapeuticamente os sonhos é inverter o costumeiro procedimento de traduzir o 

sonho na linguagem egóica. Em outras palavras, é necessário um trabalho onírico 

sobre o ego, no sentido de suspender suas operações e meios usuais com que tem 

abordado o sonho e seus conteúdos. O autor refere-se ao mundo dos sonhos, da 

alma e do inconsciente como “mundo subterrâneo” e para ele os crivos e atitudes 

egóicos a serem interrompidos frente aos sonhos são os seguintes. 

Causalismo (ver as sequências de sonho como conexões causais, “sonhei 

isto apenas por causa daquilo”); naturalismo (supor que os eventos dos sonhos 

sejam da mesma natureza do mundo consciente); moralismo (conceber as posições 

morais do “mundo subterrâneo” e os sonhos como expressões compensatórias da 
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consciência autorregulatória); personalismo (supor que o “mundo subterrâneo” está 

voltado principalmente com a vida pessoal). 

 Hillman, J. (idem) elencou ainda temporalismo (tendência da mente 

consciente de relacionar eventos oníricos com recapitulações do passado ou com 

predições sobre o futuro); voluntarismo (entender que o sonho nos diz como agir); 

humanismo (conceber que o sonho é um reflexo dos afazeres humanos e uma 

mensagem para eles); positivismo (ver o sonho como estados ou posições a serem 

julgadas positiva ou negativamente); literalismo (esquecer que todas as imagens do 

sonho, inclusive do ego onírico, são metafóricas e não possuem um sentido único). 

Associando as colocações acima ao princípio de que o sonho porta 

significados, para investigá-los faz-se necessário contextualizar o sonho na vida 

corrente do sonhador e tomar suas associações e sentimentos pessoais a partir das 

imagens oníricas. Não há procedimentos oníricos regulares ou significados fixos. 

Apenas os sonhos com motivos típicos como voar, subir escadas, perder os dentes, 

defrontar-se com animais temíveis, ser perseguido ou andar nu na multidão podem 

apontar para uma acepção geral, admitiu Jung (1928 [1984]). Não há como 

confirmar um significado exato, mas podemos buscar alguns indicativos para 

examinar o sentido “inesgotável” dos sonhos. 

Para compreender os sonhos é possível examiná-los por dois planos 

propostos por Jung (1928 [1984]): os planos objetivo e subjetivo, que permitem 

compreensões complementares.  No plano objetivo as imagens-objeto são tomadas 

de forma literal, as figuras que retratam pessoas e situações correspondem àquelas 

do mundo conhecido e desperto da vida real. Explorar esse plano do sonho permite 

que o sonhador apresente sua história e seu cotidiano, que retrate pessoas e 

conflitos de sua vida concreta mais suas projeções sobre elas. Nesse sentido, Jung 

(1952 [1984a]) relatou a condução da análise dos sonhos recorrentes de um rapaz 

sobre sua noiva. Ela aparecia nos sonhos em situações bizarras, algo 

incompreensível uma vez que não correspondia minimamente à realidade. Após 

algumas análises os sonhos persistiam e o rapaz foi aconselhado por Jung a 

investigar o comportamento concreto de sua noiva. Acabou descobrindo que ela o 

traia - o sonho apontava para essa percepção subliminar da vida desperta. 
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Já no plano subjetivo ou do sujeito os componentes dos sonhos são vistos 

como representações simbólicas de traços personificados projetados da 

personalidade do sonhador. Nessa direção, Jung deu como exemplo o caso de um 

homem que costumava sonhar com sua mulher bêbada e em situações 

degradantes, o que não acontecia de fato. O homem foi então convidado por Jung 

(1928 [1984]) a tomar a mulher de seus sonhos como uma representação de sua 

contraparte feminina, sua anima, a fim de conscientizar-se de quão subdesenvolvida 

ela estava e como influenciava suas emoções e comportamentos imaturos e 

inadequados, assim representados nos sonhos.  

Kast (2010) alertou sobre a consequência de exagerarmos no plano subjetivo 

de leitura e interpretação do sonho, pelo risco de desprezar o caráter real das 

relações e dos conflitos concretos, que envolvem outras pessoas, os quais precisam 

ser resolvidos. É recomendável não se supervalorizar este plano em que a pessoa é 

a responsável por tudo, embora de fato seja preciso começar pelo cuidado de si 

mesmo para se encontrar soluções. 

Prosseguindo nos caminhos para entender os sonhos, é importante 

considerar seus diferentes níveis e pensar como abrir passagens até eles. O nível 

pessoal do sonho traz temáticas da vida do indivíduo, suas imagos tanto a respeito 

do vivido como do fantasiado. Esse material pode ser explorado e analisado por 

intermédio das associações pessoais do sonhador e pela expressão plástica, como 

desenho, pintura e modelagem.  

Por outra via, a partir da constatação de que as imagens oníricas advinham 

também de um nível arquetípico, Jung (1947 [1987]) desenvolveu um método 

comparativo de imagens simbólicas, a amplificação. Para alargar significados e 

representações de imagens oníricas mítico-arquetípicas é indicado investigá-las sob 

um contexto maior, ou seja, além dos limites da realidade existencial imediata e 

pessoal do sonhador, presentes em fantasias, visões e sonhos. Esse tipo de 

imagens, ao ser investigada dentro desta proposta, despiram-se de sua conotação 

puramente psicopatológica, como no caso de pacientes psicóticos, uma vez que 

transmitiam mensagens e sentidos simbólicos decifráveis por meios distintos 

daqueles usados nas associações livres pessoais. Elas apontavam novos caminhos 

terapêuticos. 
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O trabalho junguiano de ampliar e aprofundar símbolos sob o prisma de seu 

caráter universal foi experimentado por intermédio de associações dirigidas e de 

paralelos extraídos das religiões comparadas, da história, da alquimia, da mitologia, 

da mística, da filosofia, da etnologia, da arte, dos contos de fadas e da antropologia. 

Dessa maneira, o sonho e seus símbolos ganharam uma nova via para tornar sua 

linguagem simbólica passível de compreensão e de interpretação psicológica, 

conforme distinguiram Jung (1928 [1984]) e Von Franz (1990).  

Fromm (1962) lançou a instigante indagação: “será importante entender a 

linguagem simbólica quando estamos despertos?” Baseado no que expusemos 

acima concluímos que não só é importante como necessário procurar entender a 

linguagem simbólica no estado vígil. Ao dirigirmos nossa atenção consciente para os 

símbolos dilatamos a receptividade às forças transformadoras do psiquismo. Fromm 

propôs que “ao entender a linguagem simbólica nos colocamos em contato com as 

camadas mais profundas de nossas personalidades, o que nos ajuda a compreender 

um plano de experiência comum a toda a humanidade, tanto no conteúdo quanto na 

forma” (FROMM, 1962, p.16). O autor prosseguiu enfatizando que “para os povos do 

passado, das grandes culturas, os mitos e sonhos estavam entre as mais 

significativas expressões do humano e não compreendê-las equivalia ao 

analfabetismo” (idem, p. 14). 

Nesse propósito, discutimos a seguir a importância da narrativa e da escrita 

dos sonhos como meio desperto de trabalhar com a linguagem simbólica, 

independentemente de se estar em processo psicoterapêutico. Particularmente, 

escrever ou narrar os sonhos pode ser inócuo para o sonhador aproximar-se de sua 

linguagem simbólica quando sua motivação está voltada para objetivos superficiais, 

utilitários ou curiosos, como a aplicação popularizada de utilizar sugestões oníricas 

para apostas na loteria ou em coisas que o valham. A atitude com que se contacta 

os sonhos conta, tanto para entendê-los como para que eles mantenham um 

“diálogo” enriquecedor com o sonhador.  

Como assinalou Kast (2010), a narrativa de sonhos é muito importante e 

registrá-los é útil. A nosso ver, ao escrevermos os sonhos, temos a oportunidade de 

abrir uma ponte entre o conhecido e consciente, o relembrado e o inconsciente, no 

qual se recolhem o velho e o novo, bem como o vir a ser. Abrir um espaço no 
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cotidiano e dedicar algum tempo para anotar as comunicações oníricas do 

inconsciente é no mínimo uma oportunidade de dar atenção à vida interior. 

Para Kast (idem), a narrativa de sonhos tem seu valor, especialmente ao se 

fazer o segundo relato após terem sido vivenciados terapeuticamente. Contudo, 

frisou a autora, os registros escritos permitem preservar uma série de sonhos e 

acompanhar a evolução de simbolismos e temáticas ao longo do tempo. 

Refletimos que o registro de sonhos também é um meio de podermos retornar 

aos símbolos que não compreendemos. Tanto a narrativa como o registro, como 

também o reviver as emoções dos sonhos acarretam mudanças em relação à 

tonalidade emocional onírica. Observamos que os sonhos aos quais nos dedicamos 

reaparecem com novas encenações mais esclarecedoras sobre as temáticas que 

ainda não entendemos satisfatoriamente, nessa comunicação os sonhos nos 

modificam e nossa atenção os altera.  

A propósito da importância do registro escrito de sonhos, Jung (1928 [1984]; 

1961 [1975]) ensinou que ver ou analisar um único sonho em separado podia dar 

numa especulação dispersiva, mas quando comparamos uma série de sonhos 

podemos acompanhar um processo que se desenvolve no inconsciente e conhecer 

sua continuidade. O registro de sonhos disponibiliza um material mais amplo, no 

qual podemos localizar séries de sonhos a respeito de temas comuns, uma 

sucessão de fatos interligados e organizados com simbolismos peculiares pontuou 

Jung (idem), possibilitando acompanhar o andamento de questões e auxiliar no 

prognóstico e nas possíveis soluções sobre determinadas situações e conflitos que 

precisam ser contornados pelo sonhador. 

Em vista deste arrazoado, observamos que o registro escrito de sonhos, 

preferencialmente transcritos em cadernos, datados e acompanhados de breves 

comentários do sonhador (contexto e associações) seja uma maneira simples e 

recomendável de manter uma biografia de sonhos, a serviço de nos aproximarmos 

de seu simbolismo e dos benefícios de seu entendimento, ainda que parcial, 

independentemente de se estar em análise.   

Para que seja possível escrever os sonhos, uma questão reside no problema 

da recordação do sonho. Acessamos apenas a lembrança do sonho, mas não o 
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obtemos fidedignamente. Portanto é necessário considerar uma margem de 

distorção entre o sonho, as impressões da memória e a percepção consciente que 

retemos dele.  

Na leitura de Kast (2010) o fato de não nos recordamos de sonhos pode ser 

devido a que durante o sonhar o córtex pré-frontal, responsável pela memorização, 

dorme. Embora se leve em consideração este fator, o fato é que as pessoas 

apresentam diferenças em sua maior ou menor capacidade de lembrar sonhos. 

Além do que, recordar sonhos não é algo incentivado em nossa cultura atual.  

Kast (2010) resumiu alguns fatores que interferem para a recordação dos 

sonhos: manter o interesse por sonhos e por suas mensagens, ter aceitação pelas 

dicas do inconsciente, bem como acordar de modo tranquilo, sem ruídos 

estressantes.  Dedicar atenção e exercitar os seguintes cuidados estimulam a 

lembrança: ao adormecer, preparar-se mentalmente para esperar pelos sonhos; 

evocar sonhos sintonizando e visualizando um tema emocional, imaginando sonhar 

com ele; narrar sonhos habitualmente; dispor de material para escrever os sonhos 

ao lado da cama.  

Em função de nossa experiência com sonhos, sugerimos que quando não é 

possível anotar os sonhos na íntegra ao acordar, é importante fazer ao menos 

breves apontamentos imediatamente, assegurando pontos capitais do sonho e 

desse modo ter como recuperá-los e redigir o sonho na íntegra noutro momento.  

Dentre as aproximações aos sonhos e aos seus usos não interpretativos 

enumerados, uma alternativa constitui-se em acompanhar a movimentação do ego 

onírico ao longo de sequências de sonhos, conforme recomendou Hall (1983 

[2005]). O ego tem muitas identidades e uma delas é a identidade do ego onírico, o 

qual representa o sonhador no sonho ou, melhor dizendo, uma identidade parcial do 

ego do sonhador. Para o autor (idem), observar o desempenho do ego onírico 

representa um meio de conferir sua capacidade de estar ativo.  

Interrogamos, por exemplo, se o ego onírico apresenta-se enfrentando 

situações, efetuando mudanças, defendendo-se com presteza ou fracasso, 

interagindo ou desenvolvendo suas potencialidades. Podemos também conferir seus 

desempenhos passivos – permanecer submisso às situações, às iniciativas e ações 
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de outros protagonistas do sonho. Há, naturalmente, especificidades em relação à 

forma de ser ativo – proativo, agressivo, autoconfiante, etc. e à forma de ser reativo 

– escondendo-se, agredindo, brigando, etc. Por outro lado há também 

especificidades em sua forma passiva – sofrendo ações de quem ou submetendo-se 

a que tipos de situações.  

 
É especialmente importante observar a atividade (ou ausência dela) do ego 
onírico, sugerindo amiúde paralelos imediatos com a vida vígil. Em geral, a 
atividade onírica, que ocorre sem a participação do ego onírico (ou com o 
ego onírico como um observador de fora, passivo), tende a estar também 
‘de fora’ – isto é, inconsciente – na vida vígil da pessoa que sonha.             
(HALL, 2005, p. 47) 

 

 

As posições adotadas pelo ego onírico podem contrapor-se ao ego vígil, 

alertou Hall (1983 [2005]), caricaturá-lo ou espelhá-lo. Num sonho, pode ocorrer a 

mudança da própria identidade de um personagem para outro, ou o ego onírico pode 

ser um observador, semelhante a uma janela por meio da qual se assiste aos 

acontecimentos, sem interagir, mantendo uma posição onisciente e extracênica. 

Hall (idem) exemplificou que em muitos sonhos o ego onírico pode ser 

desafiado a desempenhar várias tarefas. Porém, os eventos são vivenciados pelo 

ego onírico como interações com situações exteriores, quando na realidade essas 

situações podem estar refletindo diretamente complexos relativos ao ego vígil e a 

seu funcionamento. Ao observar as mudanças do ego onírico em relação às 

situações oníricas ao longo de uma série de sonhos podemos estimar seu 

desenvolvimento. Essas mudanças podem ser experimentadas pelo ego vígil como 

uma alteração na “sua própria atitude ou estado de ânimo”. 

Muitas imagens do sonho que aparecem no escuro, muitos personagens 

desconhecidos podem representar o que está inconsciente para o ego onírico ou 

vígil. Muitas imagens oníricas assustadoras podem sofrer transformações no sonho 

conforme o ego onírico se dispõe a conhecê-las, ou seja, trazê-las para o campo da 

consciência, transformando sua natureza primitiva em direção ao reino humano, 

pontuou Hall (ibidem). 

É comum que o ego onírico sofra agressões no sonho e dessa forma seja 

estimulado a ser ativo em sua própria defesa. Para Hall (1983 [2005]), a agressão 



 96 

contra o ego onírico pode ter a finalidade de provocá-lo em relação ao próprio 

processo de individuação, no sentido de este processo subjacente perseguir o 

propósito de ampliar ou transformar o ego em relação ao si-mesmo e ao seu padrão 

total de desenvolvimento pessoal. Portanto, observar a força ou fraqueza usual do 

ego onírico pode nos dar indícios a respeito da estrutura psicológica do sonhador e 

da estabilidade do ego frente às condições atuais.    

Finalizando, consideramos que a limpeza das atitudes da consciência e a 

utilização das “ferramentas” enumeradas possibilitam maior êxito em investigar o 

sentido do sonho e, desse modo, estabelecer conexões e compreensões a respeito 

da dinâmica inconsciente-consciência e influenciar a regulação da emoção, da 

imaginação e da cognição onírica.  

Outra conexão que pode ser promovida pelos sonhos é a abertura psíquica 

para a dimensão transpessoal, espiritual e divina da existência humana. Mas isso é 

uma história, bastante investigada por Jung (1951 [1982; 1912 [1986]; 1955-56 

[1988]), que ficará para outra oportunidade. 

 

 

 

II.6 O PROCESSO DE LUTO ACOMPANHADO EM SONHOS 

 

Os sonhos acontecem principalmente durante o sono paradoxal, ocasião em 

que se é transportado para outro mundo, onde se pode entrar em contato com os 

antepassados, com os mortos e com os deuses, assinalou Bein (2003). 

Curiosamente na mitologia grega Hipno, deus do sono, era gêmeo de Tânatos, deus 

da morte, os quais eram filhos por partenogênese de Nix, noite. Etimologicamente, o 

sentido original de Tânatos era tornar-se sombra, escuridão e ocultar-se no reino 

das sombras. No mundo dos mortos, o morto tornava-se eídolon, um corpo 

insubstancial, um retrato em sombras do extinto.  Mais tarde, Tânatos ganhou o 

sentido grego equivocado de morrer, conforme pesquisou Brandão (1988; 1992). 

Tânatos é em essência uma cessação, uma descontinuidade e não um 

inimigo físico e, como Hades ou Plutão, nunca teve o sentido original de morte, mas 
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de possibilidade de mudança de nível, afirmou Brandão (1992). Todavia, na 

mitologia grega eram considerados três tipos de morte: hipno - a morte hipnótica 

produzida pelo sono, da qual retornamos diuturnamente; narké - a morte em vida 

produzida pelo torpor ou sono por uso de narcóticos e tânatos - a morte decorrente 

da perda do corpo.   

Por aproximação, vemos que todos os tipos representavam aspectos da 

morte em si, talvez porque arrebatassem o que a morte nos toma: Hipno-sono nos 

arrebata a consciência desperta, Narké-entorpecimento nos arrebata a percepção 

vígil e Tânatos-morte nos rouba o corpo físico. Simbolicamente, Tânatos é o aspecto 

destruidor da vida, que introduz as almas nos mundos desconhecidos das trevas 

infernais ou das luzes paradisíacas, conforme elucidou Brandão (1992).  

Hipno, o sono, herdou de sua mãe, a noite, a arte de regenerar. Entramos e 

saímos restaurados do reino de Hipno e nos recordamos da estada ali por meio da 

lembrança de nossos sonhos. Sendo assim, o que podem os sonhos de Hipno, 

gêmeo de Tânatos, nos revelar a respeito de morte e luto? 

Mitologicamente, a arte mântica da adivinhação podia ser dinâmica. Nesse 

caso dependia de um adivinho e de que ele fosse tomado pelo êxtase ou 

entusiasmo (em-theos-iasmos: casamento com o divino). Porém, de que outra forma 

se podia buscar as orientações divinas?  

Em Epidauro, no templo de Asclépio, doentes podiam receber orientações 

para sua cura por meio da incubação de sonhos e da nooterapia, a cura pela mente. 

Ali era guardada a serpente que tinha o dom da adivinhação e que veio a ser o 

símbolo da medicina de Asclépio, cuja figura máxima a segui-lo foi Hipócrates. Só 

existia cura quando havia transformação dos sentimentos e purificação dos 

pensamentos. Os sonhos enviados àqueles que participavam de atividades para 

alegrar seu espírito e que pernoitavam no templo continham indicações e 

mensagens para a cura total, segundo registrou Brandão (1991). 

Essa variante para buscar a orientação divina na adivinhação ou revelação 

por inspiração direta prosseguiu pelo costume grego de aguardar a aparição de 

Oniro (sonho) durante o sono. O daímon Oniro pertence à categoria daqueles que 
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detêm a força do destino e a habilidade específica de comunicar mensagens 

verdadeiras ou falsas enviadas pelos deuses (BRANDÃO,1991).  

A premência humana em apreender o inconsciente, os mistérios e o futuro e 

em controlar o destino e o amor parecem ter sido a mola propulsora da oniromância. 

Prerrogativa inicialmente dos adivinhos, tornou-se um dom distribuído pelos deuses 

ao homem comum que observasse as aparições personificadas de oniro no sono.  

Um companheiro solidário de Hipno era Eros, o deus do amor, fonte de união 

e de progresso, que em sua polaridade pervertida transformava-se em apropriação, 

em princípio de divisão e de morte. Por vezes Eros tornava-se inimigo de Hipno, 

“quando o sono atrai Eros, este pode desencadear aparições de pessoas amadas ou 

um sono agitado com riscos e despedidas”, (BRANDÃO, 1991, p. 358). Nas asas de 

Eros, o homem pode viajar para além dos limites da experiência em vigília, o deus 

do amor tem uma varinha mágica para seguir o rastro de Hipno, detendo o poder de 

encantar e de abrir e fechar os olhos adormecidos dos mortais. Sua flecha pode 

estar ungida pelo néctar da união ou envenenada pelo apego tresloucado e 

despótico do qual é quase impossível libertar-se.  

O apego e a aversão dos vínculos afetivos parecem submetidos às 

artimanhas de Eros. A graça de poder constelar sua polaridade positiva em nossa 

vida de relações deverá ser alcançada empreendendo-se a jornada do auto 

conhecimento e, assim, apropriar-se da parcela de autonomia e responsabilidade 

sobre si e sobre as próprias relações afetivas. Caso contrário, o medo das perdas, 

inclusive das sofridas nas relações primárias, empobrece nosso aprendizado em 

atar e desatar nossos laços afetivos seja por separação e perda entre vivos, seja por 

morte.   

A visita de Oniro e de Eros durante o sono pode ajudar-nos a abrir “os olhos 

adormecidos” para as mensagens e direcionamentos que o ego ainda não tinha 

podido efetivar. Kast, (1988); Bowlby, (1973 [2004]) e Parkes, (2006 [2009]) 

assinalaram que durante o processo de luto vivemos emoções paradoxais, como a 

alegria, a tristeza e a fúria. A alegria surge nos sonhos, lugar único onde, para nossa 

surpresa, podemos encontrar e conversar com “aquele que se foi”. Nos sonhos 

experimentamos ainda o pesar e a tristeza, evidenciados nas imagens de separação 
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e perda e, provamos da fúria pelo abandono sofrido, como se a partida fora um dos 

aspectos negativos do finado, aspectos que são oniricamente espelhados em 

imagens acerca de seus comportamentos negativos.  

Todas essas emoções são reapresentadas no sonho e gradativamente vão 

evanescendo sua intensidade na série de sonhos, os quais paralelamente 

permanecem no trabalho de ir trazendo imagens sobre os traços positivos e 

negativos do falecido. Este caminho representado nos sonhos de enlutados foi 

acompanhado por Kast (1988) em dezenas de pessoas que sofreram perdas, 

reafirmando que os sonhos cumprem funções como ajudar a deixar o morto finar, 

enquanto na consciência o enlutado notadamente ainda se encontra no 

comportamento de busca daquele que se foi e do amor que estava circunscrito 

àquele vínculo.  

 Vários sonhos apresentam tramas semelhantes às dos mitos. Seus símbolos 

entesouram ensinamentos arcaicos, valores e apreensões de sentidos que vão além 

da consciência ordinária. São intuições e expressões espontâneas provindos da 

psique objetiva sobre fenômenos que urgem ser compreendidos para a evolução 

psíquica do homem. Mas, para isso, primeiramente é preciso atravessar a fronteira 

do império da razão, travar uma luta acirrada contra o imperativo de manter-se nos 

limites das fontes oficializadas do saber e buscar noutras dimensões o 

conhecimento sobre as diferentes dimensões de si próprio. 

Como incitou Jung (1928 [1984]), onde já se viu um martelo que bate sobre si 

próprio para forjar-se? Todavia, temos visto que é por meio da psique que 

conhecemos sua própria substância e nessa faina a ampliamos. Vamos então reunir 

Psique, Hipno, Tânatos, Eros e Oniro para continuar nossa investigação a respeito 

do que os sonhos podem nos ensinar a respeito de morte e luto.  

Em 1957, quatro anos antes de morrer, Jung (1961 [1975]) começou a 

escrever memórias essenciais de sua existência incluindo visões e sonhos sobre 

morte, sonhos que acompanharam seu processo de luto pelo falecimento de sua 

mulher e de outros familiares, e alguns sonhos e visões acerca de sua própria quase 

morte após um problema cardíaco. Registrou também sonhos premonitórios, 

inclusive a respeito de sua própria morte, e da sobrevida psíquica pós-morte. Ele 
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considerou que “sonhos de morte” são dicas do inconsciente sobre questões 

espirituais e existenciais que “não são suscetíveis de resposta.”  

Minha hipótese é de que podemos alcançar este propósito (conhecer 
assuntos com hipóteses impossíveis de serem verificadas cientificamente) 
graças às alusões que nos envia o inconsciente, por exemplo, nos sonhos... 
Se nos é impossível penetrar na essência de um fenômeno, devemos 
renunciar a fazer dele um problema intelectual. (JUNG,1961 [1975], p.262)  

 

Para Jung (1961 [1975]), é aconselhável que levemos a sério indícios de 

respostas presentes nos sonhos, nos mitos e nas premonições, pois oferecem 

inclusive possibilidade de familiarizar-nos e preparar-nos para a morte, “porque a 

razão só lhe oferece o fosso escuro no qual está prestes a entrar.” (JUNG, idem, 

p.265). 

O auxílio prestado pelos sonhos no processamento de perdas pode ser 

observado na prática clínica, uma oportunidade de os pacientes serem alfabetizados 

na linguagem do sonho e experimentarem seu valor para a auto percepção, auto 

compreensão e orientação. Ao atentarem para seus sonhos observamos o 

andamento da confiança auto referida nos pacientes, pois o sonho passa a ser uma 

fonte interior de consulta, de preparo e de desenvolvimento de prontidão para lidar 

com situações extremas.  

Durante grandes conflitos, crises existenciais ou passagens da vida é mais 

provável que nos lembremos dos sonhos, assinalou Kast (2010). Talvez pelo fato de 

haver maior tensão emocional aliada à vulnerabilidade psíquica experimentada 

nessas ocasiões, algo típico durante o processo de luto, então a pessoa torna-se 

mais permeável ao auxílio que pode vir dos sonhos, buscando-os. Nessas 

circunstâncias os sonhos costumam ser vinculados à situação vigente e ser 

compreendidos à sua luz, arrematou a autora.  

No entanto, acompanhar os próprios sonhos ainda permanece um recurso 

pouco valorizado, ou mesmo insuficientemente estudado e indicado, inclusive por 

profissionais que dão suporte a pessoas que sofreram perdas significativas e se 

defrontam com a derrocada temporária de seus apoios psíquicos. Constatamos que 

observar os próprios sonhos pode ser uma possibilidade a ser mais bem utilizada de 

desenvolver habilidades psíquicas e resiliência geradas de dentro para fora, a partir 

do inconsciente, podendo talvez compensar parcialmente algumas deficiências 
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externas no apoio ao enlutado que estejam afetando sua disposição psicológica. 

Conforme lembrou Whitmont (1994, p. 44), “a psique compensa todo extremo com o 

seu oposto.”   

 A relatividade espaço-temporal do inconsciente peculiar do sonho abre uma 

ponte de comunicação, de obtenção de informações mais amplas e não acessáveis 

diretamente pela consciência que dispõe apenas de percepções sensoriais, pontuou 

Jung (1961 [1975]). As informações podem ser a respeito de si mesmo, do próprio 

processo de luto, assinalaram Olson (2010) e Kast (1982), bem como da relação 

com a pessoa perdida e até com o falecido de fato. Esta foi uma questão 

interessante e polêmica abordada por Jung (1961 [1975]): a comunicação onírica 

com os mortos, quando “todas as pontes estão cortadas”, uma observação empírica 

sem a pretensão de que isso se constitua de prova alguma sobre este fenômeno, 

reiterou o autor. 

É que a morte também é uma terrível brutalidade – nenhum engodo é 
possível – não apenas como acontecimento físico, mas ainda mais como 
um acontecimento psíquico: um ser humano é arrancado da vida e o que 
permanece é um silencio mortal e gelado. Não há mais esperança de 
estabelecer qualquer relação: todas as pontes estão cortadas. (JUNG, 1961 
[1975], p. 274) 

 

O processo de luto, inclusive premonitório acompanhado por meio de sonhos 

foi focado por Jung (1961 [1975]) como uma possibilidade de desenvolvimento da 

consciência a respeito do insondável da existência humana. Nessa direção, apontou 

as visões afetivas contrastantes que os sonhos sobre morte conjugam - a 

perspectiva egóica de catástrofe, tristeza, terror e luto e a visão da alma (psique) de 

celebração, alegria e festa.   

Jaffé, Frey-Rohn e Franz (1989) pesquisaram inúmeros sonhos e detectaram 

simbolismos arquetípicos presentes em sonhos de pessoas adoentadas ou não, mas 

que vieram a falecer em seguida. A função premonitória dos sonhos foi estudada 

abordando seu simbolismo relacionado à morte iminente, mesmo quando essa 

possibilidade era completamente desconhecida pelo sonhador. Nesse sentido, a 

nosso ver, os sonhos traziam em seu bojo a introdução ao processo de luto 

antecipado.  

Quando uma pessoa alimenta ilusões sobre sua morte iminente ou não tem 
consciência de que ela se aproxima, seus sonhos podem mesmo indicar tal 
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fato brutal e impiedosamente, apresentando temas como por exemplo o do 
relógio que parou e não pode mais andar, ou o da árvore da vida derrubada 
ao chão.  (FRANZ, 1990, p. 11) 

 

 

 Os sonhos estudados pelas autoras citadas apontavam para a mesma 

direção que Jung (idem) enfatizou: a psique inconsciente não se atém ao final da 

vida do corpo. Como porta vozes do inconsciente, os sonhos por meio de imagens 

míticas indicavam simbolicamente a continuidade da vida psíquica após a morte.  

Separação, perda, doença ou morte física parece não ser motivo de 

inquietação significativa para o si-mesmo, originador dos sonhos. Os indicadores de 

condições físicas concretas são reproduzidos no sonho preferencialmente em outras 

figuras que não no ego onírico (do sonhador), mas em imagens representativas do 

corpo orgânico como animais de sangue quente (cachorro, cavalo) e a mãe pessoal 

(que gestou nosso corpo e vida). A morte num sonho tem significado simbólico, 

muitas vezes diferente do significado de morte no contexto da vida vígil (HALL, 1983 

[2005]).  

Para Jaffé, Frey-Rohn e Franz (1989), as pessoas que estão próximas da 

morte orgânica têm um montante de sonhos que não diferem de outros sonhos 

premonitórios a respeito de alguma mudança, sem dúvida, significativa, porém os 

sonhos permanecem ocupados com o prosseguimento do processo de individuação. 

A suposta continuidade da vida apontada nos sonhos permanece uma incógnita 

para a qual a parapsicologia e a psicologia profunda permanecem abertas à 

investigação. 

Olson (2010), dezesseis anos depois da morte acidental de sua filha 

adolescente, apresentou seus estudos desenvolvidos a partir dos sonhos que 

acompanharam seu processo de luto. Analista junguiana formada pelo Instituto 

Junguiano de Zurique, ela fez um extenso exame dos mitos e símbolos oníricos 

encontrados e submeteu seu trabalho à apreciação de Aniela Jaffé, colaboradora fiel 

de Jung. O material ganhou assim duas interessantes perspectivas ao conjugar a 

experiência pessoal à experiência como pesquisadora de sonhos e de mitos. Olson 

focalizou sua transformação resultante do processo de luto, e afirmou que imagens 

de sonhos de morte geralmente oferecem ensinamentos e conforto sobre como 

sofrer e como permitir que o pesar informe e transforme nossas almas.  
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Quanto ao processo de luto, Olson (2010) investigou sua dimensão 

arquetípica e reafirmou seu poder de catalisar transformação emocional, psicológica 

e espiritual.  Ela assinalou que o processo de luto e a criação de psiquismo se 

imbricam, referindo-se, a nosso ver, à estimulação recíproca entre as demandas 

psíquicas do processo de luto e seu curso, o qual é dirigido por dinamismos 

predispostos pela psique objetiva. Psicologicamente ocorre uma ativação de 

mecanismos de defesa para redução de danos psíquicos, enquanto o psiquismo é 

provocado a intensificar seu amadurecimento e gerar novos meios de enfrentamento 

em direção à autotransformação e à resolução do processo de luto. Ao lermos a 

série onírica da autora podemos identificar a presença de grandes sonhos, que 

como dissemos, ocupam-se de “realizar uma parte da personalidade que ainda não 

existe e está somente em vias de realização” Jung (1928 [1984]). Portanto, em 

outras palavras, o processo de luto e os sonhos têm uma ação sobre as partes 

psicóides do psiquismo, aquelas que ainda não são “psíquicas”, que ainda estão 

sendo estruturadas para chegarem a esse estado. 

Durante esse processo de criação psíquica embutido no luto hipotetizamos 

que o eixo ego-Self esteja mais “cri-ativo”, ocasião em que a morte pode ser 

apresentada por dois pontos de vista contraditórios: o do ego e o do Self, conforme 

as colocações de Jung (1961 [1975]) citadas acima. Na primeira perspectiva, a 

morte torna-se sinônimo de brutalidade, um Deus impiedoso toma nossos amados e 

nos enche de amargura. Porém, do ponto de vista do Self, a morte é um evento 

precioso de totalidade, um casamento com a outra metade da alma. O inconsciente 

apresenta ao sonhador os diversos significados de morte e envia mensagens por 

meio de fenômenos sincrônicos, premonições e sonhos, realizou Olson (2010). 

Como desenvolvemos anteriormente, a situação decorrente da perda pode 

tomar uma proporção que abala o mundo conhecido e ideado e a identidade do 

enlutado, um verdadeiro vendaval sobre o complexo do eu. Porém, as correntes 

arquetípicas podem ser aliadas do complexo do eu quando acionadas em sua 

polaridade positiva, auxiliando na resolução do luto e no contato vivo com a morte, 

compreendida agora como passagem secreta entre dimensões sagradas da vida.   

Ao contrário, por exemplo, nos casos de complicações psiquiátricas do luto 

(PARKES, 2009), podemos observar a polaridade arquetípica negativa predominar 
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durante o curso do pesar, desestruturando as funções discriminadoras e 

organizadoras do complexo egóico abalado, o qual é sujeitado ao aspecto negativo 

de morte, associada simbolicamente à invasão do mundo das sombras e da 

aniquilação.  Partindo-se do princípio de que a obtenção de significado e a 

conseguinte aceitação e compreensão da perda acontecem tanto em nível pessoal 

como arquetípico, de que meios poderia uma pessoa dispor para socorrer-se, para 

poder ativar e acessar a dimensão arquetípica positiva que orquestra o curso 

resolutivo do luto?  

Jung (1961 [1975]) apontou que o homem usualmente não tem criado fábulas 

nem mantido contato com seu lado mítico, o que lhe faz bastante falta, pois é salutar 

e importante o homem poder falar sobre coisas incompreensíveis para a razão. O 

incentivo de atividades que remetem ao reconhecimento criterioso do nível 

arquetípico do luto e de seus simbolismos pode representar a recuperação de um 

ferramental importante, que continua disponível nos sonhos que acompanham o 

processo de luto. A narrativa de mitos e contos de fadas, o desenho de mandalas, 

filmes e outros recursos das artes são atividades paralelas recomendáveis nesse 

propósito. 

Temos muitos sonhos a cada noite, “alguns mais bizarros durante a fase 

REM, outros mais intelectuais durante as fases não REM” (KAST, 2010, p. 40), e 

apesar de nem sempre serem recordados é fato comprovado em laboratórios de 

sono que sonhamos mais de uma hora em média por noite. Lá estão imagens e 

sugestões simbólicas que ultrapassam o âmbito pessoal acerca de questões 

fundamentais que tocam o ser humano.  

Jung (1961 [1975]), Kast (1982), Franz (1990), Jaffé, Frey-Rohn e Franz, 

(1989) e Olson (2010) relataram que as imagens arquetípicas sobre morte em 

sonhos deixam uma profunda impressão no sonhador, por suas imagens claras que 

via de regra sugere a continuidade da vida, uma esfera insolitamente reconhecida 

por nossa consciência limitada.  

Jung (idem) assinalou que, apesar de não haver certezas sobre este assunto 

sonhos, visões e outras indicações do inconsciente cooperam para que delineemos 

imagens sobre o reino pós-morte, o que, todavia, pode oferecer algo quando a vida 
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esbarra nos limites do conhecido. Essas indicações do inconsciente costumam 

emprestar serenidade e aceitação para as pessoas, tanto mediante situações da 

própria morte prestes a acontecer, como em ocasiões de contato com a perda 

iminente de alguém ou durante o processo de luto. Sonhos sobre morte mostram 

claramente que “a alma inconsciente conhece a morte e que quem prestar atenção 

aos sonhos ficará preparado para a morte, muitos anos antes de morrer.” (JAFFÉ, 

op cit Frey-Horn e Franz (1989), p.13) 

Refletimos que o alcance do processo de luto acompanhado por sonhos deva 

continuar a ser discutido e apurado. A casuística abordada pelos autores que 

conseguimos encontrar sobre o assunto restringia-se a pessoas “iniciadas” na 

linguagem simbólica dos sonhos. Não identificamos o seguimento de pessoas que 

não estivessem em análise ou que não fossem familiarizadas com o estudo de 

sonhos. Partindo-se do princípio que haja de fato maior probabilidade de avanços 

nos processos de luto acompanhados por sonhos, ou por eles estimulados, ainda 

assim é importante considerar a variação dessa magnitude em relação ao sonhador 

enlutado que não tenha se trabalhado e aos seus sonhos psicoterapeuticamente e 

ou que não tenha realizado estudos formais a respeito da simbólica onírica.  

Todavia, para Hall (1985 [2003], p. 98) “os processos de luto parecem se 

manifestar naturalmente nos sonhos.” O autor (idem) observou que no processo de 

luto normal o falecido pode aparecer nos sonhos como se estivesse vivo e, 

paulatinamente, a frequência desse tipo de sonho decresce, embora seu significado 

simbólico seja crescente, enquanto o processo de luto toma uma evolução saudável 

e conclusiva. Já nos casos em que o processo de luto permanece complicado pela 

não aceitação da perda e pela relutância do sobrevivente em dar andamento ao 

desapego, a imagem do falecido pode aparecer banhada numa aura negativa, quem 

sabe numa tentativa de abandonar o ego onírico.  

Kast (1988) afirmou que “é sabido que um sonhar intensivo ocorre em 

conexão com um evento de morte e que o inconsciente nos ajuda a processar essa 

experiência” (KAST, idem, p. 21). Em séries de sonhos ela pode observar como os 

impulsos para reagir à perda vieram dos sonhos, que podiam abarcar desde o luto 

premonitório até a conclusão do processo de luto, um ponto de vista reconhecido por 

outros autores. As imagens dos sonhos costumam trazer inicialmente a possibilidade 
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iminente de perda, preparando o sonhador para a longa jornada do luto, 

apresentando o ente querido, que virá a falecer em seguida, partindo para uma 

longa viagem sem levar suas coisas, como se tivesse de fazer essa experiência 

deixando tudo para trás. 

 
Antes de mais nada parece-me significativo o prenúncio da morte em 
sonhos... Típicos são os motivos indicadores de uma viagem, de uma 
passagem sinistra, ou também da conclusão da vida e do renascer do 
homem... De modo variado, os sonhos preparam o sonhador para as 
ocorrências de doença e de morte que estão por acontecer. (FREY-RONH, 
1989, p.26) 
 
 

 Os sonhos de prenúncio de morte muitas vezes tratam da tomada de 

consciência de aspectos da sombra, uma tarefa própria do processo de individuação 

que parece ser preciso arrematar o quanto antes da partida ou perda. O processo de 

individuação é intensificado e estimulado em função da proximidade do final da 

existência e, ou de relacionamentos afetivos. Como se pode observar no processo 

de luto acompanhado em sonhos, quando bem sucedido, é notável o quanto a perda 

de alguém querido é assinalada oniricamente como tendo contribuído de forma 

essencial para a autorrealização e para a individuação, afirmou KAST (1988). 

 Diante das colocações acima, ao que tudo indica, os sonhos podem ser 

considerados um fator favorável ao encaminhamento do processo de luto. Eles 

podem significar uma diferença apreciável pelo legado de possibilidades 

transformativas e de forças naturais do psiquismo para o enfrentamento do processo 

de luto.    

 

II.7 TEMÁTICAS E TIPOS DE SONHOS DE LUTO 

 

Para Olson (2010), Wray e Price (2005) os sonhos de luto apresentam 

temáticas com categorias definidas.  Dentre eles, os sonhos denominados 

metafísicos aproximam-se, por seu impacto emocional e simbolismo, dos grandes 

sonhos ou sonhos arquetípicos. Do ponto de vista da experiência pessoal de luto 

pela qual passou Olson (2010), os sonhos metafísicos com sua filha fizeram romper 

sua negação inicial e abriram as comportas de suas lágrimas represadas, ajudando-
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a a voltar a ter reações emocionais. Teoricamente este tipo de sonho apresenta a 

característica de ser impregnado de um toque de eternidade e de uma luminosidade 

especial e inesquecível até por anos.   

Por sua vez, Wray e Price (2005) organizaram os sonhos de luto em cinco 

tipos: de visitação, de mensagens, de reasseguramento, sonhos traumáticos e 

sonhos de luto relacionados à fé.   

Segundo as autoras, sonhos de ser visitado pelo falecido costumam ser 

breves e simples, podem ser recorrentes e são os mais frequentes entre enlutados, 

os quais se sentem confortados por passarem algum tempo com seus entes 

perdidos. Esses sonhos não apresentam recados nem avisos, mas costumam ser 

marcantes e vívidos, inesquecíveis, deixando uma nítida impressão de realidade. 

Sonhos de mensagem trazem comunicações que podem ser vistas como realização 

de desejo ou como um produto do inconsciente fabricado para ajudar nas reações à 

perda. Outra hipótese avalia a chance de o sonho ser de fato um meio do morto 

comunicar-se com o sonhador, o qual geralmente permanece sensibilizado por este 

evento. 

Para Wray e Price (2005), sonhos de reasseguramento geralmente portam 

argumentos e atitudes de consolação sempre dirigida ao sonhador, tratam de 

questões ou preocupações específicas e influenciam nas mudanças em relação a 

sentimentos e memórias dolorosas a respeito do ente querido, do relacionamento ou 

das circunstâncias da perda. Diversamente, os sonhos de mensagem podem ser 

ocasionalmente dirigidos a outras pessoas além de ao sonhador e podem conter 

comunicações positivas ou negativas a respeito de assuntos relativos à perda.  

Sonhos traumáticos, como seu nome expressa, normalmente trazem à cena 

imagens que aterrorizam o sonhador, segundo Wray e Price (2005). Podem ser 

sonhos premonitórios que, num segundo momento, são vistos pelo sonhador como 

um meio de prepará-lo para aceitar a perda na realidade e, eventualmente a lidar 

melhor com a dor do reajustamento à ausência da pessoa amada. Por último, os 

sonhos de luto relacionados à fé abordam as quase inevitáveis questões que cercam 

o processo de luto a respeito do por que da perda, de Deus e de seus desígnios, do 
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poder da religião e da fé. Muitas vezes essas questões são introduzidas na vida do 

enlutado pela porta aberta pela perda e pelo pesar. 

Que outras questões típicas são abordadas em sonhos de luto? Kast (1988) 

argumentou que sonhos que acompanham o processo de luto podem trazer 

conteúdos que indicam a dificuldade de recuperar a identidade após a separação ou 

morte de um cônjuge, especialmente em casos de luto prolongado. Com o evento da 

perda, muitas situações de vida podem ser alteradas, como em casos de viuvez, em 

que o papel de esposa(o) desaparece. A pessoa foi colocada para fora de uma 

situação, mas ainda tem partes de si ali encerradas, como se a persona se 

mantivesse coligada à identidade. Uma vez que as reações à perda por separação e 

por luto são semelhantes, este estado foi bem ilustrado por um homem recém-

separado que teve a seguinte e dolorosa constatação algumas semanas após a 

consumação legal de sua separação conjugal: “Estou separado, mas não sou 

separado. Por quê? Porque não o sinto! Apenas fui colocado para fora de casa”. 

 Para Kast (1988), vários impulsos essenciais para suportar e arranjar-se com 

a perda vieram dos sonhos investigados por ela, tanto para o enlutado como para a 

pessoa em processo de morte iminente. A autora relatou vinhetas de sonhos de sua 

paciente Elena e de George, seu namorado, os quais tiveram os seguintes sonhos 

na mesma noite imediatamente anterior ao inesperado ataque cardíaco de George. 

Eis o sonho de Elena: 

“Uma paisagem alpina. Estou indo a um lugar 

específico. Uma garota tímida de mais ou menos 

dezesseis anos me acompanha. Estamos seguindo 

uma cadeia de altas montanhas de cimos nevados, 

mas estamos numa campina verde. O sol está 

quente. Subitamente há um grande estrondo, uma 

avalanche despenca dos picos e cai no vale. A 

avalanche varre pedras e algumas árvores com ela, 

então atinge algumas cabanas de fazendeiros lá 

embaixo. Nós estamos distantes poucos metros do 

topo da avalanche. Não há perigo, mas eu me sinto 

paralisada. Então o sol se foi. Subitamente a 
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campina está estranhamente cinza. Vamos para 

uma das cabanas que permanecem de pé e ainda 

parecem ocupadas. Precisamos avisar o grupo de 

salvamento da montanha.” 

 

Temos o característico símbolo da catástrofe natural destruindo seus 

elementos e também coisas construídas pelo homem, no caso as cabanas. Ainda 

que a sonhadora e a garota permaneçam a salvo é necessário acionar o grupo de 

salvamento. A leitura retrospectiva ao grave ataque cardíaco sofrido por George no 

dia seguinte nos leva ao sentido de que algo significativo a esse respeito fora 

apontado no sonho, algo que precisará ser enfrentado pelo ego onírico, embora 

tenha sido sinalizado que não é ele quem corre risco letal, mas que passará por 

tormentas emocionais. Considerando o sonho como inicial de um processo de luto 

ele indica um prognóstico de que o ego onírico se sairá bem dessa empreitada, 

como de fato se pode observar posteriormente no processo de luto da sonhadora. 

Eis o sonho de George: 

“Exército Suíço. Tenho de entregar todo meu 

equipamento porque estou para empreender uma 

longa jornada ao estrangeiro. Preciso também 

entregar meus cigarros, uma lanterna e um 

manuscrito que eu tinha apenas começado. 

Argumento que são minhas propriedades privadas. 

O oficial a quem eu tenho de dar todas essas coisas 

sacode seus ombros e diz, ‘É assim que é aqui: 

ordens são ordens.’ Estou olhando na direção da 

jornada. Logo alguma coisa imprevista está 

acontecendo novamente.  

Cavalos estão puxando um pesado vagão 

estacionado. Subitamente – eu não tenho ideia de 

como – os cavalos se libertaram; o vagão permanece 

estacionado, então ele vem voltando de ré em 

direção a uma árvore enquanto os cavalos se 



 110 

afastam galopando. Estou feliz que os cavalos 

tenham se livrado. Eles continuam a galopar pelo 

campo e não ferem ninguém.” 

 

 O tema da viagem, de perigo iminente, do cavalo e da árvore, já apontados 

como símbolos que podem ser relacionados à perda e a luto, acham-se conjugados 

à partida do ego onírico sem suas coisas pessoais. O sonho começa a apresentar 

situações estranhas tanto para o ego onírico, como para o ego vígil, o qual 

supostamente começa a ser preparado para o que está por vir, o adoecimento fatal. 

Interessante e até peculiar em muitos casos são os símbolos semelhantes e 

sincrônicos entre sonhadores afetivamente próximos. No caso o incidente natural 

com o simbolismo das árvores arrancadas no sonho de Elena e da árvore ameaçada 

pelo choque do vagão no sonho de George.    

 Para Hall (1983 [2005]), diversamente, os sonhos de desastres naturais 

apontam para outra possibilidade, para um contexto de mudança do estado do ego 

mais especificamente do que para uma ameaça contra o ego onírico. Em nível 

objetivo podem indicar uma modificação na situação coletiva (calamidades mundiais 

naturais ou provocadas) ou uma “mudança potencialmente abrupta” e violenta na 

estrutura da imagem do ego. Ou seja, o ego pode estar sob risco de um 

agravamento de quadro depressivo, de ansiedade ou de psicose, caso não haja uma 

contenção terapêutica.  

Dando continuidade ao estudo a respeito de sonhos de luto, Kast (1988) 

observou que no processamento do luto o ego onírico também permanece lutando 

para desvincular-se do ente perdido. Para a autora, os sonhos e fantasias de 

receber a visita do falecido a princípio devem ser aceitos como “reais”, pois pode ser 

o meio encontrado para suportar a perda, prolongar a comunicação e salvaguardar 

tudo o que era familiar, enquanto isto tiver a função de enfrentamento ora disponível 

para o enlutado. Aos poucos os próprios sonhos apresentam as fronteiras entre o 

real e o fantasiado, mobilizando recursos para a dificuldade do enlutado de 

encontrar sentido na vida sem o falecido e para retornar à vida cotidiana ‘real’.  

 Uma indagação essencial no trabalho com sonhos de enlutados é: por que os 

sonhos de luto deveriam ser vistos ao nível do objeto? Hillman, J. (1979) assinalou 
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que objetivo ou subjetivo refere-se a “níveis de interpretação”, porque o sonho em si 

é totalmente subjetivo. Segundo Kast (1988), é importante manter o entendimento 

primordialmente sob a perspectiva objetiva ou literal das imagens oníricas, pois ao 

perceber a autotransformação por meio do ego onírico nos sonhos o enlutado vê 

esperança em sair de seu sofrimento. Uma nova orientação com relação à vida pode 

seguir-se, não no sentido de esquecer a relação afetiva ou a tristeza causada por 

sua perda, mas no sentido de que aos poucos o enlutado constata que a relação 

não está de todo perdida, pois ela vai se tornando uma parte do enlutado. Nessa 

etapa do curso do luto, a compreensão subjetiva dos sonhos desempenha seu papel 

coadjuvante nessa assimilação.  

Em contraposição à leitura de sonhos de luto ser essencialmente realização 

de desejo, Kast (1988) analisou que imagens de o morto voltar a viver representam 

um momento simbólico do processo, o ponto de mutação inicial na experiência do 

enlutado com a perda ou morte. O sonho o auxilia a começar a perceber que o que 

ele considerava enterrado junto com o morto, na realidade pode e precisa ser 

internalizado, o que só vem a termo em processos de luto bem sucedidos. Nesse 

caso, o processo de luto reconhecidamente cooperou para a autorrealização e para 

o andamento do processo de individuação.  

Naturalmente, os caminhos dos sonhos não estão isentos às direções 

tomadas pela consciência e nem aos limites da personalidade. A nosso ver eles 

permanecem em seu papel de auxiliar no ajuste dos impulsos e posições tanto da 

consciência como do si-mesmo, do inconsciente e do processo de individuação. A 

tendência do psiquismo é, sobretudo, manter a autorregulação do sistema e do 

processo de luto no melhor ponto de equilíbrio possível.  

No tocante ao vínculo afetivo propriamente dito, os sonhos proporcionam 

imagens sobre os aspectos positivos e negativos da convivência, o que é importante 

para irem se dissolvendo as idealizações pós-morte. Não obstante, Kast (idem) 

esclareceu que não se deve acelerar ou abortar as percepções e fantasias de luto 

prematuramente. Há uma relação entre luto reprimido e a abreviação da depressão 

pertinente ao processo de perda e pesar. Os sonhos enfocam quem se perdeu e o 

que se perdeu; os problemas, os desacordos e os conflitos inerentes às relações 

gradativamente vão surgindo nos sonhos e eles fazem parte da gestação de um 
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novo padrão pelo enlutado. Vale a pena lembrar que, nessa direção, a função 

onírica transcendente pode tecer saídas inusitadas ao que era irreconciliável na 

consciência a respeito dos vínculos afetivos conflitivos ou ambivalentes do enlutado. 

 
Qualquer mudança essencial na atitude significa uma renovação psíquica, 
que vem quase sempre acompanhada de símbolos de renascimento nos 
sonhos e fantasias do paciente. (JUNG, 1952 [1984ª], p. 17) 
 
A psique é repleta de recursos para encontrar caminhos para curar-se após 
ser ferida pela perda de um ente querido. (OLSON, 2010, p. 242) 

 

 Muitos temas excitantes e atuais sobre o sonhar, por razões óbvias relativas 

ao nosso objetivo e foco, foram excluídos, como os dados a respeito de pesquisas 

eletroencefalográficas sobre a atividade elétrica do cérebro durante os sonhos, bem 

como os sonhos lúcidos relatados por Gackenbach in Krippner (1994), em que o 

sonhador se mantém consciente durante o sonho, podendo interferir em seu curso e, 

neste sentido, cogitamos como seria útil sua aplicação na resolução de alguns 

problemas psicológicos relativos ao processo de luto. O caminho dos sonhos pode 

ser dadivoso e exuberante, porém não é necessariamente suave e bem sucedido. 

Pesadelos e sonhos com imagens assustadoras e funestas causam angústia e 

apreensão ao sonhador. Emoções intensas e aterrorizantes podem ser 

experimentadas nos sonhos, frente ao que algumas pessoas ficam mais 

empenhadas em esquecê-los do que em procurar entendê-los. 

Nas publicações e pesquisas sobre sonhos encontradas durante nossa 

revisão de literatura, sua origem e ênfase estavam relacionadas ao profissionalismo 

no trabalho com os sonhos, os quais parecem ter se tornado objeto de estudo de 

pesquisadores profissionais. Muitas vezes os estudos onírios acontecem sem a 

experiência da clínica ou sem interesse em disponibilizar acesso à sua aplicação 

prática.  

Hillman in Krippner (1994) relatou que em Nova York surgiram movimentos 

populares de estudo de sonhos nos anos de 1990. Não se tratavam de grupos 

acadêmicos nem profissionais no sentido ortodoxo. Esta configuração incentivava a 

desprofissionalização do trabalho com sonhos, o qual era considerado como 

apropriação de um conhecimento igualitário e “público”.   
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Neste movimento, registrou Hillman in Krippner (idem), surgiram lideranças de 

grupos de estudo informais, de simples compartilhamento e de aconselhamento 

individual ou de educação sobre o sonho em sala de aulas e preparação de 

seminários. O objetivo dos grupos era promover a apreciação de sonhos e 

disponibilizá-los enquanto recursos úteis para a vida em estado de vigília, o que 

consideramos um exemplo inspirador a ser seriamente considerado e adaptado para 

a implantação em nossa cultura. 

Consideramos que seja por iniciativa profissional, acadêmica ou popular, 

diante de todo o arrazoado percorrido, a disponibilização de conhecimentos acerca 

de sonhos e de sua utilidade deva ser incentivada e a familiarização com sua 

linguagem e aplicabilidade prática merecem ser consideradas e viabilizadas. Em 

particular para aqueles que estão atravessando o rio turbulento dos processos de 

perda, separação e luto e que precisam de auxílio para retornar restaurados para 

suas vidas na terra.  
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CAPÍTULO III. MÉTODO 

 

III.1 MÉTODO DE PESQUISA QUALITATIVA E DE ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Nesta investigação utilizamos a pesquisa qualitativa associada ao emprego 

da análise documental, uma vez que disponibilizam ferramentas consolidadas para o 

estudo de fenômenos psicológicos consoantes com o problema e os objetivos 

eleitos: realizar a leitura de um processo de luto em uma série de sonhos (registrada 

em um documento) e discutir a escrita de sonhos enquanto recurso de 

enfrentamento ao luto.   

Segundo Turato (2006), a pesquisa qualitativa oferece estratégias 

exploratórias de eventos subjetivos, de interpretação de sentidos e significados, 

adequados para o estudo científico de fenômenos a respeito da vida, dos sonhos e 

das representações do adoecimento e da saúde.  

Ademais este método de pesquisa permite uma estruturação flexível do 

estudo, em que se pode combinar um planejamento mínimo - com abertura para  a 

emersão de parte de seu formato e ajuste de foco, em diálogo com os achados 

empíricos e com a moldura da literatura consultada a respeito do objetivo e do 

problema escolhido (ALVES-MAZZOTTI & GEWANDS-NAJDER, 1998).  

Fez-se necessária uma aproximação cuidadosa de diferentes abordagens 

teóricas para que pudéssemos investigar conhecimentos pertinentes aos objetivos e 

ao foco deste estudo. Dessa maneira, nos valemos de conceitos e compreensões 

originalmente estudados por autores da teoria do apego, da teoria do luto e da 

psicologia analítica. 
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Os pressupostos da psicologia analítica de Jung, conforme Penna (2003) 

explicou, convergem para a atual noção de paradigma científico e para a 

metodologia qualitativa de pesquisa em muitos aspectos. Estes pressupostos 

remetem a uma mentalidade científica em que elementos ontológicos e 

epistemológicos se integram na constituição de seu corpo de conhecimentos acerca 

dos fenômenos psicológicos.  

Essa mentalidade científica está apoiada em uma visão de ser humano e em 

uma cosmovisão dinâmica que considera que o conhecimento a relativiza e é por ela 

relativizado. Dessa forma, o estudo dos fenômenos psicológicos é balizado por seu 

contexto, pela inter influência entre pesquisador e objeto de estudo, entre 

consciência e inconsciente, entre plano material e imaterial e entre o individual e o 

coletivo. Por sua vez, o ser humano é visto em sua totalidade eco-bio-psico-social 

que compreende consciente e inconsciente, em cujo ambiente se dão os fenômenos 

das imagens e dos sonhos na esfera pessoal e coletiva. 

Para Penna (2003), o paradigma da metodologia junguiana de investigação 

pensa o ser humano inserido no mundo, considera as concepções de psique e a 

hipótese do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Este paradigma referenda o 

símbolo como fenômeno passível de conhecimento, focaliza a realidade psíquica e a 

dimensão simbólica, inclui a perspectiva teleológica dos fenômenos psíquicos e a 

noção de inconsciente, estando em perfeito acordo com os elementos desta 

pesquisa. 

Na formulação de métodos de pesquisa, Jung (1912 [1995]) estudou 

instrumentos de coleta de dados que indicassem e recolhessem material simbólico, 

dos quais os sonhos representam uma via de acesso ao material inconsciente.  O 

método “sintético” ou “hermenêutico construtivo” foi eleito para a compreensão 

psicológica dos símbolos, o qual corresponde à amplificação simbólica. Este método 

possibilita abranger as perspectivas objetiva e subjetiva da realidade psíquica e 

conjuga uma dinâmica dialética entre análise e síntese do material em estudo, com 

vistas à integração e compreensão dos símbolos.  

 Segundo a leitura de Penna (2003), a pesquisa qualitativa orientada pelo 

método junguiano buscou desenvolver uma metodologia própria, compatível com a 
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investigação de fenômenos psicológicos e com parâmetros científicos mais 

adequados para o estudo do inconsciente que, epistemologicamente, constitui-se 

em sua meta principal. Para Penna in Spaccaquerche (2010), a perspectiva do 

fenômeno estudado e o pesquisador têm respectivamente a psique como objeto e 

meio de estudo. O paradigma que orienta a compreensão da realidade pesquisada 

demanda do pesquisador uma cuidadosa posição de intersubjetividade, uma postura 

necessária nesse estudo. 

Pimentel (2001) referendou a Análise Documental em Pesquisa Qualitativa, 

na medida em que  fornece um instrumento adequado de coleta de informações 

escritas. Este instrumento supõe o emprego de estratégias reconhecidas 

cientificamente para orientar a consulta e organização de documentos, a observação 

de fenômenos registrados e a coleta de dados não verbais, seguidos da busca de 

compreensão destes.  

A peculiaridade da análise documental reside na análise de material que 

ainda não tenha recebido uma investigação aprofundada, como é o caso. A seleção 

e o tratamento dado ao material documentado visaram buscar e extrair sentidos e 

valores que possam vir a ser úteis. De acordo com os parâmetros de Silva e Grigolo 

(2002), esse modo torna possível estudar os registros escritos e verificar fatos 

passados, organizar informações dispersas conferindo-lhes uma nova possibilidade 

de servir de fonte de consulta e motivar outros a desempenharem trabalhos 

científicos semelhantes. 

 

III.2 MATERIAL DE PESQUISA 

 

O documento original compõe-se de três cadernos manuscritos e de algumas 

folhas avulsas, onde foram registrados 143 sonhos redigidos a partir dos anos vinte 

do século passado, abarcando dos seis anos de idade até poucos meses antes do 

falecimento da sonhadora. Os sonhos foram escritos originalmente em papéis 

avulsos, sendo que dez sonhos assim o permaneceram, o restante foi reescrito pela 

sonhadora em cadernos sem seguir uma ordem cronológica. Como se pode 
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observar no documento original, seus sonhos foram “passados a limpo” 

aleatoriamente em cadernos, conforme a sonhadora escreveu na contracapa do 

primeiro caderno: “Vou escrever os sonhos que mais me impressionou, sem ordem 

de datas. São cópias que guardo á muitos anos”.  

Do volume total de sonhos, 19 eram não datados e, por essa razão, foram 

excluídos deste estudo. Dentre os 123 sonhos datados remanescentes foram 

selecionados os sonhos da série estudada. A datação do último sonho foi 

presumida, de acordo com o registro mecânico de data no envelope de correio onde 

o sonho foi redigido. Ele deve ter sido escrito até seis meses antes do óbito da 

sonhadora. A pesquisadora digitou todos os sonhos organizando-os 

cronologicamente e mantendo à parte os não datados. 

Como ilustração, em anexo encontra-se uma cópia de uma página do material 

para atender ao interesse do leitor, mediante os devidos cuidados com a não 

identificação das pessoas citadas.   

 

III.3 PROCEDIMENTOS  

  

 III.3.1 Critério para seleção de sonhos  

 

A série onírica estudada compreendeu um total de vinte e três sonhos, os 

quais foram selecionados a partir da data mais próxima da ocorrência da perda 

assinalada no texto dos sonhos e, portanto, do início do processo de luto. Os 

primeiros vinte e um sonhos são consecutivos, perfazendo um período de cinco 

anos. O vigésimo segundo e o vigésimo terceiro sonhos são de aproximadamente 

doze anos após aquela sequência e são os últimos sonhos datados pela sonhadora.  

Esses sonhos foram incluídos com o propósito de ser possível acompanhar a 

evolução do processo onírico e do processo de luto até seu final. Os demais sonhos 

registrados neste ínterim, bem como os não datados, foram desprezados para o 

presente estudo.  
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III.3.2 Análise de Dados 

 

Neste material buscou-se divisar a presença do processo de perda e luto e 

acompanhar sua evolução, dinamismos e simbolismos assinalados na série de 

sonhos;  

Elegeu-se nos sonhos o principal símbolo do objeto perdido e de elementos 

relacionados ao processo de perda, cujos significados foram investigados por meio 

da técnica junguiana de amplificação;  

Analisou-se a questão do vínculo afetivo representado na interação das 

principais personagens oníricas relacionadas ao processo de luto.  

Os dados coletados foram analisados, debatidos e confrontados, bem como 

seus resultados, com os dados da literatura. Foi estabelecido um diálogo teórico por 

meio do levantamento de pontos de discussão e de confrontação com as teorias já 

estabelecidas, de modo a observar a emergência de possíveis novos  

conhecimentos e contribuições. Em seguida, foram apresentadas as considerações 

finais. 

 

III.3.3 Técnicas empregadas na Análise dos Dados 

 

As análises do material onírico foram baseadas em: Observação do Ego 

Onírico (HALL, 1983 [2005]); Compreensão dos Níveis Subjetivos e Objetivos de 

trechos dos Sonhos (Jung, 1928 [1984]); Técnica de Amplificação de Símbolos 

(FRANZ, 1990; 1992); (JUNG, 1928 [1984]) e Identificação de Dinamismos do 

Processo de Luto (BOWLBY, 1973 [2004]; 1973 [2004ª]); Parkes (1996 [1998],2006 

[2009]); Franco (2000); Kovács (1992, 2003).  

  



 119 

 III.3.4 Cuidados éticos 

 

O documento, objeto dessa pesquisa, foi doado para a pesquisadora e seu 

estudo foi autorizado pela autora do documento e por um familiar.  

Foram tomados os devidos cuidados científicos e éticos para preservar a 

integridade do trabalho de investigação científica em função do grau de parentesco 

entre a autora do documento (tia) e a pesquisadora. Até o início do presente estudo 

havia decorrido mais de uma década e meia do falecimento da autora do 

documento.  

Para preservar a identificação das pessoas envolvidas ou citadas no 

documento analisado foram substituídos todos os nomes próprios e de localizações 

e as datas foram deslocadas, porém foram mantidos a ordem e o período 

compreendido pelo material. O atestado de óbito da autora do documento analisado 

foi integrado à documentação exigida para o desenvolvimento dessa pesquisa, 

tendo sido tomadas todas as providências de acordo com as orientações 

determinadas pelo comitê de ética.  
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CAPÍTULO IV. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

IV.1 PEQUENO HISTÓRICO SOBRE A AUTORA DO DOCUMENTO ANALISADO  

A sonhadora (autora do documento analisado) era uma mulher simples, 

proveniente de uma família numerosa de agricultores e operários emigrantes do 

nordeste. Seu pai faleceu no início de sua adolescência, após o que os irmãos foram 

se dispersando para grandes centros urbanos em busca de “melhores condições de 

vida”, e por fim, a sonhadora e a família toda emigraram para diferentes cidades.  

Sua escolaridade se resumiu ao primeiro grau incompleto, todavia a 

sonhadora era relativamente atualizada pela leitura diária de jornais e de livros.  

Teve várias profissões braçais e negócios próprios, nos quais não se deu muito 

bem. Passou por três ou quatro uniões com rompimentos descritos por familiares 

como traumáticos e após seus quarenta e tantos anos permaneceu vivendo sozinha. 

De sua primeira união nasceu a única filha que foi criada pela mãe da sonhadora 

para que essa pudesse trabalhar. Na adolescência da filha tiveram início os 

desencontros e conflitos entre ela e a sonhadora, alternados com períodos de 

afastamento e de tentativas de relacionamento que começavam com aparente boa 

convivência e resultavam em conflitos.  Por sua vez, a relação da sonhadora com 

sua mãe foi de marcada ambiguidade, uma vez que oscilava entre proporcionar 

companhia e alguns cuidados próprios da velhice e interações impacientes e 

críticas.  

Próximo de tornar-se sexagenária, a sonhadora sofreu um duro golpe, pois 

sua filha transferiu para o seu nome a documentação da casa de propriedade da 

sonhadora e na qual essa residia, desalojando-a. A sonhadora, então, passou a 

viver de moradia em moradia. Sua renda provinha de um imóvel onde construíra 

casinhas de aluguel.  

No princípio, a sonhadora tentou processar a filha para reaver sua casa, mas 

não teve êxito. Houve várias tentativas de reconciliação por parte de ambas e até de 
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residirem juntas, todas foram frustradas por desentendimentos e ressentimentos. 

Por fim, a sonhadora foi morar noutra cidade na casa de uma sobrinha, onde 

permaneceu até o final de seus dias. Essa sobrinha aparentemente passou a ocupar 

o vazio filial na vida da sonhadora, a qual manteve com ela e com os filhos dela uma 

relação maternal “substituta” (?) de carinho e proximidade.  

Aproximadamente um ano após o primeiro sonho da série, a sonhadora 

perdeu um irmão (pai da sobrinha citada acima), do qual era bem próxima na 

convivência e no afeto.  Passado um ano, a mãe da sonhadora faleceu.  

A sonhadora foi fumante durante décadas, apresentou alguns episódios 

depressivos e de alcoolismo moderado, tendo desenvolvido doença 

cardiorrespiratória (angina pectoris e enfisema pulmonar) em idade avançada. 

Gostava de ler, particularmente salmos bíblicos, gostava de brincar e de “paparicar 

os sobrinhos-netos”, de fazer crochê, de jogar cartas, de cozinhar, de lavar roupas e 

de passear em casa de parentes. Já idosa, a sonhadora gostava muito de ficar em 

casa, tomando café, fumando ou ainda de permanecer em seu quarto, deitada lendo 

e cochilando.  

 

IV.2 Análise de Dados    

 

Para que pudéssemos ter uma visão panorâmica do processo de luto 

estudado optamos pela composição do material onírico ao longo de um período de 

dezoito anos: dos vinte e três sonhos que compõem a série, os primeiros vinte e um 

sonhos são consecutivos e abarcaram um período de cinco anos. O vigésimo 

segundo e vigésimo terceiro sonhos, os quais obviamente finalizaram a série, 

correspondem aos últimos sonhos datados registrados pela sonhadora e ocorreram 

doze anos após o vigésimo primeiro sonho. Todavia, essa reunião foi possível 

porque os sonhos caracterizavam-se como uma série onírica. 

Estes sonhos foram considerados uma série na medida em que observavam 

a repetição de chaves que os ligavam entre si, notadamente os que tratavam a 
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respeito da relação da sonhadora com a perda, com sua filha, com sua mãe e com o 

objeto perdido - a casa. Encontramos por certo mini séries específicas dentro do 

conjunto de sonhos, porém neste estudo não nos detivemos nessa questão e 

focamos a série integralmente.  

Em função da máxima de não ser indicada a análise de um sonho isolado, 

nem sua interpretação sem as associações e participação do sonhador Jung (1928 

[1984]) buscamos alternativas de análises oníricas. Essa prescrição tem sua razão 

de ser quando a interpretação de sonhos é feita a nível pessoal, devendo então ser 

direcionada fundamentalmente pelas contribuições e impressões do sonhador. 

Em nossa situação o propósito era diverso e a falta das condições para 

realizar uma interpretação a nível pessoal, que poderia ser um limite, tornou-se uma 

oportunidade de trabalhar com outras ferramentas e diretrizes, especificamente pelo 

fato de dispormos de uma série onírica. Esta situação nos levou a lançar mão de  

“estratégias não pessoais” de exploração do território apresentado pelos sonhos, por 

meio do levantamento de associações do coletivo, de uma maneira, pelo menos em 

parte, acessível às pessoas leigas interessadas em compreender seus sonhos.  

Neste caso, ao invés de examinarmos a fundo cada sonho em busca de sua 

interpretação particular, olhamos o conjunto de sonhos como um sistema interligado 

e dinâmico. Dele recortamos ora uma parte, ora outra, acompanhando os 

movimentos dos protagonistas, o cenário do sonho e seu desenrolar, a fim de 

tentarmos entender a trama da série onírica, seus pontos de interseção e a evolução 

de determinados elementos do sonho, bem como a construção de seus possíveis 

sentidos. 

Em função disto, escolhemos alguns “postos de observação” estratégicos 

para investigar os dinamismos do processo de luto e os dados oníricos a respeito da 

representação da figura da sonhadora, da vinculação e do objeto perdido e de 

elementos interligados a ele. As estratégias de exploração dos sonhos foram as 

seguintes:   

• Acompanhar a movimentação do Ego Onírico; 

• Observar as variações na qualidade do Vínculo Afetivo entre a 

sonhadora e sua filha;  
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• Amplificar os simbolismos relativos ao Objeto Perdido (a casa) e a 

outros elementos oníricos relacionados ao processo de perda;  

• Identificar e seguir os Dinamismos e Simbolismos ligados ao Processo 

de Perda e Luto.  

 

IV.3 A MOVIMENTAÇÃO DO EGO ONÍRICO 

 

Acompanhar a trajetória do ego onírico (EO) permitiu-nos ter uma visão de 

sua capacidade e potencialidade ativa ou passiva. O ego onírico, que é uma 

representação de partes do ego personificada no sonho na figura do sonhador, 

oportuniza por um lado que aquele que sonha se “veja” e tome consciência de suas 

ações e reações. Por outro lado, enquanto meio de pesquisa, podemos ter uma 

síntese das condições gerais e do desenvolvimento do ego onírico observando seus 

padrões delineados pelo modo como o ego onírico se move, pratica e sofre ações 

nos sonhos (HALL, 1983 [2005]).  

A princípio atentamos para as atitudes e posições ativas ou passivas que o 

ego onírico adotou em suas interações com a filha prioritariamente, com a mãe 

secundariamente e de modo mais geral em outras interações relativas à situação de 

perda.  

Por meio da leitura a nível subjetivo do sonho Jung (1928 [1984]) tentamos 

identificar as representações simbólicas da dinâmica interna da sonhadora e sua 

correlação com o andamento do processo de luto, do qual pudemos depreender a 

presença ao fundo e a atuação do processo de individuação. Dessa maneira 

buscamos poder acompanhar como o EO desempenhou-se no desenrolar da série 

onírica concomitantemente ao processo de pesar e investigar a geração de recursos 

de enfrentamento. Os sonhos estimulavam, propunham possibilidades de 

enfrentamento ao EO? 

Se por um lado a observação da dinâmica do EO no decorrer dos sonhos 

pode potencialmente nos dar indicações a respeito do enfrentamento do processo 
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de luto, por outro lado procuramos examinar a qualidade do vínculo afetivo entre a 

sonhadora e sua filha no desenvolvimento da série onírica, a fim de verificar indícios 

a respeito do papel que o vínculo pode representar para o processamento das 

perdas. Supomos que haja uma interinfluência diretamente proporcional, ou seja, o 

processo de luto empresta colorido ao vínculo afetivo e este matiza o processo de 

luto e seu andamento. Nesse sentido, registramos adiante as reflexões acerca das 

ligações assinaladas entre vínculo afetivo primário (NEUMANN, 1961 [1991]) e as 

reações de luto (BOWLBY, 1973 [2004], 1973 [2004ª]). 

As observações na série onírica a respeito das transformações no vínculo 

afetivo foram de interesse para que pudéssemos compreender as circunstâncias e 

respostas geradas pelo sonhador aos estímulos provindos do inconsciente. 

Pudemos então tecer conjecturas a respeito das superações e regressões a que 

estão sujeitas a qualidade do vínculo e suas repercussões nos processos implicados 

na perda (BOWLBY, 1969 [2002], 1973 [2004], 1973 [2004ª]). Por outro lado, 

pudemos observar se e como os sonhos retrataram essas questões.  

Os sonhos tratavam de uma perda que acarretava perdas secundárias: a 

sonhadora perdeu sua casa. O tema casa foi presente na maioria dos sonhos, 

passando por diversas expressões que podiam corresponder ao sentido literal bem 

como ao sentido subjetivo e simbólico: casa como representação do corpo da 

sonhadora e de seu estado anímico. Como a desapropriação foi cometida pela filha, 

a sonhadora perdeu simultaneamente a “filha boa” e o vínculo afetivo positivo e de 

confiança com ela. As perdas secundárias foram múltiplas: moradia, dinheiro e 

estabilidade emocional e financeira. A amplificação simbólica do objeto perdido pode 

nos auxiliar na compreensão do impacto e do possível restabelecimento dessas 

perdas? 

O estudo comparativo de alguns elementos do sonho na mitologia e em 

outros simbolismos universais nos possibilitou leituras simbólicas exploratórias a 

respeito de significados das imagens e dos enredos oníricos. Estes simbolismos se 

entrelaçaram na malha tecida pelos dinamismos do processo de luto e do processo 

de individuação. O processo de individuação estimula o fluxo, o desenvolvimento e a 

autorregulação psíquica da sonhadora, conforme as ideias de Jung (1928 [1984], 

1912 [1986], 1947 [1987]); de Kast, (1988, 2010) e de Olson, 2010). 
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A fim de fazer uma apreciação dessas questões selecionamos os símbolos 

mais ligados à expressão do estado intrapsíquico da sonhadora – sentimentos de 

ódio, de medo, de solidão e das protagonistas implicadas em sua vinculação afetiva 

– filha, mãe, bem como à representação do objeto perdido – casa e de seu processo 

de luto. Nessa intenção, buscamos correlações do material de interesse nos estudos 

simbólicos referentes ao simbolismo universal, a etimologia e a mitologia. 

Acerca dos Dinamismos e Simbolismos relacionados ao Processo de Perda e 

Luto procuramos discernir a presença de movimentos e enfrentamentos voltados 

para a expressão de pesar e ou para a superação da perda, representados pelos 

enredos oníricos que retratavam a jornada da sonhadora. Discutimos as etapas, 

ciclos e peculiaridades do curso do processo de luto que identificamos na série de 

sonhos. Outro ponto analisado foi a existência de mecanismos oníricos de incentivo 

ao andamento e resolução das questões implicadas na perda e no pesar.   

 

IV.4 ACOMPANHANDO AS EXPRESSÕES DO EGO ONÍRICO 

 

Ego onírico corresponde à figura da sonhadora no sonho. Consideramos que 

o ego onírico estava “acompanhado” quando este se relacionava ou podia contar 

com pessoas conhecidas com quem mantivesse algum grau de parentesco ou de 

amizade, de ligação afetiva positiva, em contraposição a ele ter se achado sozinho 

ou solitário em interações mais “casuais” do que afetivas ou em situações de 

animosidade. Em alguns sonhos o ego onírico (EO) iniciou uma jornada solitária e 

depois interagiu com alguém. Do total de vinte e três sonhos, em dezesseis deles 

(quase 70%) o EO permaneceu sozinho o tempo todo ou em boa parte dele, 

envolvido em situações de antagonismo ou de não acolhimento.  

Portanto, o EO apresentou-se acompanhado de alguém em sete sonhos. Ora 

estava em companhia da mãe (que caminhava com a sonhadora no 1º sonho e 

conversava com ela no 18º sonho), ora de uma amiga (Da. Abenta4, com quem 

caminhava de braços dados no 8º sonho), de uma irmã (Dite, no 6º sonho sua 

                                                 
4 Nomes fictícios 
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chegada deixou o EO contente, pois estava com muito medo), de um irmão e de um 

amigo (Ricardo e Álvaro respectivamente, no 13º sonho) e ora de uma sobrinha 

(Bete, no 4º sonho).   

Nos demais sonhos o EO estava acompanhado por pessoas de atitude 

amistosa, com quem interagia (por exemplo, uma conhecida e uma cunhada, 

Belinha, no 14º sonho) e de pessoas que prestavam auxílio à sonhadora: no 19º 

sonho pessoas correram ao seu encontro alertando-a para que tomasse seu lugar 

na casa da filha que estava sendo ocupada. Mesmo nestes sonhos, em muitos 

momentos, as pessoas em seu entorno eram quase indiferentes ao EO afetivamente 

falando, como protagonistas “coadjuvantes” ou apáticos aos seus pedidos.  

O EO interagiu com pessoas geralmente para procurar por alguém ou por 

ajuda, obtendo em geral escassa cooperação.  A respeito de seu comportamento, 

conseguiu ora aprovação por sua revolta, por seu desejo de vingança e agressões 

contra o genro (Dimas) e contra a filha (Fiota), ora foi alvo de condenações e 

acusações. No 5° sonho uma mulher disse a respeito de sua revolta pela perda da 

casa tomada por sua filha: “A sra foi muito mole, devia ter agido no começo. 

Agora!... fez um gesto com a mão.” Este comentário apresenta ao EO uma alusão à 

sua incompetência ou culpa por não ter sabido cuidar do é seu? No 8º sonho um 

grupo de pessoas veio para perto da sonhadora, indicando estar em seu favor.  

Em vários momentos o EO sofreu reprovação e abandono: no 9º sonho todos 

o olhavam com cara feia e comentavam sobre a questão da casa que a filha 

arrebatou e, no 12º sonho, as pessoas pareciam não ter gostado do que o EO 

dissera contra sua filha e se foram, embora em seguida outras pessoas tenham 

seguido a sonhadora em direção à casa de sua mãe.  

O EO viu-se em perigo em diversos sonhos ou supôs que o estivesse, um 

risco representado por ladrões que estavam dentro de casa ou que pudessem fazer 

mal para sua mãe. A sensação de medo e de ameaça provinda de ladrões teve 

início no 7º sonho. Neste sonho é interessante observar que o EO não encontrou um 

revólver para defender-se e, contudo, um dos ladrões era um rapaz “bonzinho”, que 

“não fazia mal a ninguém” e que reapareceu “no escuro” junto com o EO em sua 

cama, o qual se dispôs a preparar alimento para ele. De duas uma: ou o ladrão não 
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era de fato ladrão, ou a sonhadora dividir sua cama com ele sugeriu que o EO 

inadvertidamente passou a “dormir com o inimigo” e não se dar conta de o 

envolvimento ser impróprio.  

Observamos certa ambigüidade do EO em relação à figura masculina, 

geralmente vista como ameaçadora (ladrão) e alternadamente como figura 

aparentemente sensualizada e amistosa ou protetora, como no exemplo anterior e 

nos seguintes sonhos: no 9º sonho o EO golpeou sua filha e as pessoas pareciam 

reprovar seu comportamento: “Falavam homens com gestos raivosos, e me 

apontava e me acusava [...] Todos foram embora. Um homem bem velho ficou 

deitado comigo numa (cama) muito grande. Quando falei para tirar a roupa ele caiu.” 

No 12º sonho também após ter sentido muito ódio pela filha e de tê-la espancado 

mais uma vez pelo roubo da casa, em seguida o EO esteve na casa de sua mãe e 

então descreveu o seguinte: “saí dali, entrei num carro, o motorista estava 

cochilando no banco de traz. Abracei-o, e falei, eu amo você. O motorista era jovem, 

moreno e bonito.”  

A presença de “ladrões” aconteceu após o 6º sonho que focalizou a seguinte 

situação: o EO estava em sua casa com medo e em seguida sua irmã chegou, o que 

lhe deu certo alívio, porém esta parecia emburrada. Num quarto havia uma menina e 

a sonhadora pediu à irmã para irem buscá-la, pois a criança estava sozinha e o lugar 

era perigoso. Uma mulher passou para outro quarto, a qual a sonhadora julgou ser 

sua filha. Em seguida sua irmã quis conversar, porém, o EO disse “estou com sono, 

não quero ouvir nada.”  

Por ter a mesma origem e pelo laço sanguíneo, irmã simbolicamente é uma 

das figuras mais próximas de retratar de perto a própria sonhadora e, portanto, pode 

ser tomada como representação de uma contraparte “emburrada” do EO que quer 

conversar com ele. Essa atitude do EO de optar por entregar-se ao sono ao invés de 

querer conversar ou ouvir, pode ter sido o disparador da presença de ladrões e das 

sensações de estar em perigo, sinalizando que o EO escolheu manter-se fechado ou 

mais inconsciente da situação e dos sentimentos conflitivos que vinha 

experimentando. Podemos levantar a hipótese de que o perigo interno em 

permanecer inconsciente e cheio de ódio passou a ser representado pela chegada 

de ladrões.   
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O tema dos ladrões reapareceu, por exemplo, no 7º sonho: “Percebi que 

entrou ladrões na sala” e no 9º sonho: “Sonhei morando numa casa muito grande. 

Chegou5 uns homens. Era ladrões, disfarçados em vendedores de roupa.” Por outro 

lado, os ladrões podem ter outra representação ou conotação simbólica, pois nessas 

passagens pareciam estar coligados à figura da filha, a qual se comportara como 

ladra em relação à sua mãe. 

O EO não pareceu muito bom em defender-se de verdade e frente às figuras 

de ladrões ele apresentou atitudes ambíguas no decorrer da série: alternaram-se o 

medo deles e uma relação “amistosa” com eles. No 11º sonho o EO preocupou-se 

com o que os ladrões pudessem fazer contra sua mãe, depois a vê andando num 

quintal sujo e escuro, todavia a sonhadora segue livre, ganhou deles um vestido: 

“ahi olhei para o vistido e falei; nunca tive um vistido tão bonito, e tão caro”.  

Essa impressão de perigo provindo de ladrões, ao qual o EO onírico se 

achava supostamente exposto manteve-se um tema recorrente, porém em nenhum 

sonho os ladrões agiram ferindo-o ou prejudicando-o concretamente. No 16º sonho 

sua sobrinha (Bete) disse “não são ladrões nada, a minha tia está doente dos 

nervos” – neste momento o EO, e logo, também o ego vígil, teve a explícita “dica” 

onírica de que essa sensação de vulnerabilidade e perigo podia ser devido a seu 

desequilíbrio psicológico e não devido à situação concreta de risco externo. 

Noutros sonhos homens são evocados para prestar ajuda, embora raramente 

o EO tenha sido de fato atendido. Ele pediu ajuda a um menino de olhos azuis e ao 

S. Luiz no 11º sonho, mas eles não deram importância a seu pedido de chamar a 

polícia; no 15º sonho homens se deitaram indiferentes à sua aflição e pedido para 

levarem-na ou dizerem onde encontrar sua filha, somente um deles afinal apontou 

para uma direção onde ela não foi encontrada.  

Houve uma repetição de situações em que o EO não conseguiu algo: 

encontrar uma arma (um revólver, para proteger-se ou uma tesoura, para agredir); 

convencer alguém para que telefonasse para a polícia em sua defesa ou que 

ouvisse seus pedidos, por exemplo, para indicar um caminho para encontrar a casa 

da filha no 15° sonho ou para libertar o EO de um ônibus-caixão no 20º sonho. 
                                                 
5 A ortografia e a gramática dos trechos de sonhos citados foram conservadas conforme foram 
grafados no documento original.   
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Outras coisas que o EO não conseguiu: tomar banho num rio ou encontrar suas 

roupas ou trocá-las para poder ir trabalhar. Então, resumindo, muitas tentativas do 

EO foram frustradas, suas ações neste sentido se iniciavam, porém não levavam a 

um estado de alívio, de consumação ou de resolução. 

O EO progressivamente foi sendo exposto a situações de ameaça, de 

reprovação, de acusação e de agressão e foi se apresentando cada vez mais 

sozinho. No 9º sonho o EO foi atacado fisicamente por pessoas, com as quais lutou 

bravamente; e acerca delas disse: “a fiota era a chefe de todos”. As aparições da 

filha (fiota), mencionada ou presente, se deram em doze sonhos, ficando bem 

assinalada a força do vínculo afetivo conflitivo entre o EO e ela.   

Retrocedendo um pouco, temos outra situação a ser notada. No 3º sonho o 

EO não conseguiu tomar banho em “um rio de água limpa cristalina”, por receio de 

que homens o vissem nu. Ele é acusado de roubo por seus patrões no 10º sonho, no 

qual “os santos viram as costas” e choram, indicando uma reprovação. Dessa vez o 

EO tomou um banho, mas não teve êxito em encontrar suas roupas e sentindo-se 

preso disse: “vou sair assim mesmo”. Este tema das roupas e patrões reapareceu no 

18º sonho, no qual após conversar bastante com sua mãe a sonhadora viu sua 

patroa na janela de uma casa muito bonita, pensou que precisava ir trabalhar, mas o 

EO não havia trocado de roupa para poder fazê-lo. Alternaram-se nestes sonhos 

questões referentes à autocensura e constrangimento da ação, à censura de outros 

contra o EO e a respeito de sua inadequação. 

Essas acusações e impedimentos falam de dificuldades do EO quanto a 

mostrar-se, assinalando pontos, sob a perspectiva do nível subjetivo, acerca da 

identidade, da persona e da autoaceitação da sonhadora. Essas questões estão 

diretamente ligadas à forma como a sonhadora se reporta a seu mundo interior, à 

sua capacidade restrita de elaboração e a seu processo de individuação. 

Um tema recorrente relativo ao EO foi o de estar com fome e não ter comida 

ou como comer. Ele comeu apenas em duas ocasiões: no 11º sonho, no qual 

pensou em ir morar na casa da filha, casa “que não tinha donos”, em seguida 

consegue comer por iniciativa própria: “entrei numa casinha pobre e velha, comi 

alguma coisa...”. Mas apenas no 13º sonho as pessoas lhe deram algo para comer: 
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“... fui para a cosinha. Perto do fogão, varias pessoas comiam pão, me deran um 

pão redondo, comi um pedacinho.” Neste sonho, o EO em seguida estava num 

aposento grande, cheio de luz e de flores, uma referência inusitada ao objeto 

perdido, ou seja, o aspecto simbólico da casa ganhou uma mudança de aparência 

(positiva) neste sonho. No anterior o EO agredira sua filha e sentira muito ódio, 

depois rumara para a casa de sua mãe onde não haveria pratos suficientes para 

comer uma feijoada. “Senti fome, não vi comida, nem ninguém comendo.” Depois de 

o EO ter comido no 13º sonho aconteceu uma mudança de atitude. 

 Mais especificamente no 15º sonho, escrito duas vezes pela sonhadora 

conforme se pode conferir no sonho 15ºA, o EO manifestou o desejo de ser 

conduzido ou informado a respeito de onde encontrar a filha, mas a princípio não 

conseguiu ser ajudado nisto. Ele foi tomado de desespero e aflição em localizar a 

filha, em contraposição ao sentimento constante referido de ódio e revolta dos 

sonhos anteriores. Outra particularidade deste sonho é que o EO encontrou garfos e 

entregou um deles, após o que recebeu indicação sobre a direção onde deveria 

estar sua filha e partiu sozinho à sua procura, porém sem sucesso: “Numa água 

esganada (leia-se estagnada)6, que mais parecia esgoto, achei vários garfos, sujos e 

velhos, um parecia ser de ouro. (Lavei-os)7 Um homem disse; esse e meu. Fica com 

ele então, saí aflita; falando vou sosinha procurar minha filha. (Sahi dali, andei um 

pouco, vi vários homens deitados, mas só via as pernas). Ela esta la e apontou para 

umas arvores. Deitara no chão outra vez. (Fui sosinha). Cheguei perto das árvores e 

gritei; fiota, fiota, nem uma resposta. Não achei a fiota.” A sonhadora assinalou essa 

última frase com um x, de alguma forma quis destacar essa questão.  

A dificuldade do EO de alcançar a filha não foi transposta nas poucas 

tentativas feitas. Ter conseguido lavar os garfos, remover a sujeira de água de 

esgoto e revelar o aspecto do garfo (que pode ser de ouro) foi um acontecimento 

inusitado. O tema de sujeira e de lavar permeou alguns sonhos e reapareceu no 22° 

sonho, em que o EO tentou limpar meias, mas a sujeira não saia. Podemos inferir 

que o EO lidou com sujeiras difíceis de remover e que este sonho é notadamente 

um ponto de mutação na série onírica pelas razões mencionadas, ou seja, a 

                                                 
6 Parênteses da pesquisadora. 
7 As seguintes anotações entre parênteses são de partes do sonho 15º A, uma vez que o 15º sonho e 
este são o mesmo sonho escrito com pequenas diferenças que se complementam.  
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mudança de atitude do EO e o êxito em descobrir e limpar algo precioso encontrado 

na água estagnada, parada. Outro ponto notável é ser um objeto usado para comer. 

O gesto de entregar este objeto pode ser discutido em pelo menos dois sentidos: o 

EO não saber dar o devido valor ao que é de ouro, não se apropriar do que encontra 

ou não ter ambições por posses, sua prioridade era outra, encontrar a filha. O 

encontro do garfo que “parecia ser de ouro” e as árvores têm um interessante 

simbolismo que será amplificado noutro momento.  

Em geral, o EO tomou iniciativas, realizando as seguintes ações: agredindo 

verbal e fisicamente a Fiota e o Dimas, o qual desapareceu após o 8º sonho. Até 

então o EO distribuíra sua revolta entre os dois. Outra ação do EO era perambular 

por locais escuros, esquisitos, sombrios ou por casas de diferentes proprietários, 

dimensões e aspectos, predominando ambientes opressivos, palcos de conflitos. 

Apenas em dois sonhos os aposentos foram descritos claramente como positivos: 

no sonho 17º o EO estava numa casa agradável e no 13º, em que houve uma 

transformação no ambiente, de casa estranha em pensão que tinha um salão 

ajardinado cheio de flores e de muita luz, onde o EO aguardava por sua “operação”.  

Neste sonho e no seguinte apareceu a preocupação do EO com dinheiro 

relativo a pagamentos de moradia: as diárias de uma pensão e o alto valor a ser 

pago pelo aluguel de uma casa. Podemos propor nessa passagem que o EO foi 

retratado como tendo pouca energia “monetária” para sustentar-se em um local 

abrigado ou pagar por um enquanto esperava para realizar uma operação. Que 

operação? Seria uma tentativa de recuperação da saúde, uma transformação? Não 

temos como discriminar um sentido preciso.  

No 15° sonho houve então a transformação de sentimentos do EO que até 

então permanecera revoltado, numa atitude agressiva e hostil contra a filha. No 17° 

sonho o EO relatou seu endereço (portanto tinha uma casa para si) e no 18° 

atravessou uma ponte precária onde mulheres lavavam roupa, conversou bastante 

com sua mãe e então anunciou que “precisava trocar de roupa”. Essas ações do EO 

pareceram indicar uma mudança, o início de uma recuperação da perda, pois pela 

primeira vez o EO tem um endereço (!).  Ele conseguiu atravessar uma ponte onde 

roupas eram limpas e expressou que precisava mudar de roupa, numa alusão a 

mudar sua imagem ou papel, hipoteticamente.  
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No 19° sonho o EO alternou o comportamento de tentar impedir que pessoas 

ocupassem a casa que acreditava ser de sua filha com o comportamento de cogitar 

poder ir morar lá, após ser informado que a casa era muito grande e sem donos. Na 

iminência de fazê-lo o EO apresentou muita tristeza e choro.  

No sonho seguinte o EO estava viajando sozinho num ônibus e ao tentar 

erguer-se percebeu que estava preso. “Ao querer me levantar notei que o teto era 

muito baixo, notei também que estava deitada. Comecei a gritar, e bater no forro do 

ônibus, o motorista não ouvia, pois o forro era com algodão e nilon, era baixo, que 

minha barriga estava encostada no forro. Desesperada, quis rasgar o forro. (...) 

Sentia a maior aflição, e transpirava muito. Olhei por não sei onde e vi uma casa. 

Falei ao motorista, por Deus essa é a casa de minha filha, deixe me aqui. Ele não 

ouvia. Acordei ouvindo o eco dos meus gritos.” O sonho tomou um tom emocional 

intenso, com características de pesadelo, o EO viveu uma situação insustentável 

que acabou por interromper o sonho e o sono. Como se assim o sonho “acordasse” 

a sonhadora a respeito do rumo desastroso que a conjuntura estava tomando. 

 A viagem representava para o EO o comportamento de busca da filha que 

acabou levando-o a uma situação opressiva com caráter de morte? Ou retratava a 

possibilidade de o EO chegar a um porto seguro, a casa da filha, o ponto onde 

deveria descer do ônibus e encerrar a “viagem”? Contudo, este é um sonho sem 

desfecho, no qual o EO não consegue uma saída de sua situação de aprisionamento 

letal em um ônibus-caixão. 

Neste sonho, o 20º, o EO descobriu-se cativo, desesperado e impotente, 

tentando ser ouvido, libertar-se e alcançar a casa da filha. Podemos supor que o 

sonho apresentou à sonhadora ao que tem levado e ao que levará a fixação do EO 

nos aspectos negativos de sua relação com a filha e com a perda. Este sonho, vale 

notar, sucedeu após o EO cogitar ir viver na “casa da filha”. Considerando o sentido 

subjetivo do sonho, cogitar viver na casa da filha foi acompanhado de tristeza, choro 

e angústia de “morte”, eventuais conseqüências de sua atitude prolongada em 

permanecer embaraçada no complexo materno-filial.  

Em todo o percurso da série onírica, de fato, a sonhadora não conseguiu ser 

mãe positiva e que, via de regra, experimentou ressentimento e hostilidade. Da parte 



 133 

da filha, em geral, também não aconteceram gestos positivos ou de simpatia filial. 

Não sendo isto o bastante, também não houve sinalizações de uma relação 

exatamente positiva ou afetiva da sonhadora com sua mãe. Este círculo nos remete 

ao “mito do eterno retorno” das questões que não foram suficientemente atendidas 

na formação e rompimento de vínculo (BOWLBY, 1973 [2004]) e na relação primal 

(NEUMANN, 1963 [1991]). Um retorno que atravessou as gerações e interferiu nas 

habilidades psicológicas necessárias para o processamento do luto. 

No sonho posterior o sentimento de ódio pela filha retornou e persistiu, 

embora neste sonho (21º) tenham sido apontadas mudanças na atitude da filha: de 

uma atitude correntemente submetida às agressões do EO ela passou à iniciativa de 

provocá-lo: “... olha a bêbeda ahi? Olhei olhei e percebi que foi minha (filha) que 

tinha falado, ela andava debrussada no ombro de minha mãe. Repetiu; olha a 

bebedinha. As moças comessaram a rir. Senti verdadeiro ódio por ela. Avancei nela 

batendo e puchando os seus cabelos com o mais profundo ódio. Fui para perto de 

minha mãe. Mãe, ultimamente eu só sinto ódio pela fiota. Como é triste o ódio. Não 

sei como tem gente que vive a vida inteira com o coração cheio de ódio, deve ser 

pessoa muito forte. Não há veneno mais mortífero do que o ódio. Sai por uma 

estrada, estava escura, muito escura.”  

Pela primeira vez o EO se lastimou por não estar conseguindo parar de reagir 

com violência e por ser tomado por sentimentos hostis contra a filha. O sonho 

continuou com o EO andando por uma estrada escura e logo entrou numa casa 

onde “a fiota e a mãe estão fazendo comida”. Em dois momentos as figuras da filha 

e da mãe da sonhadora apareceram ligadas por “laços estreitos”: a filha andava 

debruçada no ombro da mãe do EO e na cena seguinte cozinhavam juntas. 

Podemos propor que o sonho apresentou o complexo materno e filial com pontos 

interdependentes de ligação e de reedição transgeracional? 

Quando o EO retornou e entrou numa casa onde a mãe e a fiota estavam 

cozinhando juntas, procurou por uma tesoura enorme que escondera (no 5º sonho 

utilizara uma tesoura como arma para agredir o genro), mas não a encontrou. 

Procurou também por seus sapatos e gritou por sua mãe para saber dos sapatos. A 

sonhadora registrou o comentário de que acordou neste momento, ainda a tempo de 

ouvir o eco de seus gritos e, logo voltou a dormir. O sonho continuou e pela primeira 
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vez a filha dirigiu-se ao EO e chamou-o de mãe. “A fiota falou não vae embora mãe, 

a comida está quaze pronta, fique. Sentia muita fome, mas falei não quero nada 

teu”. Essa foi a segunda iniciativa da filha, porém o EO enjeitou sua oferta. Ao invés 

dos sapatos e da tesoura encontrou correntinhas e medalhas que “brilhava como se 

fosse de ouro”. Por fim a filha disse “mãe, vou deixar aquela casa.” Todavia o EO 

não celebrou essa iniciativa e reagiu agressivamente: “Falei, vae logo senão o diabo 

vae aproveitar pouco a tua companhia.”  

Observamos que o EO tinha fome, mas se recusava a aceitar “comida” da 

filha, que por sinal cozinhara junto com a mãe do EO (logo recusou a comida da 

mãe também), o que nos levou a considerar que o ressentimento e a mágoa haviam 

envenenado sua disposição de busca e, quem sabe, de reconciliação, tanto com o 

objeto perdido, como com a filha (agente precipitador da perda e do pesar) e 

indiretamente com a mãe.  

O encontro das correntinhas e medalhas de ouro e prata pelo EO sugerem 

que ele encontrou algo precioso, sugestivamente ligado à fala seguinte da filha a 

respeito de deixar a casa – isto era algo precioso e almejado pelo EO em 

praticamente todos os sonhos. Ao que tudo indica o EO não obteve êxito em sair de 

uma postura fixada na relação afetiva negativa com a filha, mesmo quando essa se 

propôs a abrir mão ou devolver (?) o objeto perdido.   

Como pontuamos acima, até este vigésimo primeiro sonho a série foi 

consecutiva e abarcou cinco anos de sonhos. Passados doze anos, tomamos os 

dois sonhos que finalizaram a presente série onírica, nos quais o desfecho não 

resolutivo do processo de luto foi ratificado, particularmente no que concerne à 

transformação do vínculo. 

No 22º sonho homens estão dentro da casa do EO, porém houve uma 

transformação em relação à repetitiva sensação nos sonhos anteriores de homens 

serem ladrões ou não prestativos: agora são homens simpáticos e com “aparência 

de rico”. O EO precisava que sua mãe fosse a algum lugar. “Em vez de ir ela foi 

durmir. Em desespero eu gritava: tudo por cauza de uma certa mãe deu essa 

confuzão toda.” Em seguida o EO conseguiu três pares de meias emprestadas de 

uma moça numa loja, porém na hora de devolvê-las a lavagem não retirava sua 
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sujeira. Receber algo, no caso as meias, também foi uma novidade e uma gentileza 

não habitual. Sujeiras que não saem mesmo quando lavadas deu a entender que o 

EO tem “sujeiras” difíceis de remover. 

Neste sonho o EO passou então a peregrinar por vários lugares: “Andei em 

muitos lugares procurando não sei o que. (...) Em lugares extremamente esquisito 

me perdi. Sem rumo andava pra lá e pra cá, nervosa e agitada. Tudo escuro e 

deserto, só eu. (...) Com muito medo fui andando, não tinha uma casa uma luz uma 

pessoa. Nada.”   No final, “já perto de casa” encontrou os homens que iam embora e 

um falou que um deles estava esperando pelo EO, o qual pensou: “deve ser o mais 

bonito”, mas a sonhadora não chegou em casa. Ao não ser atendido pela mãe, o EO 

concluiu que “toda essa confusão” foi por causa dela, mais uma vez foi assinalado 

ao EO a questão do complexo materno-filial original que o desorientava e o 

mantinha perdido no escuro, sem achar “a casa”.  

A figura do homem mais bonito que espera pela sonhadora na casa pode ser 

considerada uma figura psicopômpica de animus (Franz, 1992), notadamente pelo 

teor do próximo sonho que reafirmou a percepção da sonhadora a respeito da 

proximidade da própria morte.  Este tipo de figura masculina pode ser relacionado às 

“belas aparições anímicas típicas de prenúncio de morte” em sonhos premonitórios, 

que preparam o sonhador para ser acompanhado e introduzido em “regiões 

desconhecidas” do mundo inconsciente.   

Vemos que a perda, o objeto perdido (casa) e o vínculo negativo (entre o EO 

e a mãe, e entre ele e a filha) se achavam profundamente intrincados e o 

entrosamento materno foi bastante desarmônico e não nutridor. Essa situação 

afetiva pareceu ter cooperado para frear o curso do processo normal de luto, pois o 

EO não pode contar com estes fatores, nem desenvolver recursos de enfrentamento 

suficientes para que o processo de perda tivesse fluxo e resolutividade. 

No último sonho o EO é incriminado: “A minha filha me acuzando que eu tinha 

queria matar minha mãe com as mais terrivel acuzassoes.” Dois homens 

participavam da situação, um a favor da sonhadora e outro a acusando.  A sugestão 

de que houve uma fusão da figura da mãe e da filha da sonhadora reapareceu na 

cena seguinte: “Um dia eu disse pr ela: p/ de me chingar, eu estou morrendo pode 
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morres, falou; falei Deus está vendo  a cara pr e gritou. Ta vendo que eu quero que 

ela morra e repitia e repitia.” Então o que era alvo de uma acusação se tornou o 

desejo expresso pela filha (fiota) de que sua mãe, a sonhadora, morresse.  

Acompanhamos assim a uma transposição de posturas e de gerações. Se 

tomarmos a perspectiva de que a filha, no sentido subjetivo, também é uma parte do 

EO, observamos que agora essa parte se volta contra a sonhadora e expressa o 

desejo de que ela seja “eliminada”. No sentido simbólico, morrer pode significar 

desaparecer, exterminar, bem como cessar a existência nessa polaridade ou plano e 

assim poder renascer noutro plano, transformada.  

Nos primeiros sonhos foram ventilados sentimentos de culpa, mas os 

sentimentos extremos de ódio persistiram na maioria dos sonhos. Estes sentimentos 

podiam representar uma espécie de resistência, um mecanismo de defesa e reação 

ao luto contra a constatação da falta de amor por parte da única filha. Não teria sido 

o roubo a prova mais cabal de o amor filial estar deteriorado? Não seria essa 

percepção mais dolorosa e frustradora do que o ódio? Não indicaria por si o fracasso 

da relação materno-filial? 

Se a resposta for sim, podemos cogitar como a incidência concomitante 

destes fatores se somaram a outros e contribuíram para a complicação do processo 

de luto. A sonhadora permaneceu presa ao complexo materno filial negativo e, ao 

que tudo indicou sua filha também. O complexo alcançou a relação da sonhadora 

com a mãe e a relação da sonhadora com a filha.  

Façamos então uma síntese do processo percorrido pelo EO. 

Praticamente em toda a série o EO manteve uma relação de antagonismo 

com a filha, agredindo-a verbal e fisicamente, expressando sentimentos de ódio, 

revolta e desejos de vingança. O EO recebeu aprovação inicialmente, representada 

pelo “coro de vozes” que concordavam que o procedimento da filha fora condenável 

e injusto. Gradativamente houve reprovações e acusações contra o EO e contra sua 

agressividade.  

Nessas movimentações oníricas diversas regulações de atitudes da 

consciência foram se sucedendo ao longo da jornada do luto, porém por não termos 
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um histórico da psicodinâmica, da personalidade da sonhadora e de seu cotidiano 

não pudemos inferir que atitudes exatamente. As tentativas de autorregulação por 

parte do inconsciente puderam ser depreendidas por meio das cenas simbólicas 

apresentadas à sonhadora e ao seu ego vígil. Por intermédio da sucessão de cenas 

podemos acompanhar a ações e reações e contrarreações do EO ao longo da série.  

A busca pelo objeto perdido foi uma constante, levando o EO a uma 

verdadeira peregrinação por “lugares escuros e ameaçadores”. Em dada altura o EO 

“teve seu endereço”, o que nos pareceu ter sido uma restauração parcial da perda, 

porém insuficiente. É como se a perda tivesse arrastado consigo a perda de um 

afeto valorizado que não pôde ser recuperado, no sentido de ter se reconstituído 

internamente. Este dado representou a prova maior da não resolutividade do 

encaminhamento positivo do processo de perda e de luto. 

Ao final, o comportamento de busca da filha por parte do EO surgiu permeado 

por sentimentos de desespero, tristeza e aflição. A busca foi rotativa, com retorno de 

sentimentos de revolta e ódio. Conforme pudemos constatar houve um dinamismo 

em que estados se alternaram, um fenômeno típico do processo de luto. 

Estabelecendo um correlato entre o desempenho e desenvolvimento do EO e 

o processamento da perda vimos que o processo de luto caminhou, porém 

permaneceu não resolvido em sua essência. Ele tomou um ritmo cronificado pelos 

ressentimentos, pela estrutura supostamente frágil do EO e pelos conflitos internos 

projetados nos protagonistas dos sonhos. Concluímos, portanto, que os mecanismos 

de defesa não se mostraram eficientes para restaurar as forças do ego onírico e dar 

cabo da tarefa essencial do luto: transformar-se para transformar a realidade e  

buscar novos propósitos de vida. 

 

IV.5 A QUESTÃO DO VÍNCULO NA SÉRIE ONÍRICA 

 

Acompanhamos acima as mudanças porque passou o ego onírico e seu 

vínculo com a filha. O evento da perda pareceu ter precipitado a morte simbólica do 
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vínculo filial e da filha “boa”, podemos dizer que essa passou a apresentar-se mais 

propriamente como uma adversária no decorrer da série onírica. No primeiro sonho, 

ocorrido alguns meses após a perda, a sonhadora caminhava ao lado de sua mãe, 

ambas a pé, enquanto a filha e o genro seguiam montados em um burrinho até que 

chegaram a um lugar esquisito que parecia o inferno. No sentido corrente, chegar ao 

inferno corresponde a atingir um lugar negativo, de mortos, onde as pessoas se 

atormentam, não conseguem se entender quanto mais se perdoar. 

Interessante notar que este sonho não tem desfecho, resolução. Por tratar-se 

de um sonho inicial da série onírica e, portanto prognóstico, podemos levantar a 

hipótese de que a previsão de que este vínculo venha a transformar-se não é 

promissora. E, no que depender disto, nem o processo do luto. Este sonho não 

tratou do objeto perdido, mas introduziu a questão do vínculo representado pela 

forma como a sonhadora apresentou a filha para sua mãe: “falei, mãe, é a fiota que 

toma conta disso. Olha lá, ela está segurando o portão.”  

Para refinar este prognóstico podemos tomar os três primeiros sonhos como 

iniciais, o que é recomendado pela teoria a respeito de sonhos iniciais aprofundada 

por Freitas (1991). Por outro lado, isso nos permite ter cautela para investigar a 

hipótese levantada.  

Nos dois sonhos seguintes tivemos novamente situações problemáticas e 

sem resolução: no segundo sonho, a relação de apego apresentou-se bastante 

comprometida, a sonhadora não conseguiu aceitar alimento (afeto?) da filha e rogou 

pragas, agrediu; no terceiro sonho, houve imagens da sonhadora que refletiram sua 

tristeza. Ela queria, mas não conseguiu banhar-se no rio de águas cristalinas, ao 

redor do qual as próprias árvores choravam, porém encontrou antes um milharal 

com espigas novas e maduras, cujo grão dourado remetia ao simbolismo da 

semente e do sol. 

Somando a qualidade emocional e conflitiva dos enredos dos três sonhos à 

ausência de resolução em todos eles, mais o fato que dois deles apresentavam a 

questão do vínculo negativo, pudemos conservar a hipótese de que tanto a 

vinculação como o processo de luto seriam complicados, embora contivessem uma 

“semente solar de vida”. 
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De fato, os sonhos da série como um todo abordaram recorrentemente a 

animosidade presente na relação mãe-filha, sinalizando que a nível pessoal 

permaneceram instaurados o vínculo negativo e o complexo materno negativo.  

Voltemos ao primeiro sonho, no qual os protagonistas chegaram a um 

braseiro vivo que parecia o inferno.  Realizando uma amplificação simbólica e 

etimológica, inferno remete ao “império localizado nas entranhas da Terra, abstração 

feita de ‘local de sofrimento’ e de mortos, esclareceu Brandão (1991). Neste espaço 

simbólico “penam os pecadores depois da morte” (HOUAISS e VILLAR, 2003). A 

nosso ver, vivem em estado infernal também aqueles que, vivos ou mortos, estão 

fadados a permanecer atados por laços afetivos negativos.  

O inferno também abriga aqueles que praticaram hamartia. Entendemos que 

tanto a mãe como a filha cometeram hamartia, que segundo a mitologia grega 

(BRANDÃO, 1986) significa errar o alvo ou o caminho, perder-se, no sentido de 

cometer uma falta grave. Essa falta quando praticada contra alguém com quem se 

mantém um parentesco sagrado (génos), como entre pais e filhos, implica vingança. 

“Qualquer falta cometida contra um membro do génos recai sobre o génos inteiro”, 

explicou o autor, ou seja, a traição à amizade e à confiança parentais e filiais incide 

sobre a linhagem. Essa incidência foi simbolizada na saga comentada anteriormente 

entre o ego onírico, sua filha e sua mãe.  

Ao que tudo indica o vínculo pré-existente entre mãe e filha era subvertido. 

Todavia, o ato da filha desencadeou na sonhadora uma reação na polaridade da 

mãe terrível, da “madrasta”.  Sob este dinamismo, a sonhadora cometeu hamartia ao 

trair a função sagrada da maternidade de amar e perdoar acima de tudo e de zelar 

pela sobrevivência da prole. Ao contrário, a sonhadora espancou, rogou pragas, 

puxou os cabelos da filha-ladra, ansiando por vingança. A filha por sua vez, cometeu 

hamartia ao profanar o respeito filial em primeiro lugar e, em segundo, ao roubar um 

bem da própria mãe. É proscrito o filho que não consegue amar, respeitar e cuidar 

do bem estar de seu antepassado.  

A perda recebeu a moldura da morte simbólica entre vivos Kovács (2008). 

Perdas múltiplas que envolvem a perda de filho único em circunstâncias inesperadas 

e conflitivas compõem fatores de risco à complicação do processo de luto. Outro 
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fator de risco a ser considerado é a perda de filho durante o envelhecimento. A 

sonhadora estava em vias de se tornar sexagenária quando aconteceu a perda, 

época em que outras perdas típicas deste período do ciclo vital estão se 

avizinhando, como bem estudou Kovács (2008). 

A força do vínculo entre mãe e filha pode ser ilustrada pela mitologia grega, 

por meio do mito de Core, Deméter e Perséfone, o qual remete ao ciclo da morte-

renascimento. O mito relata o ciclo da natureza e da semente, a qual precisa fazer 

sua katábasis (descida ao inferno): permanecer no submundo, debaixo da terra, no 

escuro, dilacerar-se para dar vida ao broto nascente e levá-lo para a superfície 

terrena novamente (anábasis).  

O mito narra o rapto de Kore (a semente, a jovem) por Hades, o deus do 

submundo e das riquezas, pois ele é cheio de “sementes” ou mortos que adubam a 

terra. Pois bem, Hades escondeu Kore com o conluio de Zeus, senhor do Olímpo. 

Deméter (mãe de Kore) fez uma longa, obstinada e desesperada peregrinação em 

busca de sua filha, até descobrir seu paradeiro. Então, para forçar que a garota 

fosse devolvida, fez cessar o ciclo da natureza. Dessa maneira, conseguiu que Zeus 

exigisse de Hades a libertação da garota que passou a ser Perséfone (Kore adulta). 

Zeus fez isso por temor de que a fome viesse a eliminar os mortais, o que em última 

instância acarretaria o fim dos deuses. É que a existência dos deuses é sustentada 

pela “vida e crença dos mortais”. Brandão (1988) pesquisou este mito e relatou 

algumas particularidades interessantes para esse estudo: 

Quando Deméter conseguiu encontrar Core e recuperou sua companhia por 
dois terços do ano devolveu o grão da vida que ela própria, tomada de 
cólera dolorosa, havia escondido. Confiou-o, em seguida, a Triptólemo, que 
recebeu a missão de levar o grão da vida a todos os povos e ensinar-lhes a 
prática do trabalho. A esses dons acrescentou uma recompensa suprema: 
instituiu para sempre belos e augusto ritos, penhor de felicidade na vida e 
para além da morte. As duas deusas, mãe e filha, a todos os homens 
piedosos que as cultuam, enviam-lhes Pluto (Hades), o deus da riqueza 
agrária. Deméter é pois a mãe do grão. (BRANDÃO, 1988) 

 

Pela genealogia recolhida por Hesíodo, Hades e Kore são irmãos por parte de 

mãe (Deméter, deusa regente dos ciclos da natureza), eles que são o deus dos 

mortos e o grão da vida, respectivamente.  
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A nosso ver, o ciclo da semente simboliza o percurso do processo de luto 

paralelamente ao percurso da relação materna, em que a filha precisa desprender-

se de seu vínculo de apego à figura materna. A resolução do complexo materno é 

então uma questão vital ao desenvolvimento. O mito faz uma bela correspondência 

com o processo de individuação, uma vez que a individuação estimula a evolução 

psíquica e de seus dinamismos. 

Tanto no processo de aprender a lidar com a morte como com o complexo 

materno, a filha é impelida à morte simbólica interior de seus aspectos infantis e 

imaturos, bem como das figuras parentais. É a condição para tornar-se adulta, 

renascer e poder circular nos mundos da superfície (consciência) e do reino inferior 

(um dos níveis do inconsciente).  

Como assegura o mito, após essa aventura que todo mortal precisa realizar, 

cada um de nós receberá os dons que foram confiados a Triptólemo repassar-nos: o 

grão da vida e o conhecimento acerca de seu cultivo. E também a recompensa 

suprema de poder participar dos ritos à mãe natureza, garantia de felicidade na vida 

e para além da morte (BRANDÃO, 1988).  

A situação do vínculo amoroso entre Kore-Deméter-Perséfone não 

corresponde a rigor ao que é apresentado na série onírica que acompanhou o 

processo de luto estudado, no tocante à qualidade do apego. No mito, o elo positivo 

entre mãe e filha é realçado, o apego positivo da mãe serve de motor para a busca 

da filha desaparecida. O vínculo afetivo materno indiretamente sustentou a volta e a 

emancipação da filha.  

Kore retornou do submundo para a vida terrestre tendo a morte-renascimento 

dentro de si, uma vez que comera bagos de romã, maliciosamente oferecidos por 

Hades. O deus do inferno inseminou-a. Em suma, Kore e Perséfone são duas e são 

uma. Mas é Perséfone (adulta) quem pode viver uma parte do tempo sobre a terra e 

outra  no reino dos mortos. 

Na série onírica não temos o vínculo positivo entre mãe e filha como no mito, 

pois o vínculo afetivo entre a sonhadora e a filha é tão forte quanto negativo, 

arrastando-as para a polaridade negativa do mito, ou seja, a precipitarem-se no 

“submundo infernal das perdas sem saída”. 
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Um paralelo que nos ocorre entre o ciclo mítico da semente e a vinculação 

remete aos “ciclos” descritos por Bowlby (1973 [2004], 1969 [2006]) e por Neumann 

(1963 [1991]). A “semente afetiva” implantada na vinculação infantil ou na relação 

primal desenvolve um curso em que as separações e perdas possibilitam o exercício 

de fazer entradas e saídas no submundo, uma aprendizagem psicológica 

estimuladora do amadurecimento afetivo em formar e romper vínculos, em lidar com 

a vida e a morte e sobreviver a ela. 

Em suma, ao longo da sequência dos sonhos observamos que o processo de 

luto e a vinculação afetiva passaram por algumas etapas de mudança, porém 

permaneceram sem resolução, conforme os sonhos iniciais indicavam. Por outro 

lado, o processo de individuação continuou estimulando a sonhadora por meio das 

imagens e símbolos oníricos. Trata-se do aprendizado arquetípico sobre a arte de 

lidar com a ruptura de vínculos e com as perdas, em que a morte se torna 

renascimento somente por meio da autotransformação. O exercício do processo de 

individuação se dá no mundo das relações afetivas e dos apegos. Em outras 

palavras, nos tornamos humanos na relação entre humanos. 

 

IV.6 AMPLIFICAÇÃO DE SÍMBOLOS 

 

Lançamos mão a seguir da amplificação de símbolos, chamada de método 

sintético-hermenêutico. Apesar de ser uma técnica de interpretação para conteúdos 

simbólicos, ela não será utilizada para interpretar a série onírica, como poderia ser 

feito numa relação psicoterapêutica e dentro da dialética paciente-terapeuta.Demos 

maior ênfase à sua característica de estratégia exploratória de eventos subjetivos. 

No caso, a amplificação de símbolos serve de opção para “escavação” e seleção de 

significados universais presentes no material onírico estudado.  

Seguindo essa proposta, nos restringimos a estabelecer paralelos entre os 

símbolos e enredos da série onírica e as manifestações arquetípicas do coletivo, 

registradas em fontes de referências especializadas. Por essa via procuramos 

clarear os possíveis sentidos universais dos quais o simbolismo da série podiam ou 
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não estar “impregnados”. Procuramos ainda investigar os processos arquetípicos 

presentes nos enredos oníricos e estabelecer alguns paralelos com a mitologia, 

conforme recomendaram Jung (1947 [1987], 1928 [1984]) e Von Franz (1990). Por 

fim, verificamos, na medida do possível, a presença e a ação de mecanismos 

oníricos arquetípicos e de autorregulação subjacentes ao processo de luto.  

A seguir, passamos a amplificar os símbolos relacionados à perda. Iniciamos 

pela imagem do objeto perdido – a casa. O que o simbolismo dos sonhos podem 

nos informar? Como o símbolo da casa evoluiu na série onírica? Configurações e 

temáticas a respeito de perda, morte e luto podem achar-se representadas neste 

símbolo?  

 

Era uma casa muito engraçada,  

não tinha teto, não tinha nada,  

Ninguém podia entrar nela não,  

porque a casa não tinha chão.  

Ninguém podia dormir na rede,  

porque na casa não tinha parede.  

Ninguém podia fazer xixi,  

porque pinico não tinha ali. 

Mas era feita com muito esmero  

Na rua dos bobos, número zero. 

A Casa,  

Vinícius de Moraes 
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IV.6.1 O Simbolismo da Casa 

 

Na série onírica imagens de casas estavam presentes em dezenove sonhos, 

com exceção do 1º, 3º, 15º e 23º sonhos. Há várias imagens de casas sombrias, 

cenários de encontros  hostis  entre  a  sonhadora  e  sua filha  e  da  presença   de 

homens que a sonhadora temia serem ladrões. Em três sonhos casas foram 

descritas como local agradável: no 4°, 13° e 17° sonhos, nos quais coincidentemente 

as figuras masculinas não foram vistas como temíveis, mas como amistosas. 

No 4° sonho: “Sonhei que estava numa casa com a Bete. (...) Fomos para o 

quintal, o quintal era todo arborizado, as arvores era verde, de um verde raro e 

deferente, mais muito bonito.” A sonhadora diz que o moço “muito bem vestido” que 

chegou nessa casa não ia embora por causa dessas árvores.  

O 13° sonho apresentou a sonhadora numa casa estranha, que “ahi já era 

uma pensão” com um salão muito grande, todo florido, um bonito jardim com 

paredes de vidro e muita luz, “parecia a luz do sol, mas muito mais claro.” Neste 

local a sonhadora aguardava por uma “operação” junto com dois homens, um dos 

quais era seu irmão.  

“Sonhei numa casa muito agradável, cheia de gente”. Assim começou o 17° 

sonho em que a sonhadora interagiu amistosamente com um padre, com policiais e 

com mais outro conhecido, para o qual ela contou seu endereço, o que sinalizou que 

a sonhadora tinha uma casa para si, como já o dissemos. 

Vários sonhos referiram lugares feios, esquisitos, escuros. Mas nas casas 

também houve festa, presença quase fortuita de crianças silenciosas, encontros com 

amigos e parentes. Na leitura de Hall (1983 [2005]), a própria casa pode simbolizar 

as várias partes da estrutura do ego. Cirlot (1984) relatou que as áreas externas e 

internas, os diferentes ambientes e níveis podem representar os estratos da psique.  

Traçamos abaixo um painel dos cenários de sonhos que envolveram casas ao 

longo da série onírica, no qual pudemos acompanhar o desenvolvimento de seus 

diversos simbolismos.  
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O primeiro sonho não fez menção ao símbolo da casa. O segundo sonho se 

deu na casa da filha, onde a sonhadora, cheia de ódio, agrediu-a e ao genro. O 

sonho assinalou literalmente a situação de perda, na seguinte fala da sonhadora: 

“Pela fé que tenho em Deus que, tudo que estou sofrendo vocês hão de pagar. Não 

tira a casa nem dos cachorros, ao contrario... e chorava.”  

O quarto sonho não identificou o proprietário da casa em que a sonhadora 

estava com sua sobrinha Bete, com quem desenvolveu uma relação maternal 

positiva na vida real. O cenário foi descrito como belo e agradável. 

No sonho seguinte, o cenário não foi demarcado. O sonho mostrou a 

sonhadora sentindo “o mais profundo ódio”, tentando ferir o genro e amaldiçoando 

sua filha pela perda, por exemplo dizendo assim: “Essa maldita tomou minha casa, 

me deixou na rua, sem ter onde morar. Ainda te mato... ainda te destruirei.”  

O sexto sonho teve como palco a casa da sonhadora: “Sonhei morando numa 

casa enorme”. A chegada de sua irmã foi providencial, pois a sonhadora referiu estar 

com medo. Também pediu sua ajuda para tirarem uma menina do chão de um 

quarto, um “lugar perigoso”. Noutro quarto entrou alguém parecido com a filha da 

sonhadora. Aqui quatro personagens femininos se encontravam na casa onde a 

sonhadora morava: a irmã, sua filha, uma menina e a sonhadora, as quais 

possivelmente retrataram subjetivamente quatro aspectos dela mesma.  

Casa em primeira instância é lugar de abrigo e de cohabitação, nessa ordem 

reporta ao simbolismo de base segura (BOWLBY, 1973 [2004]). Representação de 

lugar de reasseguramento e proteção, exatamente a função da relação afetiva 

primária positiva.  

Lexicon (2009); Chevalier e Gheerbrant (1988) registraram que 

arquetipicamente casa corresponde a uma área organizada e cercada, simboliza a 

imagem do universo, o que está no centro do mundo e a ordem cósmica. Nos 

sonhos focalizados a sonhadora não teve a casa cercada ou controlada por ela e se 

deparou com situações e pessoas inesperadas, traiçoeiras que despertavam ora 

estranheza ora temor e muito ódio.  Lurker (2003) assinalou que casa é o centro 

sagrado, onde o homem está perto de Deus. Todavia os sonhos mostraram imagens 

de casa que retratou o quanto essa concepção simbólica foi representada como 
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loccus ultrajado, o que pode ser tomado também como um paralelo à dinâmica do 

processo de perda e luto.  

A transfiguração do objeto perdido é um acontecimento típico pós-perda. Ele 

pode ser atacado, idealizado ou ignorado em diferentes momentos e intensidades, 

inclusive como mecanismo para que o enlutado possa lidar com o impacto afetivo de 

sua perda, conforme assinalou Kovács (1992). A imagem onírica da casa, a nosso 

ver, pode reunir simultaneamente o objeto perdido “casa” e os objetos secundários: 

o objeto perdido “filha” e o objeto perdido “interno”, o sentimento de amor maternal. 

Nesse sentido as imagens oníricas anteriores de casa podiam estar simbolizando e 

reunindo aspectos parciais do objeto perdido esvaziado de sua polaridade positiva, 

em decorrência da dor da perda e dos fenômenos típicos de um processo de luto em 

estágio inicial. 

Retomando o curso do símbolo da casa nos cenários, chegamos ao sétimo 

sonho. Este apresentou uma casa muito grande, parecida com a da Bete, na qual 

entraram ladrões. Nessa casa totalmente escura a sonhadora sentiu muito medo, 

procurou uma forma de iluminá-la e de encontrar uma arma. 

No oitavo sonho, em uma casa muito grande estava acontecendo uma festa 

de aniversário. A sonhadora estava com uma amiga e as pessoas sabiam do 

malfeito da filha. O tema da perda da casa reapareceu: “esses malditos roubaram 

minha casa (...) pelo sangue que Jesus derramou na cruz, vocês hão de pagar” e 

novamente a sonhadora sentiu ódio da filha e do genro e agrediu-os. Num quarto 

ricamente mobiliado, a sonhadora sob uma colcha descobriu trapos sujos e fedidos. 

Trapos são pedaços de tecidos velhos e em decomposição, que fariam estes trapos 

sujos e fedidos dentro de um quarto ricamente mobiliado? Que questão os trapos 

estariam simbolizando?   

Quanto ao descobrimento dos trapos no quarto, local íntimo e de entrega ao 

sono, podemos atentar para o que Hall (1983 [2005]) registrou: casas normalmente 

aparecem nos sonhos como imagens da psique. Várias vezes surgiram a imagem de   

quartos desconhecidos na casa, indicando áreas escondidas ou inexploradas da 

estrutura potencial do ego do sonhador. Por conseguinte, partes inconscientes do 

ego estariam se deteriorando no processo complicado de luto? O ego não estaria 
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colaborando com o processo de individuação e trabalhando para seus progressos? 

A sonhadora estaria sendo omissa em sua participação ou estaria sem estrutura 

egóica suficiente para dar conta do processo de luto? 

Chevalier e Gheerbrant (1988) informaram que casa significa o ser interior. 

Neste sentido a particularidade do sonho acima a respeito dos contratastes que o 

quarto escondia introduziu uma correspondência entre a imagem da casa e da 

sonhadora enquanto representação da imagem da sonhadora, dentro da qual havia 

riquezas e sujeiras escondidas. As sujeiras representavam mágoas? Segredos? 

Culpa pelos sentimentos intensos de ódio, pelos desejos de vingança e ímpetos de 

agressão? Cirlot (1984) pontuou que pelo caráter de vivenda da casa se produz 

espontaneamente uma forte identificação entre essa e o corpo e pensamentos 

humanos (ou vida humana). A recorrência da imagem de casa corresponderia 

também à ruminação corrosiva de pensamentos a respeito da perda? 

Essas visões simbólicas combinaram com as possibilidades de que os sonhos 

estariam retratando para a sonhadora em que estado se encontrava seu ser interior, 

seus pensamentos e sentimentos e ao que isto poderia levá-la, caso insistisse em 

permanecer tomada pela fúria contra a filha e pela perda por ela ocasionada. 

Enquanto estes sentimentos e comportamentos foram dirigidos “para fora” e contra a 

filha, dentro da casa havia “trapos sujos e fedidos”, o que pode ter sido um jogo de 

imagens oníricas capazes de revelar para a sonhadora que a animosidade também 

ocorreu entre ela e partes dela mesma. 

 Essa suposição foi ventilada tanto se tomarmos o simbolismo corrente da 

casa como se tomarmos a filha como uma imago da própria sonhadora. Ao entrar 

em contato com essas imagens e enredos por meio da escrita de seus sonhos, a 

sonhadora pôde tomar consciência dos vários níveis da vivência da perda e de seus 

possíveis significados e finalidades? Aprender a lidar com a perda implica em abrir-

se para o processo arquetípico de autossuperação e de individuação. Por outro lado, 

permanecer alheio a este sentido pode paralisar a atenção consciente necessária à 

própria restauração e autotransformação, uma atitude que os sonhos mostraram 

como algo não auspicioso.  
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As imagens oníricas de casa e dos comportamentos dos protagonistas 

mostraram à sonhadora seus medos equivocados a respeito dos homens-ladrões. 

Seria uma forma simbólica e concomitante de a sonhadora entrar em contato com os 

roubos que “ela mesma cometeu contra si” ao empenhar-se mais em vinganças por 

tempo demasiado do que em reconciliar-se com a situação de perda, 

hipoteticamente falando.  

A imagem de casa no nono sonho foi descrita como semelhante a um centro 

espírita. Essa casa abrigava pessoas com ares inamistosos e gestos raivosos contra 

a sonhadora, a qual bateu na filha e em um casal que tentava agredi-la. A 

sonhadora clamou por Deus e por Jesus para que fosse vingada. Ao final, num 

cômodo sujo a sonhadora viu uma velha deitada numa cama cheia de trapos, brava 

com todas aquelas pessoas, uma representação bastante alusiva à condição da 

própria sonhadora. Houve aqui uma recorrência de imagens de sujeira que 

continuou em sonhos posteriores.  

No próximo sonho surgiu a imagem da casa onde a sonhadora trabalhava 

como empregada. Nessa casa foi acusada de roubo, tomou um banho, mas depois 

não conseguiu encontrar roupas para sair dali, sentindo-se presa no banheiro. A 

casa recebeu um caráter escuro e opressivo. Hall (1983 [2005]) assinalou que os 

banheiros nos sonhos podem referir-se à “eliminação” ou à dificuldade em “soltar”. 

Nesse sonho a dificuldade pareceu estar relacionada mais especificamente à 

transformação da persona, a sonhadora ansiava por limpar-se das acusações de 

roubo, mas pareceu presa a essa autoimagem. 

 Chegamos ao décimo primeiro sonho: na casa onde morava a sonhadora 

adentraram ladrões disfarçados de vendedores de roupas, que lhe colocaram um 

vestido novo, enquanto outros do bando podiam estar molestando sua mãe. 

Interessante notar que acompanhar uma série onírica oportuniza seguir o 

desenvolvimento de situações. Por exemplo, pudemos ver a sonhadora sem 

conseguir roupas num sonho, ganhar no sonho seguinte um vestido de ladrões e 

admirar-se da beleza dessa nova roupa!  

Nos sonhos posteriores casa continuou sendo representada como local de 

perigo, de entreveros, de medo, de escuridão. No décimo nono sonho apareceram 
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duas imagens: a casa da filha, na qual a sonhadora tentou impedir pessoas de irem 

morar lá, nessa casa que “não tem donos” retrucaram as pessoas, e onde a 

sonhadora sentiu vontade de morar. Mas foi numa “casinha pobre e velha” que a 

sonhadora conseguiu comer algo e em suas imediações percebeu que estava 

chorando de tristeza. A sonhadora não foi recebida até então nas casas de forma 

que experimentasse acolhimento ou segurança. 

No vigésimo sonho foi mencionada a casa da filha, como local em que a 

sonhadora poderia abrigar-se caso conseguisse sair de um ônibus apertado como 

um caixão no qual se encontrava presa. Neste sonho estavam presentes as imagens 

de casa e caixão.   

Casa é também um símbolo feminino, com o sentido de refúgio, de mãe, de 

proteção, de seio maternal, segundo as compilações de Chevalier e Gheerbrant, 

(1988); Luker (2003) e Cirlot (1984).  Caverna, casa e sepultura são símbolos do 

materno, registrou Lurker (2003). Os místicos consideraram casa tradicionalmente 

como símbolo do elemento feminino do universo, associada ao continente de 

sabedoria.  

Por essa leitura arquetípica do símbolo chegamos à questão já evidenciada 

pelo simbolismo da imagem de casa na série onírica: em muitos momentos casa 

deixou de ser refúgio maternal para ser local de perigo, de escuridão e de brigas, 

uma representação a respeito de como a polaridade negativa do materno estava 

presente e atuante no processo de luto, complicando e cronificando seu curso.   

No vigésimo primeiro sonho, após a sonhadora ter sido provocada pela filha e 

ter voltado a sentir muito ódio e entristecer-se por isso, temos uma segunda cena 

em que a sonhadora entrou numa casa na qual sua filha e sua mãe cozinhavam. 

Então, a sonhadora chamou por sua mãe para ajudá-la a encontrar seus sapatos, no 

que não foi atendida. Em seguida, a sonhadora foi convidada pela filha a ficar e 

comer, mas ela rejeitou a comida oferecida pela filha.  

Nessa casa e neste enredo específicos, deu-se uma transformação por parte 

da filha durante a interação ocorrida numa cozinha: primeiro porque a filha pela 

primeira vez se dirigiu amistosamente à mãe, pediu-lhe para ficar, ofereceu-lhe 
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alimento e em seguida declarou que resolvera “deixar aquela casa”!  Uma parte das 

relações entrou em processo de mudança. 

 Hall (1983 [2005]) pontuou que as imagens da psique podem ser retratadas 

em sonhos pelo simbolismo da casa, cujas partes ou cômodos podem ser 

simbolicamente importantes: cozinhas em sonhos são locais de transformação de 

alimentos, podem assemelhar-se ao laboratório alquímico, no sentido de ser um 

lugar das mais profundas transformações. Nessa casa de fato foi mostrada uma 

modificação na imagem da filha, como dissemos.  

Foi mostrado também que a reação da sonhadora para com o novo gesto da 

filha, no entanto, continuou sendo hostil e agressiva: “Ela (fiota) disse mãe, vou 

deixar aquela casa. Falei, vae logo senão o diabo vae aproveitar pouco a tua 

companhia.” O sonho continuou  trazendo novos acontecimentos e apresentou a 

imagem da sonhadora encontrando em um quarto, ao invés de sujeira e trapos, 

correntinhas e medalhas que brilhavam como se fossem de ouro. Ao final do sonho, 

a sonhadora deixou um comentário: “Porque sempre sonho odiando minha filha?” O 

próprio ego vígil ficou intrigado com a repetição dessa temática que se prolongava 

por cinco anos. 

A sonhadora pode ver-se no sonho e mostrou-se inconformada com a 

dificuldade duradoura de transformar o vínculo afetivo com a filha e de haver-se com 

o que o inconsciente apontava em seus sonhos: o processo de luto ainda estava 

pendente. Possivelmente, da mesma maneira permaneciam o vínculo real com a 

filha e o vínculo entre a sonhadora e suas partes representadas pela imagem da 

filha e da casa.    

“Sonhei com vários homes em minha casa, homens simpáticos e com 

aparencia de rico”, assim começou o penúltimo sonho, o vigésimo segundo da série. 

Até aqui foram transcorridos dezessete anos desde o sonho inicial. Após várias 

epopéias e peregrinações sem rumo e sem saber porque a sonhadora diz, “não 

cheguei em casa”. Essa é a última referência na série de sonhos à imagem de casa.  

Em Chevalier e Gheerbrant (1988) encontramos que casa significa também 

os estados da alma: local das transformações psíquicas e da evolução interior, 

consoantes com seus cômodos.  Do mesmo modo, os movimentos dentro da casa 
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podem exprimir uma fase estacionária do desenvolvimento psíquico ou uma fase 

evolutiva, capaz de ser progressiva ou regressiva, espiritualizadora ou 

materializadora. 

Pelo que pudemos acompanhar a respeito da tonalidade, das formas e do 

“percurso” das imagens de casa durante a série onírica, elas apresentaram uma 

evolução discreta, com vais e vens. A casa foi disputada e até “devolvida”, mas o 

vínculo afetivo não foi transformado e, pelo visto, a transformação da sonhadora 

ocorreu num grau insuficiente para dar resolução ao processo de perda e de luto ou 

para promover sua readaptação e restauração psíquica.  

Dessa forma, podemos supor que os sonhos retrataram que o 

desenvolvimento psíquico da sonhadora permaneceu cronicamente estacionário no 

que diz respeito às questões de vínculo abordadas pelos sonhos, no período dos 59 

aos 78 anos da sonhadora. O inconsciente estimula, mas a sonhadora não elabora a 

contento os conteúdos que lhe foram apresentados. De quais apoios e condições 

careceu a sonhadora? 

Os estados e fases do processo de luto foram assinalados nos sonhos, 

cobrindo desde as primeiras reações à perda, com a presença de sentimentos de 

raiva, de ataque agressivo ao agente da perda e de um movimento crônico nesse 

sentido. No décimo quinto sonho foi apresentado o comportamento de busca da 

filha. O comportamento de busca de casa foi presente em muitos momentos, mas foi 

neste sonho que ele coincidiu com a busca da casa da filha. A sonhadora procurou  

até o dia clarear e então conseguiu que lhe indicassem uma direção: “Ela esta la e 

apontou para umas arvores”, disse um homem.  

A aceitação da perda e sua transformação permaneceram complicadas ou 

inoperantes entremeadas por episódios de ódio, agressividade e tristeza. Apenas 

dois ou três sonhos trouxeram imagens de choro, o que nos leva a supor que a 

perda não foi pranteada suficientemente e a tempo.  

A situação de “deixar alguém tomar sua casa” pareceu configurar na 

sonhadora um luto não reconhecido e interdito em sua plenitude de expressões. 

Tomando por base as imagens a respeito das relações sociais e suportivas 

presentes nos sonhos, a sonhadora sentiu-se muito só e sem suporte em seu 
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processo de luto. Podemos supor que ela recebeu pouco acolhimento ou empatia a 

respeito de seu sofrimento, o que pode ter agravado seu estado depressivo 

representado pelas casas opressivas, escuras e pelas peregrinações solitárias, nas 

quais algumas vezes se perdeu e, que como pudemos verificar, estendeu-se até seu 

penúltimo sonho. 

O desenrolar dos simbolismos oníricos podem ter tido um papel 

autorregulador das atitudes da sonhadora, tanto em relação à sua vida consciente, 

como às condutas que ela tenha dado para suas experiências concretas de 

convivência afetiva: para os cuidados consigo mesma, para a atenção consciente 

empregada no lidar com a perda e com os conflitos descritos pelos sonhos. Nessas 

questões permaneceremos no campo das conjecturas, por não termos informações 

a esse respeito.  

A amplificação de simbolismos dos sonhos conduziu a descobertas em 

conformidade com as análises anteriores. As imagens simples, quase que explícitas 

dos estados interiores depressivos e de enlutamento, corresponderam às outras 

leituras encetadas anteriormente relativas ao complexo materno negativo. O 

simbolismo mostrou-se recorrente e ressonante com os enredos sobre a hostilidade 

presente no vínculo entre seus protagonistas e na não aceitação dos fatos 

retratados, indicando que o processo de luto prosseguiu sem ter alcançado sucesso 

conclusivo.   

 

IV.6.2 O Simbolismo da Árvore, do Banho e do Rio 

 

Interessante o movimento circular da série, pois alguns simbolismos se 

repetiram em momentos estratégicos. Por exemplo, o símbolo da árvore surgiu no 

início e perto do final da série, no terceiro, no quarto e no décimo quinto sonhos 

respectivamente.  

No terceiro sonho a sonhadora caminha num lugar escuro, esquisito e 

sombrio, passou por uma plantação de milho muito verde e cheio de espigas. A 

sonhadora aproximou-se então de algumas árvores que choravam e sentiu-se triste. 
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Quis banhar-se nas águas de um rio cristalino, mas não o fez com receio de que 

pessoas a vissem sem roupa e rissem dela. Na volta, a sonhadora não conseguiu 

encontrar a filha nem as árvores que “vertiam água”. 

As interpretações sobre árvore, segundo Chevalier e Gheerbrant (1988), 

compreendem a simbólica de serem elas um ponto de contato entre o solo e o céu, 

representando as relações que se estabelecem entre eles. O simbolismo da árvore 

gira em torno da idéia de cosmo vivo, em perpétua regeneração, razão pela qual 

muitas vezes se tornou objeto de culto em muitas culturas. Nessa via, o simbolismo 

das árvores apontou para o processo de individuação que continuou pulsando 

estímulos para o desenvolvimento da sonhadora, apesar dos desastres vistos como 

intransponíveis pelo ego onírico, o qual representa a parcela identificada com os 

aspectos pessoais da consciência e do complexo egóico. 

 Lexicon (2009) registrou que frequentemente árvore foi venerada como 

símbolo de substâncias divinas ou morada de poderes luminosos do reino vegetal. 

Ela reúne os quatro elementos, água, terra, fogo e ar e integra os níveis cósmicos. A 

árvore guarda em seu seio o elemento fogo, que pode ser retirado de sua madeira 

quando se friccionam seus galhos uns contra outros. 

A árvore põe igualmente em comunicação os três níveis do cosmo: o 
subterrâneo, através de suas raízes sempre a explorar as profundezas onde 
se enterram; a superfície da terra, através de seus troncos e de seus galhos 
inferiores; as alturas, por meio de seus galhos superiores e de seu cimo, 
atraídos pela luz do céu.  (CHEVALIER e GHEERBRANt ,1988, p. 84) 
 
 
 

Nos sonhos em que o símbolo da árvore surgiu, a sonhadora entrava em 

contato com a tristeza, com a beleza e com a possibilidade de encontro 

respectivamente. Toda a pujança do simbolismo da árvore era colocada para a 

sonhadora em contraposição aos sentimentos negativos e de apartamento dos 

aspectos positivos da vida, ou parodiando o símbolo, apartamento “da árvore da 

vida” que sobrevive aos ciclos da natureza. 

A árvore, como Perséfone, conhece os diferentes níveis da terra. Suas raízes 

penetram no submundo, enquanto seus galhos estendem-se para a superfície da 

terra e também se verticalizam para receber as carícias do sol e do céu. Embora 

árvore seja por excelência tida como símbolo da vida e da fonte da vida, em 
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perpétua evolução e em ascensão para o céu, ela simboliza também o aspecto 

cíclico da evolução cósmica, e nesse sentido representa morte e regeneração. 

Perfazendo um ciclo as árvores desnudam-se e tornam a revestir-se de folhas todos 

os anos. Porém, sua polaridade pode inverter-se e tornar-se a árvore da morte, 

quando representa ambições desmedidas ou excessos movidos pela avidez ao 

poder, conforme assinalaram Chevalier e Gheerbrant (1988).  

No entanto, a sonhadora foi retratada próxima a árvores em momentos de 

tristeza e de aflição. Todavia, a consciência da sonhadora pareceu não ser 

permeada suficientemente pela força arquetípica ou transpessoal deste simbolismo, 

a ponto de reordenar seu processo de individuação e de luto.  

No quarto sonho, a sonhadora em companhia da sobrinha foi para um quintal 

todo arborizado: “as arvores era verde, de um verde raro e deferente, mais muito 

bonito. Falei, Bete, nunca vi um verde tão bonito.” 

Segundo os dados compilados por Lurker (2003) sobre o simbolismo 

arquetípico da árvore, nos sonhos elas podem ser uma projeção de situações 

humanas: como árvore verdejante traduz uma imagem de força e desenvolvimento 

positivo. Por outro lado como árvore seca ou nua representa uma imagem de 

abatimento, doença, medo da morte ou desejo dela. No caso da imagem da árvore 

que chorava no terceiro sonho podemos assistir à apresentação do abatimento e da 

tristeza que estavam tomando conta da sonhadora e da sua dificuldade em “lavar-

se” deles no rio de água limpa e cristalina. 

Podemos supor que essas imagens provêm do Self da sonhadora, ocupado 

em incentivá-la em seu processo de luto e de individuação a prosseguir sua jornada, 

sem inibir-se por conta da persona. Mas o ego onírico desistiu do banho no rio, por 

receio de ser vista como ridícula ao ficar nua.  

A amplificação do símbolo do banho no rio nos trouxe significados 

interessantes. Para Cirlot (1984), a imersão na água significa purificação, pela 

qualidade conferida à água clara, mas principalmente regeneração, em função das 

forças de transição (mudança, destruição e nova criação). Lurker (2003) e Lexicon 

(2009) pontuaram que o banho, especialmente por imersão, é uma oportunidade 

para limpeza do corpo e do espírito, por meio do qual, na visão cristã, se libera dos 
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pecados e se batiza. Chevalier e Gheerbrant (1988) relataram que os banhos fazem 

parte dos ritos de introdução às grandes etapas da vida, como nascimento, 

puberdade e morte. A água é purificadora e fertilizadora e prepara uma vida nova e 

fecunda. 

Pela amplitude deste simbolismo podemos avaliar a importância de a 

sonhadora ter podido tomar contato por meio das imagens de sonho a respeito de 

seu comportamento e recusa ao banho. O sonho apresentou a autoinibição da 

sonhadora, sua preocupação com “coisas da persona” desviaram-na de uma 

oportunidade de limpeza do corpo e da alma.  

Nessa altura, podemos discutir o quanto a familiarização com o simbolismo de 

sonhos poderia ter sido útil para que a sonhadora ampliasse sua compreensão a 

respeito das mensagens e estímulos simbólicos disparados pelos sonhos. Muitas 

vezes desenhar, narrar a terceiros ou analisar os sonhos torna-se imperativo para 

que a consciência e o ego possam “ver” e apropriar-se de novas possibilidades de 

elaboração dos símbolos oníricos.  

Retornando ao território mítico da árvore, ela se aproximou do simbolismo de 

casa no seguinte sentido. Para Hall (1983 [2005]), a árvore é símbolo freqüente do 

processo de centralização da psique individual, enquanto eixo do mundo, áxis 

mundi. Chevalier e Gheerbrant (1988) relataram que enquanto figura axial a árvore é 

naturalmente o caminho ascensional, a escada pela qual passam aqueles que 

percorrem do visível ao invisível da existência. Seu tronco é pilar central que 

sustenta a casa, alegoricamente em nossos dias. Na tenda xamânica ou da cabana 

indígena era o ponto central de sustentação e na cultura judaico-cristã representava 

a coluna vertebral que sustenta o corpo humano, templo da alma.  

O simbolismo da árvore se aproximou também do simbolismo de mãe. Lurker 

(2003) recolheu a leitura acerca de que no paraíso a árvore da vida estava ao lado 

da árvore do conhecimento. Enquanto símbolo da vida árvore se liga ao simbolismo 

de mãe, figura ligada à origem de cada ser. O autor pontuou que a psicologia 

profunda reconhece a relação entre árvore e mãe e o desdobramento psicoespiritual 

ou individuação. Nessa leitura encontramos um fio ligando árvore, vida, 
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conhecimento e mãe, pelos quais a sonhadora tanto anseia como se desvia 

inadvertidamente de seu alvo. 

No décimo quinto sonho a sonhadora procurava por sua filha e o lugar 

indicado para procurá-la foi junto a umas árvores. De acordo com os registros de 

Lurker (2003), miticamente é sob a árvore sagrada da sabedoria ou árvore do 

mundo que se obtém a iluminação, como Buda debaixo da Árvore Boddhi.  

Em Chevalier e Gheerbrant (1988), encontramos o seguinte simbolismo: a 

arvore-cruz nas tradições cristãs, com seu tronco vertical do qual brotam seus ramos 

na horizontal, simboliza o próprio Cristo, por intermédio do qual se libera do pecado 

original.  A árvore no plano dos fenômenos tem seu tronco erguido em direção ao 

céu, simboliza força e poder eminentemente solar, fálica referente à imagem 

arquetípica do pai.  

A figura do pai foi mencionada no décimo primeiro sonho, porém como se 

pode notar, esteve praticamente ausente na série onírica. Podemos conjecturar que 

a figura paterna fez falta para o andamento do processo psíquico da sonhadora, a 

qual na realidade se tornou órfã por volta dos quatorze anos. 

Finalizando, a imagem da árvore-cruz remete ao seu papel enquanto 

instrumento de suplício e de redenção, este símbolo guarda em seu interior duas 

polaridades de significado: pela morte para a vida – per crucem ad lucem, pela cruz 

para a luz (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1988). Pelo caminho da individuação 

inerente ao processo de luto se pode fazer a jornada da morte ao renascimento. 

Entretanto este caminho pode durar muito, mas muito tempo. Como pudemos 

acompanhar na série onírica. 

 

IV.6.3 O simbolismo do milho e do ouro 

 

Dourados como o sol, tanto o milho como o ouro remontam à prosperidade, à 

expressão do sol, do mundo e do homem (CIRLOT, 1984). Na cultura mexicana o 

milho é símbolo da prosperidade, considerado em sua origem, a semente. 
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No terceiro sonho a sonhadora passou de um lugar estranho e sombrio para 

um milharal com espigas maduras e novas, prosseguiu para junto das árvores que 

choravam próximas de um rio de águas cristalinas, como relatamos acima.  

Objetos de ouro foram encontrados no décimo quinto sonho (garfo de ouro, 

encontrado na água estagnada como de esgoto) e no vigésimo primeiro 

(correntinhas e medalhas de ouro e prata, encontradas no chão de areia de um 

quarto).  

 Ouro é um metal raro, o mais precioso, resistente e perene em sua 

imutabilidade, segudo as pontuações de Chevalier e Gheerbrant (1988); Lurker 

(2003) e Lexicon (2009). Por seu brilho, ouro foi considerado símbolo da luz celeste 

(solar), segundo reportou Lurker (2003). O autor (idem) assinalou que no sentido 

negativo simboliza as riquezas terrenas, cujo brilho leva ao ofuscamento e maldição. 

Neste sentido, ouro mantém uma relação recíproca com excrementos (posse, 

dinheiro, excremento).  

Na alquimia, ocorreu a busca da pedra filosofal (símbolo da purificação da 

alma) e o estudo dos processos de transformar argila em ouro, os quais em 

realidade são um só em diferentes estados de evolução, do impuro ao puro, de 

acordo com  Lexicon (2009) e Chevalier e Gheerbrant (1988).  

O milho dourado, a semente, estava plantado próximo das árvores que 

choravam. Este símbolo surgiu no terceiro sonho, que faz parte da subsérie de 

sonhos iniciais. O garfo de ouro foi encontrado em água estagnada quando a 

sonhadora procurava sua filha e as correntinhas e medalhas de ouro e prata foram 

encontradas dentro da casa da filha, quando a sonhadora procurava por seus 

sapatos e por uma “tesoura-arma”. As jóias estavam no chão de areia de um quarto, 

em contraste com os trapos sujos e fedidos que foram encontrados noutros sonhos.  

A evolução dos três símbolos pode representar para a sonhadora que “seu 

ouro, precioso e incorruptível” continuam a brilhar. O último símbolo estava ligado ao 

processamento diretamente do complexo materno em transformação, pois ao invés 

de a sonhadora encontrar a tesoura-arma de agressão, encontrou as jóias no quarto 

da casa da filha. Seria uma alusão onírica a respeito da preciosidade que se achava 

ainda encoberta nessa relação?   
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O que o simbolismo dos sonhos podem nos ensinar? A nosso ver o 

simbolismo estampado nos sonhos deixou a seguinte lição: sob a regência do 

processo de individuação, o psiquismo não desiste, ele insiste e persiste em 

demonstrar ou provocar o sonhador. Os sonhos representaram o que ficou por 

resolver e em que pontos o processo de luto e o processo evolutivo permaneceram 

entrelaçados.  

O simbolismo onírico também pontuou que haviam alguns objetos de ouro 

perdidos no terreno por onde a sonhadora caminha, sem ter reconhecido 

conscientemente sua potencialidade de encontrar coisas preciosas onde e quando 

menos esperava descobri-las.  Dessa forma, as forças do inconsciente podem 

“comunicar” do seu ponto de vista como está sendo vivido o processo de luto pela 

consciência, promovendo a autorregulação do sistema psíquico em seus diversos 

níveis fenomenológicos.      

 

IV.6.4 O Simbolismo de Filha e de Mãe 

 

Para levarmos a cabo nossa leitura do simbolismo da série onírica não 

pudemos deixar de amplificar e analisar os dois símbolos tão marcantes quanto os 

de filha e de mãe. 

Curiosamente, o verbete filha ou filho não constava nos estudos consultados 

acerca de simbolismo arquetípico. Todavia, empiricamente filhos são 

personificações de continuidade da vida, a descendência, o fruto dos pais, que 

sobrevive à sua morte e os sucede na realização de projetos a que eles não tiveram 

acesso. O filho recebe missões e expectativas. É alguém a quem os pais dão 

passagem, “trazendo-os à vida”, ligados por laços eternos.  

O filho ou filha ultrapassam os pais, os confrontam e com eles fazem o 

exercício de ligar-se afetivamente e de desligar-se, crescer e seguir na constituição 

de um novo e próprio núcleo familiar. Psicologicamente falando, os filhos podem 

receber projeções dos pais e ao mesmo tempo representarem seus aspectos infantis 

e filiais, suas relações afetivas parentais harmônicas ou conflitivas. 
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Segundo Chevalier e Gheerbrant (1988), na visão do filho a imagem da mãe 

pode ser deformada e uma atitude involutiva pode resultar disso sob a forma de 

fixação na mãe. Nesse caso o desenvolvimento do eu corre o risco de ser paralisado 

sob a ação do fascínio inconsciente e contínuo da mãe.  

 

A mãe pessoal recobre o arquétipo da mãe, símbolo do inconsciente, isto é, 
do não-eu. Esse não-eu é visto com ressentimento, como sendo hostil, em 
função do medo que inspira a mãe e da dominação inconsciente que ela 
exerce. (CHEVALIER e GHEERBRANT,1988, p. 582) 
 
 

Como o mar, a mãe é simbolicamente corpo materno, receptáculo e matriz da 

vida. As grandes deusas-mãe (Deméter entre os gregos, Kali entre os hindus) 

guardam essa ambivalência simbólica em que a vida e a morte se correspondem: 

nascer é sair do ventre da mãe, morrer é voltar à terra Chevalier e Gheerbrant, 

1988). Ainda para estes autores, mãe simboliza fonte de segurança, abrigo, ternura 

e alimento, porém o prolongamento excessivo da função alimentadora e guia 

transforma a genitora em devoradora, captadora e castradora.  

A mãe pode ser tomada pela força dos aspectos negativos do arquétipo 

materno e permanecer fixada sobre o filho ou filha, asfixiando sua individualidade e 

liberdade. Por sua vez, no pólo positivo extremo a mãe divina simboliza a elevação 

do instintivo e a harmonia perfeita do amor Chevalier e Gheerbrant (1988). 

Para os autores citados (idem), o símbolo da mãe muitas vezes é fundido com 

o símbolo do inconsciente e então pode ganhar um colorido arquetípico. A 

experiência primordial da anima (para o homem) e do inconsciente é representada 

pela mãe em seu aspecto construtivo e destrutivo. Ela é relacionada à origem dos 

instintos, à totalidade dos arquétipos e ao lugar em que se dá a experiência supra-

individual. Diferenciar-se deste campo de forças implica fazer o caminho da 

expansão da consciência.   

Mas o ser humano tem necessidade da consciência para se realizar, o que 
ocorre na correlação com a consciência, processo no qual o poder do 
inconsciente pode se instalar e causar estragos. O inconsciente em sua 
natureza impessoal e de fonte da consciência pode voltar-se contra o 
consciente e destruí-lo. Seu papel é então de uma mãe devoradora, 
indiferente ao indivíduo, absorvida unicamente pelo ciclo cego da criação. 
(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1988, p.581) 
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A identificação entre os símbolos de mãe, de caverna e de sepultura, segundo 

Lurker (2003), acontece pelo fato de que quando a morte chega para o ser humano 

ele retorna à sua mãe, assim como ao solo materno da terra.  

A Grande Mãe, simbolizada pela terra e pela natureza, acolhe aos vivos e aos 

mortos. No conto de fadas, a figura da mãe vem representada em pelo menos duas 

polaridades: a de árvore com frutos dourados em contraste com a madrasta, sua 

contraparte e adversária, registrou Lurker (2003).  

A grande mãe, que acolhe aos mortos, aproxima-se do simbolismo da morte. 

Ela recebe os mortos em suas covas ou úteros, lugar de decomposição e de 

transição para outra vida incorpórea. 

É preciso resignar-se a morrer numa prisão escura para renascer na luz e 
na claridade. Igual a árvore que se poda para que rejuvenesça. (...) A morte 
é, por outro lado, a suprema libertação. Em caso afirmativo simboliza a 
transformação de todas as coisas, a marcha da evolução, a 
desmaterialização. Em sentido negativo, melancolia, decomposição, final de 
algo determinado.  (CIRLOT, 1984, p.389) 
 
 

No penúltimo sonho, a filha acusa a sonhadora de ter querido matar a própria 

mãe. Tanto pelo prisma pessoal como pelo prisma arquetípico o assassinato da mãe 

representa grave atentado, no sentido de eliminação do laço ou rompimento com a 

fonte de vida. Por outro lado, a morte simbólica da mãe é redentora da condição filial 

castradora, pode significar a dissolução do complexo materno. Essas possibilidades 

permanecerão em suspensão. De qual mãe a sonhadora teria querido livrar-se 

afinal, da Grande Mãe Boa ou da Mãe Terrível? 

 

IV.7 O SIMBOLISMO DO PROCESSO DE PERDA E LUTO 

 

Ao longo da série de sonhos pudemos observar as pontuações acerca da 

perda e das etapas e dinamismos que a sucederam no processo de luto. Como são 

questões diretamente implicadas, extraímos também as sinalizações a respeito das 

defesas e do modelo operativo da sonhadora. 
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O primeiro sonho aconteceu quando a sonhadora contava com 59 anos e ao 

final da série ela completava 78 anos. Observamos um hiato de sete anos e meio 

entre o primeiro sonho da série selecionada e o sonho que o antecedeu (não incluso 

na série). O sonho inicial ocorreu alguns meses depois da perda e sinalizou uma 

visão negativa da filha. Era ela quem tomava conta do inferno, assinalou o sonho. 

Entre este sonho e o próximo ocorreu um novo intervalo de quase três anos.  

Três sonhos foram registrados naquele ano e, após novo intervalo de dois 

anos e meio, os sonhos foram anotados seguidamente, totalizando dezessete 

sonhos escritos naquele ano. Devido a nossa opção por recolher os dois últimos 

sonhos datados antes do falecimento da sonhadora, efetuamos um novo intervalo de 

doze anos. Dessa forma pudemos observar que o prognóstico aventado por meio 

dos sonhos iniciais se confirmou em sua essência, todavia houve algumas 

transformações descritas anteriormente e a seguir.  

Inicialmente observamos os seguintes eventos relativos ao processo de luto. 

A sonhadora pareceu ter optado por registrar os sonhos relacionados a essa perda 

específica, seja pela intensidade e volume concentrado de sonhos a este respeito, 

seja pelo fato de ter vivido o falecimento de um irmão e de sua mãe no início dos 

anos correspondentes ao período da série onírica, porém nessa série não houve 

referências diretas a estes fatos. Embora seja natural considerarmos que estes lutos 

se somaram à perda focalizada na sequência analisada. 

Nos dados apresentados anteriormente a respeito da vinculação afetiva entre 

a sonhadora e sua filha, observamos um ligação forte e persistente por parte da 

sonhadora, porém carregada de hostilidade: a imagem onírica da sonhadora referiu 

ódio praticamente do começo até o vigésimo primeiro sonho da série onírica. A 

influência deste fator sobre o processo de luto revelou-se fundamental.  

Os sentimentos autorreferidos ao longo dos sonhos foram de tristeza e medo. 

Após o décimo quinto sonho somaram-se sentimentos de sofrimento, aflição, solidão 

e desespero. As expressões emocionais foram de agressão física e verbal contra a 

filha e de choro (chorou apenas em dois sonhos, o terceiro e o décimo nono).  

A passagem de um estado emocional a outro fazem parte do fluxo do pesar, 

no entanto a escassez das expressões de tristeza e de eventual alívio por intermédio 
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do choro foi suplantada por persistentes expressões de sentimentos de ódio, o que 

nos levou a refletir que o processo de luto esteve sob o efeito de mais essa questão 

no conjunto de fatores que inibiram seu fluxo normal.  

Os sonhos e comentários da série apontaram claramente a perda como algo 

inaceitável e irreparável a partir do segundo sonho e se estenderam até o décimo 

segundo sonho. Por sua vez, na “voz da filha” a perda ou o objeto perdido foi 

assinalado apenas no vigésimo primeiro sonho: “Mãe vou deixar aquela casa.” 

Talvez a personagem filha simbolicamente fosse restituir o objeto perdido, porém a 

sonhadora ainda não parecia pronta ou receptiva para este movimento de mudança 

de atitude em relação ao vínculo e ao objeto perdido.  

Nos primeiros sonhos as reações da sonhadora foram de ostensiva revolta, 

desejo de vingança contra a filha, que afinal, foi o agente da perda da casa. As 

reações da sonhadora não foram de lamento exatamente por estar sem casa, mas 

prioritariamente pelo ato da filha. Este tipo de luto é peculiar porque envolveu 

traição, expôs uma falha grave na relação materno-filial e acarretou ainda a privação 

da moradia, um objeto bastante significativo, cuja perda acarretou perdas 

secundárias no sentido de desabrigamento, mudança e despesas financeiras. Essas 

questões se deram numa fase de envelhecimento da sonhadora quando outras 

restrições peculiares dessa fase do ciclo vital estão se fazendo sentir. 

As menções de estar sem casa prosseguiram até o quinto sonho: “essa 

maldita tomou minha casa, me deixou na rua, sem ter onde morar.” A partir do sexto 

sonho, cinco anos se passaram. Houve prenúncios de uma restauração parcial ao 

menos em relação à recuperação de um objeto substitutivo: “Sonhei morando numa 

casa enorme”, o que se reafirmou noutros sonhos, como no décimo sexto por 

exemplo. “... na rua encontrei o Zelão, disse a ele Ze, eu moro na rua Maria Duprat 

123”, ou seja a sonhadora tinha um endereço, uma moradia. Muito embora em 

alguns sonhos ela tenha se lastimado por ter de pagar aluguel. 

A sonhadora clamou pela fé e força divina algumas vezes, porém o fez ora 

movida pelo ódio e desejo de vingança, ora para agradecer por livrar-se de seus 

oponentes. A religiosidade não apareceu em nenhum momento como fonte de 

resignificação da perda ou de alento e aceitação. A religiosidade não foi mostrada 
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nos sonhos como fator de apoio à sonhadora e, por conseguinte, nem ao seu 

processo de luto. 

Até este ponto pudemos constatar a presença das seguintes defesas 

psíquicas da sonhadora em seu processo de luto: a agressividade e a desvalia do 

“objeto-filha”, as manifestações de ódio e de raiva com reações de desorganização 

pela perda e pela ruptura da relação materna. Não observamos uma construção, 

alternância ou evolução significativa de defesas psíquicas favoráveis e necessárias 

ao curso positivo do processo de luto.  

O modelo operativo interno (BOWLBY, 1979 [2006]) da sonhadora, podemos 

presumir, pareceu-nos simples, pouco criativo ou passível de amadurecimento de 

novas alternativas de reação. O padrão de reações defensivas de agressividade 

persistiu de maneira crônica e prolongou-se. Ao longo da série de sonhos observou-

se pouca evolução de novas formas de enfrentamento à crise experimentada pela 

perda.  

Os dados a respeito da movimentação do ego onírico e das demais relações 

sociais registradas nos sonhos sintetizaram dificuldades da sonhadora de obter 

ajuda e acolhimento, o que supomos tenha retratado a realidade do ego vígil. Por 

outro lado, foram reapresentados para a sonhadora os próprios sentimentos e 

autoimagens, a partir da perspectiva do inconsciente. Dessa forma, o psiquismo 

estaria, como em vários momentos anteriores, promovendo a autorregulação entre a 

consciência e o inconsciente da sonhadora.  

Ao registrar seus sonhos, a sonhadora teve chances de observar quão 

ineficientes, repetitivos e pobres seus recursos de enfrentamento se mantiveram. 

Seria essa exposição feita pelos sonhos uma tentativa sélfica de revelar ao ego vígil 

o quanto ele precisava estar consciente dessa situação e mobilizar-se para buscar 

novos suportes e novas atitudes de enfrentamento? Neste sentido, estariam os 

sonhos ocupados em estabelecer a comunicação entre a consciência e o 

inconsciente e dessa forma tentavam fabricar a abertura de novos caminhos na 

jornada da sonhadora? 

Relações ou companhias amistosas estiveram presentes em 

aproximadamente sete sonhos em que a sonhadora continuou acompanhada por 
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parentes e amigos, como já descrevemos anteriormente. Todavia, essas relações 

não foram delineadas nos sonhos de forma afetiva positiva a ponto de 

representarem um porto seguro ou fonte de consolo contra o sofrimento pela perda. 

No décimo primeiro sonho a sonhadora pediu para sua filha buscar o pai e a mãe 

para defendê-la contra ladrões disfarçados de vendedores de roupa. Este sonho 

representou um marco no padrão de vinculação, pois foi uma atitude absolutamente 

isolada na série onírica a sonhadora dirigir-se nestes termos para sua filha, bem 

como pensar nos pais como potencial fonte de segurança.  

De maneira geral, praticamente todas as procuras da sonhadora se revelaram 

infrutíferas: procura por lugares, por pessoas, por ajuda, por luz, por arma ou por 

comida. Estariam os sonhos retratando para a sonhadora sua precariedade 

psicológica? Ou ainda estariam problematizando a sua tendência a persistir em 

busca de soluções apenas de ordem externa (desejos de vingança), quando na 

realidade sua condição interna precisava de sua atenção e providências?  

Na maioria dos sonhos, a sonhadora se movimentou e tomou iniciativas, 

todavia, na maior parte do tempo onírico a sonhadora esteve a caminhar sozinha, às 

vezes sem saber para onde ou porque, sentindo-se perdida, notadamente no 

vigésimo segundo sonho. Até aqui se passaram dezessete anos do processo de 

luto. Porém, neste sonho não houve  referência explícita à perda, à filha ou ao objeto 

perdido. A situação de deambulação aconteceu depois de a sonhadora ter feito um 

pedido à sua mãe, que foi dormir ao invés de atendê-la. Esse fato a colocou em 

desespero e atribuiu à mãe a razão de “toda essa confusão”.  

A rigor, não se pode concluir que este sonho tenha se referido clara ou 

diretamente ao processo de luto em si. Talvez ele tenha simbolizado justamente as 

relações afetivas primárias como ponto de origem dos insucessos afetivos vividos. 

Por outro lado, não observamos sonhos que indicassem que o processo de luto fora 

resolvido satisfatória e integralmente, até onde pudemos acompanhar. 

Sentimentos de estar em perigo e de medo foram recorrentes na série onírica, 

derivando para sentimentos de aflição e imagens de solidão, principalmente nos 

sonhos finais. A somatória de sentimentos negativos dirigidos ao externo ou dele 

pressentido, e de estados emocionais também negativos, sugeriram que o processo 
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de luto pode ter se arrastado por dificuldades emocionais e depressivas próprias da 

sonhadora, os quais colaboraram para esta situação.  

Conforme assinalamos anteriormente por outras indicações, nessa 

perspectiva também surgiram indícios de que a rede de apoio era ineficiente ou 

inexistente, talvez inclusive por tratar-se de um luto não autorizado e não 

reconhecido socialmente. Questões neste sentido foram trazidas pelos sonhos nas 

acusações e reprovações contra a sonhadora, exemplificadas na crítica (que 

ventilava que o problema se dera por inabilidade da própria sonhadora): “Uma 

mulher falou a sra foi muito mole, devia ter agido no começo. Agora!... fez um gesto 

com a mão” (quinto sonho). Essa cena pode espelhar uma regulação da atitude 

acusativa da sonhadora. A crítica pareceu ser endereçada à responsabilidade da 

sonhadora quanto ao cuidado com que zela por suas próprias coisas e por si-

mesma.  

Os comportamentos agressivos movidos por sentimentos de ódio, revolta e 

desejo de vingança foram cedendo lugar ao comportamento de busca da filha no 

décimo quinto sonho. Este evento marcou uma mudança no padrão de 

comportamento e no dinamismo do processo de luto. Representou possivelmente 

uma discreta oscilação no padrão de reações ao luto da sonhadora e na qualidade 

do vínculo pelo desejo de encontrar e saber da filha. Abriu-se uma brecha nas 

defesas de agressividade, ficaram explícitos sentimentos de aflição em par com o 

fato de a sonhadora ter encontrado o garfo de ouro na água estagnada e de ter ido 

procurar por sua filha perto de árvores.   

Neste sonho, tivemos um ponto de mutação do processo de luto com o 

comportamento de busca sendo empreendido. Interessante observar que os ricos 

simbolismos das árvores e do ouro encontrado em água semelhante à de esgoto 

apontaram para uma intensificação do movimento do processo de individuação e, 

inclusive, para o surgimento de símbolos de um nível diferenciado em relação aos 

anteriores. Este simbolismo e seu valor puderam ser aquilatados melhor em suas 

amplificações simbólicas feitas acima. O fato é que nessas alturas, preciosidades 

enterradas começaram a ser encontradas pela sonhadora.  
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O sonho final reuniu mãe, sonhadora e filha, qual Deméter, Kore e Perséfone 

unificadas, embora neste caso tenham permanecido unidas e separadas por 

sentimentos negativos e conflitos. No sonho, filha e sonhadora estavam 

acompanhadas de homens que as apoiavam durante uma discussão. A sonhadora 

era acusada terrivelmente pela filha de ter querido matar a mãe. Então, a sonhadora 

pediu à filha para parar de xingá-la, uma vez que ela estava morrendo e que Deus 

estava vendo o que a filha fazia contra ela. Mediante esta colocação, a filha 

respondeu gritando repetidamente: “Ta vendo que eu quero que ela morra”. 

Deste quadro fizemos a seguinte leitura: a filha denunciou a relação negativa 

entre a sonhadora e a mãe dela. Lembremos que a filha foi criada pela avó materna. 

E, por sua vez, a filha pronunciou seus sentimentos letais contra sua mãe. Enfim, o 

sonho apresentou um desejo de morte da sonhadora contra sua mãe e o mesmo 

desejou a filha contra a sonhadora. O círculo da transgeracionalidade se fechara 

sobre as protagonistas.  

Podemos supor que essas imagens apresentaram para a sonhadora o quanto 

seus vínculos primários e suas deficiências psicológicas estruturais e de 

enfrentamento da perda estavam interligados. E podemos ainda aventar que a 

vinculação afetiva primária insegura foi assinalada, bem como sua influência 

negativa na precária elaboração da perda e na transformação do vínculo. 

Sonhos premonitórios de morte costumam continuar a ocupar-se de questões 

que precisam ser resolvidas o quanto antes da partida, uma prerrogativa do 

processo de individuação. No caso, o sonho permaneceu envolvido com a evolução 

psíquica da sonhadora, mais do que com a proximidade da morte. Conforme a visão 

apresentada pelo sonho, a iminência da morte ainda não fora suficiente para 

alavancar a resolução do complexo materno-filial, nem para que a reconciliação 

entre a sonhadora e sua mãe e entre a sonhadora e sua filha se efetivassem.  

Nesses termos, de acordo com o desfecho apresentado pela série onírica, o 

processo de perda, separação e luto crônico transcorreram morosamente sem ter 

alcançado uma resolução positiva. Porém, o inconsciente manteve-se empenhado 

em estimular avanços mesmo quando a morte física se aproximava... Individuar e 

“navegar” é preciso, “viver” não é preciso...  
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IV.8 PERIODICIDADE DE REGISTRO DOS SONHOS E SUA RELAÇÃO COM O 

PROCESSO DE LUTO SIMBOLIZADO NOS SONHOS  

 

Nos sonhos registrados observamos um dado interessante a respeito de sua 

cronologia e frequência. Entre o sonho inicial (outubro/1968) e o anterior (abril/1960, 

o qual não faz parte da série estudada) houve um intervalo de seis anos e meio. 

Esse fato nos levou a levantar a hipótese de que a sonhadora, de alguma maneira, 

estava motivada para “documentar” sua perda e seu processo de luto, ao dedicar-se 

à escrita de seus sonhos a este respeito. 

A partir do primeiro sonho acerca da perda, os sonhos foram colhidos e 

registrados de acordo com a seguinte ordem cronológica representada na figura 

abaixo. Assinalamos as datas e as idades correspondentes da sonhadora. 

Linha do Tempo 

Ano 1968                  1971                                                1973 ... 

Dia/Mês 13/04                10/04       18/09    19/09              18/03    18/03    20/03 

Sonho 1º                       2º               3º           4º                    5º          6º          7º 

Idade da 

Sonhadora 

59 anos            62 anos      63 anos                         64 anos ...  

  

Ano  1973 ...                                                                  

Dia/Mês  24/04          21/05     07/06     27/06       07/07      10/07     16/07 

Sonho  8º                 9º            10º          11º          12º           13º         14º 

Idade da 

Sonhadora 

 64 anos                                                                           65 anos ... 
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Ano  1973...                                                                  

Dia/Mês  02/08            03/08    08/08    14/08       13/09      15/09     23/09 

Sonho  15º;15ºA       16º         17º        18º           19º          20º        21º 

Idade da 

Sonhadora 

 65 anos                                                                        

 

Ano  1985 ...             1986                                                        

Dia/Mês  10/09                posterior a Junho      

Sonho  22º                    23º             

Idade da 

Sonhadora 

 77 anos            78 anos ... 

  

A periodicidade de registro dos sonhos foi a seguinte: um sonho foi escrito em 

1968, após um intervalo de  três anos foram  anotados três sonhos, sendo um de 

abril de 1971 e dois em dias seguidos do mês de setembro. Após aproximadamente 

dois anos e cinco meses, em 1973, foram assinalados dezessete sonhos, com 

freqüência de até dois sonhos por dia (em 18 de março de 1973), sendo três sonhos 

no mês de março e um em cada mês seguinte. De uma incidência mensal a 

sonhadora passou ao registro quase que semanal ou quinzenal de seus sonhos, 

sendo dois sonhos em junho e três em julho.   

O mês de agosto acusou a marca de quatro sonhos, sendo dois sonhos 

registrados em dias seguidos e dois com um intervalo semanal entre si. O primeiro 

sonho deste mês (do dia 02 de agosto, 15º sonho) e os seguintes introduziram 

algumas mudanças significativas no processo de luto que descreveremos abaixo.  
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No mês seguinte, foram transcritos três sonhos com periodicidade quase que 

semanal. Nossa série de sonhos foi encerrada neste ponto, em função da 

adequação aos limites que delineamos para o porte e finalidade deste estudo.  

Observou-se que o ritmo e o conteúdo temático crônico do processo de luto 

foram alterados notadamente no período de maior registro de sonhos. Talvez a 

escrita de um diário de sonhos tenha sido instrumento para a expressão do 

sofrimento e das tensões vividas interiormente pela sonhadora. Algo significativo, 

uma vez que seu processo de luto crônico, com características de luto não 

reconhecido e não autorizado, tenha podido ganhar alguma vazão e alívio no ato de 

sonhá-lo, de escrevê-lo e de estabelecer um solilóquio ou diálogo com seu mundo 

interior. 

Como foi dito, o documento integral totalizou cento e quarenta e três sonhos. 

Embora os demais sonhos não tenham sido incluídos na série estudada, é 

interessante o leitor saber que o registro de sonhos assinalou mais oito sonhos, 

durante os três meses que faltavam para o final daquele ano (1973). Vinte e quatro 

sonhos foram escritos no ano seguinte (1974) e assim por diante. Ou seja, o volume 

e a frequência de sonhos continuaram crescentes.  

Destacamos estes dados a respeito da periodicidade da freqüência de 

registros para podermos estabelecer um estudo comparativo entre a escrita dos 

sonhos e o padrão de seus conteúdos temáticos. Observamos que o dinamismo do 

processo de luto crônico movia-se em círculos durante cinco anos, de acordo com 

as imagens dos sonhos registrados até então. Como pontuamos, no ano de 1973 

encontramos uma relação direta entre a assiduidade dos registros de sonhos e uma 

alteração substancial das questões relativas ao dinamismo simbólico do processo de 

luto. Detectamos mudanças em cinco âmbitos interrelacionados e representados nos 

sonhos, conforme descrevemos a seguir.  

Primeiro, a sonhadora inaugurou o comportamento de busca da filha (15º 

sonho). Segundo, o teor do vínculo passou por uma alteração, foi inaugurada a 

ambivalência do vínculo que até então permanecera cristalizado em sua polaridade 

negativa. Neste sonho, o sentimento de ódio da sonhadora contra a filha cedeu à 

ânsia e aflição em encontrá-la. Terceiro, surgiram simbolismos notáveis, como o 
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encontro do garfo de ouro na água parada e a caminhada da sonhadora para o 

encontro da filha rumo a umas árvores (o simbolismo do ouro e das árvores foi 

amplificado e considerado anteriormente). Quarto, a qualidade do objeto perdido 

tomou novos contornos. As casas, palco de agressões e medos, passaram a ser 

representadas vez por outra como ambiente de atributos positivos: “Sonhei numa 

casa muito agradável e cheia de gente” (17º sonho); “Olhei e vi uma mulher na 

janela de uma casa muito bonita” (18º sonho); “Sonhei saindo de uma casa nova e 

muito grande (19º sonho). Quinto, a sonhadora teve uma das raras oportunidades de 

alimentar-se, em contraposição ao fracasso das tentativas anteriores (19º sonho: “... 

entrei numa casinha pobre e velha, comi alguma coisa, peguei uns objetos, não 

sabia o que era.”). O ato de comer neste contexto sugere uma relação com receber 

afeto, nutrição.  

Naturalmente, devemos manter aberta a possibilidade de que algo alheio à 

hipótese sugerida acerca de a escrita de sonhos ter contribuído nas mudanças 

relatadas nos sonhos, porém essa suposição nos pareceu plausível. A rigor não 

podemos dividir o moto perpétuo existente entre a consciência e o inconsciente, 

entre o mundo interior e exterior, nem encontrar uma relação diretamente causal ou 

unívoca entre essas instâncias. 

O contato consciente com as problemáticas do processo de luto, de qualquer 

maneira, possibilitou que a sonhadora se apercebesse de seu “desempenho” no 

processamento da perda, bem como de seus aspectos retratados nos sonhos, 

promovendo assim a autorregulação “possível” de seu sistema psíquico. 
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V. DISCUSSÃO 

 

V.1 PECULIARIDADES DO PERCURSO E DO MATERIAL DA PESQUISA 

 

No início dessa pesquisa nos deparamos com uma questão significativa: os 

sonhos ocupavam-se de processos de luto? Podíamos afirmar que determinados 

sonhos e seus símbolos estivessem se referindo a um processo de luto, uma vez 

que sua linguagem simbólica, muitas vezes de difícil interpretação, nos levasse a 

suposições equivocadas? Sendo a sonhadora já falecida, não podíamos contar com 

ela para dirimir essas dúvidas. Teria outros autores se dedicado a esses assuntos? 

Partimos então para uma varredura em busca de artigos científicos na 

literatura especializada, em bancos eletrônicos de dados, em publicações editadas e 

em trabalhos acadêmicos distribuídos por biblioteca de universidades e de institutos 

e associações junguianos. Não conseguimos encontrar trabalhos nacionais 

específicos a respeito de processos de luto acompanhados em sonhos.  

Os resultados obtidos na revisão de literatura se dividiam em dois grandes 

“continentes”, os de trabalhos a respeito de processos de luto embasados na teoria 

do apego e em psicanálise e os trabalhos fundamentados em psicologia analítica 

voltados essencialmente para a interpretação de sonhos e rituais de morte. Na 

produção internacional tínhamos os clássicos trabalhos de Jung (1961 [1975]) e de  

Jaffé, Frey-Rohn e Franz (1989) sobre sonhos, sonhos premonitórios e de aviso, 

porém os autores pouco se detinham sobre a questão do luto propriamente.  

A motivação para a pesquisa persistia, movida pelas potencialidades do 

documento que ensejávamos analisar e nas características singulares da situação 

focalizada. A qualidade diferenciada e original do material que dispúnhamos era um 

primeiro ponto convidativo em comparação aos materiais utilizados nos estudos que 

encontramos em seguida, provindos de autores ligados ao Instituto Junguiano de 

Psicologia Analítica de Zurique. Eles haviam investigado séries de sonhos de 
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pessoas com formação junguiana ou que tinham sido analisadas e, portanto todos 

eram familiarizados, de certa forma, com a linguagem simbólica e onírica. 

 Poder analisar um material intocado, procedente de uma pessoa leiga, de 

baixa escolaridade, que não realizara estudos formais a respeito de sonhos e 

símbolos e que não passara por processo psicoterapêutico era uma oportunidade 

talvez única. Emergia dessa maneira a curiosidade científica de investigar se uma 

pessoa “leiga”, não estimulada por leituras e estudos oníricos e psicológicos também 

produzia sonhos de luto e símbolos diferenciados trabalhando em favor de seu 

desenvolvimento e de seu processo de luto.  

Para tornar viável nossa pesquisa, dos cento e quarenta e três sonhos 

constantes no documento por analisar, selecionamos vinte e três, de forma que 

preservávamos as possibilidades de fazer um estudo que englobasse o começo e o 

fim do conjunto de sonhos. Dessa maneira poderíamos acompanhar o 

desenvolvimento “onírico” do processo de luto. 

Pelos resultados observados vimos que os sonhos e a riqueza de seu 

simbolismo não estavam restritos aos “iniciados”. Pitorescas imagens provinham do 

Self, portando mensagens e provocações oníricas para a sonhadora, a respeito de 

seu processo de individuação e de seu processo de luto que se mostraram 

interligados.  

O segundo ponto interessante deste material residia no tamanho “cronológico” 

do conjunto de sonhos que se estendia por mais de dezoito anos, dos 59 aos 78 

anos da sonhadora. O material revelava-se uma mina de escavação de 

preciosidades “lapidáveis”, como o andamento do processo de luto e de 

individuação, de seus simbolismos e dinamismos, questões acerca de vínculo, de 

resignificações e de mudanças espelhadas “cronologicamente” ao longo da 

sequência de sonhos.  

O documento era precioso também por sua extensão, ele continha desde o 

primeiro sonho, sinalizador do evento da perda até (supostamente) um dos últimos 

sonhos-vida da sonhadora, com seus possíveis simbolismos premonitórios a 

respeito da própria morte e de questões conflitivas pendentes da sonhadora.    
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Por outro lado, ao considerarmos a fidedignidade seqüencial dos sonhos 

tivemos que contar com uma margem de erro, uma vez que não tínhamos a certeza 

de que alguns sonhos pudessem ter sido suprimidos ou, ainda, de que dos 

dezenove sonhos não datados e excluídos do estudo, alguns deles não fossem 

partes extraviadas da sequência. De qualquer forma, os sonhos não datados foram 

examinados e nenhum deles diferiu significativamente do padrão de conteúdo e de 

dinamismos em relação ao da amostra utilizada. 

 

V.2 FATORES RELEVANTES OBSERVADOS POR MEIO DAS ESTRATÉGIAS 

UTILIZADAS 

 

Trabalhar com uma série de sonhos nos permitiu acompanhar um processo 

de luto que se desenvolveu no inconsciente, assim tínhamos uma janela para 

conhecer sua continuidade e a sucessão de fatos interligados e organizados com 

simbolismos e encadeamentos peculiares. Um fator relevante que assinalamos foi o 

reconhecimento da interferência e influência do inconsciente sobre o processo de 

luto por intermédio dos sonhos. As vantagens da análise de uma série de sonhos 

sobre a análise de sonhos isolados já tinham sido enaltecidas por Jung (1928 

[1984]) e então tivéramos a chance de examiná-las. 

Os pontos relevantes de nossos resultados foram os seguintes. 

Primeiramente ter podido experimentar a aplicação de determinadas estratégias de 

análise de sonhos; conhecer probabilidades e compreensões a respeito da 

aplicabilidade do emprego de sonhos como meio auxiliar do fluxo do processo de 

luto; investigar fatores predisponentes à complicação do processo de luto do ponto 

de vista do inconsciente, por intermédio das sinalizações oníricas; refletir sobre os 

fatores de proteção, de risco e de enfrentamento do processo de luto, advindos do 

sonhar; observar a ressonância entre o processo de luto e o processo de 

individuação nos sonhos; refletir sobre a importância da relação primal e da 

formação e ruptura de vínculos e sua influência sobre o processamento de conflitos, 

de complexos e de perdas.  
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As estratégias de análise de sonhos empregadas se mostraram efetivas para 

explorar os sentidos não pessoais dos sonhos e para fazer o levantamento de 

questões diagnósticas e prognósticas acerca do processo de luto. Os sonhos 

iniciais, conforme Jung (1928 [1984]) e Freitas (1991) assinalaram, nos permitiram 

ter uma visão a respeito das possibilidades, caminhos e obstáculos que seriam 

enfrentados e a chance prevista de não resolução do processo de luto foi confirmada 

pelos sonhos finais da série. 

Diante de sua aplicabilidade, entendemos que essas estratégias podem ser 

recomendadas aos profissionais que lidam com enlutados na identificação de fatores 

predisponentes à complicação do luto e na sua prevenção, bem como podem ser 

incluídas em projetos terapêuticos de intervenção, principalmente em casos de luto 

complicado. 

A observação do ego onírico (HALL, 1983 [2005]) mostrou-se apropriada e 

condizente com os dados acerca das possibilidades marcadas na série onírica, de 

que a sonhadora tendia a ter um processo complicado de luto e que sua força 

egoíca achava-se empobrecida, dificultando a articulação de mecanismos efetivos 

de defesas capazes de dar resolutividade aos processos e aos conflitos retratados.  

 Por outro lado, a observação do ego onírico pelo ego vígil da sonhadora 

oportunizou ela ampliasse sua autopercepção a respeito de suas atitudes e 

condições favoráveis e desfavoráveis ao processamento de perdas. Receber 

orientação dos sonhos, ou seja, de dentro de si mesmo, pode ser um fator de 

proteção e de autonomia ao enlutado. Pode inclusive tornar-se mais consciente de 

que há forças e recursos intrapsíquicos oferecendo orientação e suporte para 

sustentação, autoregulação psíquica e superação do processo de luto.  

A aplicação do conceito de estrutura dramática dos sonhos (JUNG, 1928 

[1984]; 1947 [1987]) mostrou-se útil para a compreensão da série onírica, tanto em 

termos diagnósticos como prognósticos relativos ao processo de luto. Esta 

possibilidade pode ser interessante profissionalmente, pois por intermédio dos 

sonhos e de sua hipotética sincronicidade com a vida real, podemos denotar como 

estão as condições psicológicas do enlutado e como está se dando a evolução de 

seu processo de luto. É observar as orientações encetadas pelo inconsciente.  
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Nessa finalidade, cabe trazer o lembrete de Hillman, J. (1979) acerca da 

necessidade daquele que se fia nos sonhos, de abandonar a atitude consciente de 

literalismo, pois as imagens do sonho, inclusive dos sonhos de luto, não possuem 

obviamente um sentido único.  

A amplificação dos símbolos oníricos manteve repercussões com os 

resultados obtidos pelas outras estratégias de análise empregadas. Por exemplo, a 

amplificação do simbolismo da casa revelou sentidos simbólicos arquetípicos 

relativos tanto à suposta situação do processo real de perda como à situação interna 

da sonhadora. Os simbolismos do milho dourado, dos objetos de ouro e das árvores 

surgiram em momentos e sonhos estratégicos, em que a sonhadora era retratada 

mergulhada em confusão e engolfada por sentimentos negativos. Estes símbolos 

oportunizaram à sonhadora poder entrar em contato com as possibilidades de 

transformação “alquímica” dos materiais psíquicos e do sofrimento aos quais estava 

presa.  

Os sonhos reapresentavam recorrentemente o processo de luto instaurado, 

bem como as amarras do complexo materno negativo, provocando e incentivando o 

ego vígil para dar-se conta dessa situação e, por outro lado, conscientizar-se das 

potencialidades do si-mesmo em gerar respostas e saídas frente às “dicas oníricas” 

acerca do processo de individuação.  

Por outro lado, a amplificação mítica do complexo materno-filial e do processo 

de luto, representados concomitantemente nos sonhos e no mito de Kore e 

Perséfone, abriu uma espécie de variação do mito. Na série de sonhos mãe e filha 

encontravam-se vinculadas pelos laços do ódio e do ressentimento.  

No mito, a resolução original do impasse relativo ao desligamento necessário 

entre mãe e filha e da restauração do laço afetivo positivo entre elas foi dado pela 

prerrogativa de a filha poder circular entre os diferentes níveis da existência: na 

superfície terrena, lugar de viver a realidade consciente e as relações com os vivos. 

E no mundo subterrâneo, lugar de morte, germinação e de renascimento. Na série 

onírica, partimos da perspectiva da sonhadora-mãe, aparentemente conflitada tanto 

com sua maternidade como com o estado de sua “filiação real e subjetiva” e com as 

perdas sofridas.  
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As perdas, por seu cunho mítico-trágico, sugerem que suas vivências e 

elaboração nos ajudarão a circular nos diferentes planos da existência. Os sonhos 

de fato pareceram falar o dialeto mítico e levar a sonhadora para locais escuros, 

esquisitos e temerosos. Em parte poderiam estar espelhando o quadro depressivo 

da sonhadora, em parte poderiam estar promovendo a grande katábasi (descida) da 

sonhadora a seus mundos infernais, lugar onde a semente precisa fincar raízes e 

gerar seus brotos.   

 

V.3 SONHOS DE LUTO 

 

Quanto à nossa indagação inicial a respeito de se os sonhos acompanhavam 

o processo de luto, encontramos uma correspondência entre nossos achados e os 

relatados por Olson (2010); Kast (1982) e Wray e Price (2005). Os sonhos se 

mostraram envolvidos com a perda e com seu processar.  

Na série onírica investigada, encontrava-se um padrão de sonhos que 

retratava o passo a passo da sonhadora em relação à sua elaboração do luto 

simbólico entre vivos (KOVÁCS, 2003), o qual mantinha inclusive ressonância com 

os processos de luto por morte real referidos pelos autores acima.  

A série de sonhos portava material abundante e repetitivo acerca das 

peculiaridades do luto, espelhava os mecanismos de defesa e a fixação da 

sonhadora em reações típicas que costumam predominar nas etapas iniciais do 

processo de luto, como sentimentos e expressões de revolta, ódio, tristeza e culpa.  

Os sonhos de luto refletiram reiteradamente a questão estudada por Kovács 

(2003) a respeito da separação entre vivos. Para a autora, a perda da presença 

afetiva gera sensações de esvaziamento e de necessidade de atrelar-se ao ausente 

ou de eliminá-lo dentro de si, expressos nos sonhos por intermédio das imagens a 

respeito do desejo do ego onírico de matar e espancar a filha. Estes gestos 

desesperados revelavam hipoteticamente uma tentativa paradoxal de vida, de 
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vencer os sentimentos de morte decorrentes da perda e da separação, bem como 

do vazio existencial.  

Essa constatação nos remete a duas questões distintas: como os sonhos 

podem servir para o entendimento da psicodinâmica defensiva do sonhador e como 

é necessária e promissora a conjugação de teorias para a compreensão dos 

fenômenos do luto estudados e setorizados por cada uma delas.   

Adentrando nos sonhos de luto pudemos observar as variações do vínculo, 

cuja tendência predominante foi manter-se negativo. A partir da ênfase onírica em 

imagens a respeito de vínculo, podemos investir na idéia de que a hostilidade e 

agressividade persistentes na relação afetiva da sonhada, marcada pelo complexo 

materno negativo, interferiram no andamento do processo de luto.  

Esses resultados são concordantes com o que prospectaram os estudos 

acerca da relação de apego primária abordada por Bowlby (1973 [2004]) e da 

relação primal estudada por Neumann (1961 [1991]). A relação afetiva primária com 

as figuras maternas ou substitutas influencia as vinculações posteriores e a 

competência em lidar com perdas, conforme foi sugerido na série onírica. 

 

V.4 ASPECTOS ABORDADOS NOS SONHOS A RESPEITO DO PROCESSO 

COMPLICADO DE LUTO 

  

Quais questões característica do processo de luto complicado e crônico foram 

assinaladas nessa série de sonhos? Quais eram os fatores predisponentes à 

complicação do luto dessa sonhadora? Estes fatores ajustavam-se aos fatores 

pontuados pela teoria do luto? 

Nos sonhos foram assinalados os fatores particulares da sonhadora que a 

predispunham à complicação do luto: os enredos oníricos apresentavam 

repetidamente temas relativos à qualidade afetiva negativa do vínculo principal da 

sonhadora e às “perdas múltiplas”. Essas perdas, como vimos, envolviam filha e 
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casa, dois elementos que foram relacionados à fonte de estresse intenso na 

literatura a respeito de luto desenvolvida por Kovács (1992) e por Parkes (1996 

[1998], 2006 [2009]) respectivamente. 

Por serem perdas usualmente não relacionadas a processos de luto (luto 

entre vivos e perda de casa) tanto por parte do enlutado como pelo social, o 

consequente não acolhimento e autorização para a expressão de sofrimento e 

pesar, bem como a suposta ausência de suporte social e familiar tornaram a 

sonhadora propensa às complicações do processo de luto. Nesse sentido, contribuiu 

também a incidência dessa conjuntura durante o envelhecimento, quando outras 

perdas inerentes ao ciclo vital já estão se instaurando (KOVÁCS,1992).  

Para Bowlby (1973 [2004a]); Parkes (1996 [1998], 2006 [2009]); Franco 

(2002) e Bromberg (2000) a qualidade afetiva da vinculação pré-perda e a 

vinculação primária mantêm um cordão entre si de influências decisivas sobre o 

processo de perda e luto.  Os conflitos transgeracionais presentes nos sonhos 

sugeriam que a relação de apego infantil da sonhadora não teve base segura, pelo 

menos o suficiente para que a sonhadora se desempenhasse melhor nas tarefas do 

processo do luto.  Pelo teor do processo de luto representado nos sonhos podemos 

inferir um estilo de apego inseguro desorganizado-desorientado, reproduzido nas 

reações confusas e desnorteadas da sonhadora esboçadas nos sonhos. 

Os sonhos focalizaram continuamente o objeto perdido, seu simbolismo e sua 

importância no processo de luto. Na teoria do luto, a perda de casa foi estudada por 

Parkes (1996 [1998]), especificamente quando por desapropriação ou evacuação 

pelo risco de desastres naturais. O autor reiterou a paridade dos processos de luto 

decorrentes deste tipo de perda com as perdas por morte real.  

Consideramos que para essa sonhadora a perda da casa revestiu-se de um 

significado bastante intenso, uma vez que decorreu de um gesto traiçoeiro da filha. 

Este objeto perdido ganhou contornos maiores do que ser um espaço de moradia e 

convivência íntima, ele passou a ser um símbolo do materno negativo e foi palco de 

projeções do estado interno da figura da sonhadora. Essa perda, em especial, 

deflagrou um processo de luto bastante intrincado. 
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Qual o papel do complexo materno no processo de luto? No conjunto de 

sonhos essa questão esteve bastante marcada. Os sonhos reuniram 

recorrentemente as protagonistas envolvidas no complexo materno-filial, ratificando 

o papel dos sonhos a respeito de repetir imagens e enredos de conflitos que não 

foram suficientemente resolvidos e que estejam obstaculizando o desenvolvimento 

do sonhador. A leitura dessa situação foi sintônica com as colocações de Jung (1928 

[1984]; 1912 [1995]), Kast (1997, 2000) e Franz (1992).   

O papel do complexo negativo no processo de luto foi bastante destacado na 

série onírica. A reunião das imagens da avó, da mãe e da filha espelhou ainda a 

amplitude transgeracional do complexo materno e sua força na complexidade e 

longa duração do sofrimento que envolveu a situação de perda. 

 

 

 

V.5 A TEORIA DO APEGO, A TEORIA DO LUTO E A TEORIA DA PSICOLOGIA 

ANALÍTICA – COMPLEMENTARIEDADES 

 

Vários conceitos apresentados pelas teorias do apego, do luto e da psicologia 

analítica se aproximaram, de maneira concordante ou complementar. A teoria do 

apego fundamentou e organizou o estudo teórico do dinamismo do luto, suas etapas 

randomicamente dispostas, mecanismos de reação e de defesa e as alterações em 

diversos âmbitos da vida interior e exterior do enlutado (BOWLBY, 1973 [2004]; 

1973 [2004ª]).  

A psicologia analítica expôs o papel do processo de individuação e das forças 

arquetípicas presentes nos dinamismos do luto e dos complexos, os quais envolvem 

a questão da vinculação afetiva, conforme pontuaram Jung (1975); Franz (1990); 

Franz, Jaffe e Frey-Rohn (1989); Kast (1992) e Neumann (1963 [1991]). 
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A oportuna complementaridade observada entre as teorias de fundamentação 

deste trabalho, teoria do apego, do luto e da psicologia analítica, acabou por 

evidenciar um “elo perdido” nos estudos de Neumann (1963 [1991]) a respeito da 

relação primal e de sua relação com o processo de luto.   O autor afirmou que as 

faltas e falhas no entrosamento mãe filho no primeiro ano de vida repercutiam nas 

ligações afetivas posteriores. Portanto, deduzimos, também nas separações e 

perdas afetivas.  

É uma conclusão lógica e plausível que de qualquer maneira não foi 

registrada direta ou claramente pontuada nos trabalhos consultados. Para que essa 

constatação seja afirmada, de que a vinculação primária, em seu nível pessoal e 

arquetípico, interfere no manejo de perdas afetivas e dos processos de luto, faz-se 

necessário a continuação de estudos neste sentido, o que naturalmente agregará 

avanços nos estudos da psicologia a respeito de luto.  

Por sua vez, autores da teoria do apego ao aprofundarem os conhecimentos 

acerca dos aspectos arquetípicos envolvidos nos processos de luto poderão alargar 

o leque de conhecimentos e disponibilizar sugestões práticas para o enfrentamento 

e elaboração de lutos inibidos e complicados.    

Bowlby (1973 [2004], 1973 [2004ª], 1979 [2006]) ao estudar as questões do 

apego na etologia e na psicodinâmica da formação e rompimento de vínculos nas 

relações afetivas houve por bem reunir a teoria do apego à teoria do luto. De nosso 

ponto de vista propomos o encadeamento cuidadoso daquelas teorias com as 

teorias da psicologia analítica, particularmente a respeito dos aspectos arquetípicos 

e simbólicos do luto e das interpretações de sonhos de luto.   

Essa reunião a princípio pode vir a ampliar as perspectivas de entendimento 

do processo de luto, disponibilizar interfaces das teorias mencionadas, úteis para o 

diagnóstico e prognóstico, gerar um novo ferramental de recursos de enfrentamento 

e fundamentar intervenções e prevenções para apoiar os processos de luto normal e 

complicado.  

 

V.6 FATORES RELEVANTES A RESPEITO DA ESCRITA DE SONHOS 
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O fato de os sonhos terem sido espontaneamente registrados e mantidos pela 

sonhadora nos levou à discussão a respeito da importância da escrita de sonhos. O 

que estes sonhos teriam representado para a sonhadora? Um conjunto de 

memórias, de símbolos que narravam sua história? Jung (1961 [1975]) e Kast (2010) 

já haviam debatido sobre as perspectivas que são abertas pela recordação, narrativa 

e escrita dos sonhos. O material escrito tinha de saída utilidade científica para nossa 

pesquisa, era um documento preservado que possibilitava investigações por meio da 

análise qualitativa de seu conteúdo. Os presumidos benefícios da escrita dos 

sonhos, se justificados, poderiam ser compartilhados e serviriam de inspiração a 

outros.  

Uma das contribuições desse trabalho consiste nas indicações de que a 

escrita dos sonhos apresentou relação com a movimentação do processo de luto 

estudado. As vantagens de registrar sonhos e assim preservar uma sequência 

ordenada, a oportunidade de consultá-la e refletir a respeito de suas imagens e 

simbolismos se constituem num recurso de várias nuances para o enlutado: 

expressão e alívio interior, receber suporte “interior” e mensagens do inconsciente, 

melhorar a percepção consciente do processo de luto e viabilizar a comunicação 

entre o inconsciente e a consciência.  

A relação entre o crescente volume de sonhos transcritos e a intensificação 

do fluxo do processo de luto merece ser discutida. A série de sonhos apresentava 

nos quatro anos iniciais um processo de avanço quase nulo na lida com a perda, 

neste período foram transcritos quatro sonhos. No quinto ano, a sonhadora passou a  

registrar mais assiduamente seus sonhos.  

Por volta do décimo primeiro sonho anotado, as mudanças começaram a ser 

assinaladas, tanto quanto ao caráter do vínculo, do comportamento e dos 

sentimentos da sonhadora em relação à filha, como na figuração da sonhadora e do 

objeto perdido, tendo surgido também símbolos positivos promissores. Teria a 

escrita de sonhos cooperado na retomada da fluidez do processo de luto?  

Naturalmente, nesse trabalho não será possível ter uma comprovação 

assertiva acerca dessa correspondência, mas sua potencialidade terapêutica  

estimula reflexões. Ao registrar seus sonhos, a sonhadora teve algumas 
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oportunidades disponibilizadas. Dentre elas destacamos as chances de observar 

seu processo de luto reapresentado a partir da perspectiva não egóica, o que por si 

promove a autorregulação psíquica Jung (1928 [1984]) e a regulação do processo 

de luto. O ego vígil da sonhadora poderia observar o quanto necessitava 

desenvolver novos recursos de enfrentamento.  

Outra perspectiva trazida à tona por meio da escrita dos sonhos foi a 

sonhadora poder contar com o poder criativo e transformativo dos sonhos, conforme 

balizaram Olson (2010) e Kast (1981, 2010). O sonho, enquanto impulsionador do 

processo de individuação e compensador (Jung, 1928 [1984]), depende da tomada 

de consciência do sonhador para ter sua eficácia ampliada.  

A escrita de sonhos é um meio desperto de trabalhar com a linguagem 

simbólica e de desenvolver a simbolização e a transformação. A religação da 

consciência com aspectos inaceitáveis e ininteligíveis dos fatos é essencial para a 

fabricação de sentidos para a perda e para a ressignificação necessária do processo 

de luto.  Neste sentido os sonhos e sua escrita se aliam como um recurso 

estruturante de enfrentamento de situações críticas decorrentes do luto.  

Há simbolismos oníricos que não atingem de pronto seu sentido e sua ação 

plena sobre o psiquismo do sonhador. O registro por escrito dos sonhos permite que 

o sonhador possa retornar à sua leitura de tempos em tempos, podendo assim 

avançar gradativamente na apreensão de sentidos e na conseqüente transformação 

de sintomas somáticos e psíquicos em energia psíquica disponível para a resolução 

de complexos e para o autodesenvolvimento. 

Kast (2010) considerou que durante grandes conflitos, crises existenciais ou 

passagens da vida, é mais provável a recordação de sonhos. Sendo assim, é 

esperado que pessoas em processo de luto se tornem mais permeável à lembrança 

de sonhos e ao auxílio que pode vir deles. No entanto, pacientes que têm pesadelos 

e sonhos “sinistros” já se recusaram a focar sua atenção neles.  

Para essas pessoas os sonhos eram uma tortura, razão de noites insones e a 

sua escrita ou narrativa significava “mais tortura”.   Uma alternativa à altura reside na 

pintura e desenho de imagens dos sonhos. A expressão plástica é uma via de 

registro e concretização das imagens, o que promove um alívio e um caminho 
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opcional eficiente para o desenvolvimento da simbolização. Principalmente para os 

processos de luto decorrentes de perdas por causas inesperadas e traumáticas, a 

pintura talvez seja mais vantajosa e viável do que a escrita de sonhos. 

A escrita de sonhos, no caso, “sonhos de luto” pode ter tido um efeito 

terapêutico sobre a sonhadora, não podemos desprezar essa hipótese. E neste 

sentido concordamos com Kast (2010): a narrativa de sonhos tem seu valor. 

Escrever é de certa forma narrar para si mesmo. Ao escrever o sonhador passa por 

várias etapas: recordar, passar da memória “oral” para a transcrição grafada, 

escrever, reler e eventualmente comentar. Diga-se de passagem, havia breves 

comentários da sonhadora entremeados aos sonhos.  

No exercício “psicossomático” e “psicopedagógico” da escrita, o cérebro tem 

vários setores e conexões neurais estimuladas e aliadas ao processo subjetivo de 

fazer conexões mentais e emocionais com os conteúdos oníricos. A escrita 

proporcina uma espécie de monólogo entre partes de si mesmo, um gesto 

“autodidático” de estudo de si-mesmo.  

O registro de sonhos disponibiliza também que o sonhador enlutado possa 

dar uma atenção consciente a seu mundo interior e a seu processo de individuação. 

A aproximação das imagens e símbolos oníricos coloca o sonhador nesta via 

arquetípica de encontro com as grandes questões que acossam os “humanos”. O 

dinamismo arquetípico do processo de luto pode ser intensificado ao receber a 

atenção consciente. Por sua vez, a consciência recebe influxos que constelam 

predisposições psíquicas universais de participação ativa no autodesenvolvimento.  

 

V.7 OS SONHOS DE LUTO E SUAS FUNÇÕES 

 

Nos sonhos de luto são ativadas as predisposições da psique objetiva. A força 

arquetípica presente nos sonhos encerra potenciais recursos de enfrentamento 

capazes de transcender antagonismos irreconciliáveis pela consciência, como a falta 

de significado existencial e a desorganização da autorregulação do sistema psíquico 
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provocadas pela perda ou ruptura de vínculos em processos complicados do luto. 

Arquetipicamente os sonhos portam soluções para que a morte passe de seus 

aspectos assombrosos e letárgicos para o pólo em que se torna renascimento. O 

renascimento para ser efetivado implica em autotransformação, o ponto essencial da 

individuação e do processo de luto. Por sua vez, o exercício do processo de 

individuação se dá no mundo das relações afetivas e dos apegos e de suas 

“transformações”, como ilustram e ensinam os sonhos e os mitos. 

No curso de um processo de luto por morte real ou simbólica, muitos entraves 

à sua evolução são colocados pela personalidade do sonhador e pela visão egóica 

da situação de perda. Em contraposição ou compensação, as visões 

disponibilizadas pelos sonhos são apresentadas em perspectivas mais abrangentes 

que reúnem pontos de vista da consciência, do inconsciente pessoal e da psique 

objetiva.  O ego vígil pode então ter contrabalançadas suas reações pelas forças e 

dinamismos de autorregulação onírica.  

Kast (1988) e Parkes (1996 [1998]) distinguiram que é comum o enlutado ter 

sonhos com o ente perdido. Hall (1983 [2005]) destacou que os processos de luto 

parecem se manifestar naturalmente nos sonhos, nos quais o falecido pode 

aparecer como se estivesse vivo e paulatinamente a freqüência deste tipo de sonho 

decresce, proporcionalmente ao crescente significado simbólico que a perda 

adquire. Kast (idem) observou que o ego onírico permanece lutando para 

desapegar-se do ente perdido, a autora cogitou ainda que o sonhar intensivo em 

conexão com o evento de morte seria uma reação compensatória do inconsciente 

que ajuda a processar a experiência da perda.  

Por outro lado, os sonhos enfocam quem se perdeu e o que se perdeu, bem 

como os aspectos positivos e negativos da convivência, assinalou Kast (1988). Isso 

se mostra importante no processo de luto no tocante à desidealização pós morte do 

ente perdido. Segundo a autora (idem), os sonhos de luto costumam portar 

representações a respeito da dificuldade do enlutado em recuperar sua identidade 

após a separação ou morte de um cônjuge, especialmente em casos de luto 

prolongado, como foi o caso estudado neste trabalho.  
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Os sonhos de luto são úteis mesmo para o sonhador leigo em simbologia 

onírica e que vê, entende as imagens oníricas literalmente? Hillman, J. (1979) 

esclareceu que o sonho é totalmente subjetivo, mas sua análise é que pode ser pela 

via objetiva ou subjetiva. Kast (1988) ressaltou que a visão objetiva e literal tem sua 

importância, pois ao perceber a transformação da própria imagem nos sonhos o 

enlutado pode ver aumentadas suas esperanças de sair de seu sofrimento. De 

maneira semelhante, as alterações das imagens do ente perdido e as mensagens do 

ente perdido contidas nos sonhos metafísicos possibilitam comunicação e alívio para 

o sonhador.  

A busca de sentidos nos simbolismos dos sonhos obviamente é uma leitura 

desejável e necessária, pois facilita a autopercepção e o autoconhecimento, fatores 

primordiais para a tomada de consciência. A incorporação das mensagens 

simbólicas dos sonhos passa pela dinâmica de penetrar na complexidade da psique. 

O simbolismo onírico opera seu efeito sine qua non, todavia seu alcance é 

empobrecido quando não pode ser penetrado, destilado e integrado pelo sonhador.  

Para Jung (1928 [1984]) o desenvolvimento psíquico articula complexidade, 

unidade e totalidade da consciência e do inconsciente. Talvez os sonhos precisem 

ser sonhados e nosso organismo não possa prescindir de sua ação, dentre tantas as 

razões pelas quais precisarmos sonhar e dedicar atenção aos sonhos, mormente 

aos sonhos de luto.  Penna in Spaccaquerche (2010, p.76) pontuou que “na 

psicologia analítica conhecimento equivale a consciência. Conhecimento e 

autoconhecimento são inseparáveis”. 

Uma vez que as experiências afetivas infantis são reativadas em situações de 

luto, refletimos o quanto essas circunstâncias se prestam para mudanças e 

atualizações nas condições originais de vinculação afetiva. Neumann (1963 [1991]) 

considerou que os distúrbios vividos pela criança no entrosamento ocorrido na 

relação primal e que permaneceram no núcleo do complexo materno podem ser 

gradativamente superados. A psique dispõe de mecanismos de assimilação e de 

readaptação, os quais são arquetipicamente constelados e reativados mediante 

situações desafiadoras de vida.  Portanto, os sonhos como portadores de 

simbolismos arquetípicos podem ser considerados um dos mecanismos de 

elaboração da condição de vinculação afetiva original e, neste sentido, cooperam 
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para a elaboração do processo de luto.  O processo de luto ativa e é ativado por 

sonhos de luto, conforme assinalaram Wray e Price (2005).  

Em função de todo o arrazoado desenvolvido ao longo desse trabalho, 

chegamos às seguintes ponderações frente a nossos objetivos. Foi possível realizar 

a leitura de um processo de luto por meio de sonhos. Nos sonhos de luto estavam 

demarcados os dinamismos e o curso do processo de luto, bem como os conflitos e 

as condições da personalidade da sonhadora envolvidas em sua elaboração.  

A consulta aos sonhos de luto puderam ainda proporcionar uma estimativa 

acerca do desfecho do processo de luto e dos pontos relevantes a serem cuidados 

para que sua resolução fosse mais satisfatória. 

   O entendimento do sonho constitui-se em uma condição essencial para seu 

aproveitamento? Será importante entender a linguagem simbólica quando 

despertos, indagou Fromm (1962). O autor afirmou que compreendê-la é 

imprescindível, é uma maneira de mantermos contato com as camadas mais 

profundas da personalidade e de decifrar questões significativas da vida humana  

em um nível comum, em conteúdo e em forma. Desse modo, a importância de 

promover a familiarização de leigos enlutados com os sonhos e com sua linguagem 

simbólica se revela não só essencial como conveniente para acompanhar e 

alavancar os processos psicológicos e, por conseguinte, o processo de luto.  

Como pudemos acompanhar na análise da série onírica, uma pessoa “leiga” 

em conhecimentos formais acerca de sonhos e de símbolos pode vivenciar um rol 

exuberante de simbolismos trabalhando em seu favor. O inconsciente parece não 

depender destas fontes de estimulações a priori. 

Embora em nosso estudo tenhamos testemunhado que no desfecho da série 

onírica o processo de luto e a vinculação afetiva da sonhadora não foram de fato 

elaborados e resolvidos, a escrita de sonhos, no entanto, permaneceu como uma 

“via de trabalho” consciente da sonhadora sobre as mensagens do inconsciente a 

respeito das questões desenvolvidas em seu processo de luto. 

Tendo em vista todo o percurso realizado, consideramos que os sonhos e sua 

escrita podem aliar-se e servir de recurso de enfrentamento do processo de luto. Os 
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sonhos se prestam à regulação do sistema psíquico por si e os sonhos de luto 

especificamente estimulam a resignificação e elaboração da perda. A escrita de 

sonhos é uma prática que possibilita que se estabeleça um diálogo “desperto” com o 

inconsciente, com suas mensagens, símbolos e orientações. Desse modo e por 

todas as razões que pudemos desenvolver neste trabalho, a escrita de sonhos 

mostrou-se perfeitamente apropriada e recomendável como estratégia de trabalho 

com enlutados.   

A restrita elaboração do processo de luto pela sonhadora deve ter sido devido 

às condições gerais da sonhadora, aos seus limites e a outras circunstâncias não 

avaliadas. Segundo assinalou Penna (2010), o ego coordena o pensamento e o 

entendimento simbólico e realiza a transformação das informações inconscientes em 

informações conscientes.  Se o ego não se apresenta em condições de elaborar o 

material enviado pelo inconsciente a comunicação com a consciência e o 

andamento dos processos fica delimitado.  Embora o ego deseje e necessite do 

símbolo, “isto não é garantia de sua compreensão” (PENNA, 2010, p. 81).   

Os resultados deste estudo naturalmente não são generalizáveis. Todavia, a 

escrita de sonhos deve continuar a ser investigada e discutida como fator potencial 

de proteção e de melhora da resiliência de enlutados. Dessa forma é importante dar 

continuidade ao grande desafio representado pela busca e estudo de métodos em 

psicologia que ampliem o conhecimento acerca do desenvolvimento humano, e, no 

caso, dos processos de luto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho abriu possibilidades de pensar a respeito dos dispositivos 

naturais do inconsciente que trabalham a favor da autorregulação dos processos de 

luto. A pesquisa levou efetivamente à redescoberta do potencial terapêutico exercido 

pelos sonhos. A otimização de seu emprego pode ser contemplada pela 

recomendação de manter atenção consciente dirigida em recordar e registrar 

sonhos. 

O trabalho suportivo com enlutados tem se mostrado reduzido na comunidade 

brasileira, seja no setor médico, social ou geral. Buscamos abordar estratégias 

simples e acessíveis que melhor viabilizem a resolução de problemas relativos ao 

processamento de perdas, uma vez que é reconhecida a maior vulnerabilidade das 

pessoas nos meses subseqüentes a uma perda significativa, com aumento do risco 

para apresentação ou agravamento de doenças psicossomáticas, acidentes e morte.  

Consideramos importante que o olhar científico se volte para materiais 

empíricos que portam formas espontâneas de restauração e reestruturação frente 

aos abalos inerentes ao processo de luto. O sonho é um fenômeno popularizado e 

de certa forma banalizado. No entanto, quanto mais um assunto é estudado mais 

complexo ele se mostra, mais suas zonas criativas intocadas se desvendam e suas 

potencialidades terapêuticas gradativamente se tornam mais palpáveis. 

Pela “gratuidade” dos sonhos, disponibilidade, acessibilidade e utilidade 

terapêuticas, o trabalho com sonhos de luto pode ser elevado ao status de conceito, 

como fator de proteção e como opção de recurso de enfrentamento ao processo de 

luto. Desse modo as teorias a respeito do luto podem cogitar os sonhos e sua escrita 

como uma ferramenta específica, funcional e de aplicação prática, de certa forma, 

inovadora.  

A escrita de sonhos tem um caráter emancipador, no sentido de ser um 

recurso que estimula a autonomia e autossuficiência do enlutado. Diante de nossos 

resultados consideramos aconselhável recomendar ao enlutado o registro escrito de 

sonhos, preferencialmente transcritos em cadernos, datados e acompanhados de 
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breves comentários. Trata-se de uma maneira simples de manter uma biografia de 

sonhos de luto e de contatar as forças psíquicas naturais que auxiliam na 

elaboração do processo de luto, estimulam o processo de individuação e sua ação 

autorreguladora e regeneradora natural.  

Conforme o caminho dos autores que fundamentaram essa pesquisa, sonho é 

um espaço simbólico de construção de recursos intrapsíquicos. É deveras 

importante o conhecimento da linguagem onírica. Isso pode ser realizado em 

espaços grupais de aprendizagem informal, em grupos de sala de espera e em 

palestras psicoedutivas voltadas para cuidadores que estejam vivendo um processo 

de luto ou de luto premonitório. Esses territórios de discussões e informações geram 

uma contínua construção de trocas, de conhecimentos e de apoio entre pares. São 

oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas 

à qualidade de vida e aos cuidados paliativos. 

Com o estudo dos sonhos de luto abre-se um caminho para a prevenção das 

complicações do luto evitando, na medida do possível, que pessoas enlutadas se 

conduzam exclusivamente pelas percepções conscientes da situação de luto. Olhar 

os próprios sonhos possibilita que a contribuição valiosa do inconsciente seja 

agregada mais prontamente ao processo de luto, fornecendo um entendimento 

ampliado e potencialmente ressignificador a respeito das perdas sofridas, bem como 

das transformações interiores que a psique disponibiliza para o desenvolvimento da 

vida humana.   

Embora promissores, os achados dessa pesquisa não pretendem ser 

conclusivos. Mesmo porque os aspectos positivos encontrados não podem ser 

generalizados, uma vez que são baseados na análise de um único caso documental. 

Mais uma razão para ensejar que outros pesquisadores dêem continuidade ao 

exame dos resultados descritos.  

A partir das análises aqui empreendidas, refletimos que o prosseguimento dos 

estudos a respeito dos processos de luto, dos sonhos de luto e de sua escrita é um 

passo essencial para que essas proposições sejam testadas, teoricamente 

enriquecidas e, assim, possam ser disponibilizadas para a comunidade científica e 

para a comunidade em geral. 
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ANEXO I 

 
CÓPIA DOS CADERNOS DE SONHOS PARA ILUSTRAÇÃO 

 
Figura 1 – Página do primeiro caderno de sonhos 

 

 

.  
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Figura 2 – Cadernos de sonhos 

 

ANEXO II 

TRANSCRIÇÃO DE SONHOS 

 

OBSERVAÇÕES:  

A transcrição conservou a ortografia e a gramática original do documento.  

A série de sonhos foi ordenada cronologicamente, sendo que os sonhos 15° e 15°A 

são um mesmo sonho registrado duas vezes pela sonhadora com pequenas 

alterações.  

O sinal (...) indica um intervalo de aproximadamente doze anos na sequência, a qual 

foi encerrada pelos dois últimos sonhos que presumidamente precederam o final da 

vida da sonhadora.  

Em respeito à ética e a não identificação das pessoas, datas, locais e nomes são 

fictícios.  Todavia os intervalos entre sonhos foram preservados.  

. 
 
LEGENDA:  
Trechos em itálico destacam comentários ou associações escritas pela sonhadora. 
Fiota, apelido da filha; Dimas, genro; Dite e Ricardo, seus irmãos; Bete, sua 
sobrinha. 
Termos em negrito seguido de (X) destacam termos assinalados pela sonhadora. 
 
 
SÉRIE ONÍRICA: 
 
(1°) 13/abril/1968 
Sonhei com a fiota e o Dimas montados num burrinho. Eu e a mae andávamos a pé 
na frente deles. Chegamos a um lugar muito esquisito, parecia o inferno. O chão era 
um braseiro vivo. Falei, mae, é a fiota que toma conta disso. Olha la, ela está 
segurando o portão. Ahi ela já estava sosinha.  
 
(2°) 10/Abril/1971 
Sonhei que fui na casa da fiota, não tinha ninguem. De repente chegou um grupo de 
pessoas e ficaram perto de mim, uma moçinha começou a chorar e falou; foi minha 
mae que mandou-nos aqui. Uma outra me puchou pelo braço e falou; a mãe dela ja 
morreu. Dahi a pouco ela e o Dimas chegaram de bicicleta. O Dimas me ofereceu 
bebida , peguei uma xícara para tomar; depois falei não        nada de voces seus 
malditos. 
Sahi para a rua, voltei em seguida; pensando em falar com a fiota, (tinha o coração 
cheio de ódio.) 
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Disse para a fiota: tenho fe em Deus que voces ha de arrastar no chão como cobras. 
Pela fe que tenho em Deus que, tudo que estou sofrendo voces hão de pagar. Não 
tira a casa nem dos cachorros, ao contrario... e chorava. 
(3°) 18/Setembro/1971 
Sonhei num lugar estranho, sombriu esquisito. Passei por dentro de uma plantação 
de milho muito verde e, com espigas, umas maduras e outras novas. Falei sosinha 
em vos alta, agora não e tempo de dar milho. Sahi do milharal, vi grandes arvores. 
As arvores parecia chorar; vertia água desde as pontas ate os troncos. Senti tristeza, 
e pensava como estou triste... Alguns metros na frente vi um rio, com agua limpa 
cristalina. Tive vontade de tomar banho, ahi vi muitos homens. Quanto mais andava 
mais gente aparecia. Não vou puder tomar aqui, mesmo de calça e sotiem, rirão de 
mim. Voltei a procurar as arvores que vertia águas  não as achei.   
 
(4°) 19/Setembro/1971 
Sonhei que essava numa casa com a Bete. Chegou um moço muito bem vestido, a 
Bete fez um gesto como para sairmos. Fomos para o quintal, o quintal era todo 
arborizado, as arvores era verde, de um verde raro e deferente, mais muito bonito. 
Falei, Bete, nunca vi um verde tão bonito. Esse moço não vae embora por cauza 
dessas arvores. 

 
(5°) 18/Março/1973 
Sonhei amaldiçoando a minha filha. Dizia; essa maldita tomou minha casa, me 
deixou na rua, sem ter onde morar. Sentir verdadeiro odio por ela. Ainda te mato sua 
maldita, ainda te destruirei. Ela não ligava a menor importancia para as pragas que 
lhe rogava. Uma mulher falou a sra foi muito mole, devia ter agido no começo. 
Agora!... fez um gesto com a mão. Durmi outra vez.  O Dimas com uma criança 
entrando na minha casa. Falei voce ainda tem corajem de vir aqui seu ladrão? 
Peguei uma tisoura e quis feri-lo pelas costas, a tisoura não o feria. Vi que a tisoura 
não tinha pontas. Ele tinha o rosto escondido por um bonet. Falei, ainda te mato, seu 
ladrão. E sentia o mais profundo odio.      
 
(6°) 18/Março/1973 
Sonhei morando numa casa enorme. Chegou gente, fui ver, era a Dite, fiquei 
contente por que estava com muito medo. A Dite deitou; falei o cobertor está 
dobrado, ela desdobrou e se cobriu, emburrada e falou, aquela la me bateu. Fui em 
outro quarto, uma    durmia num colchão no chão, e mexia muito. Dite vamos buscar 
aquela menina, ela essa sosinha e esse e um lugar perigoso. Chegou uma pessoa, 
parecia ser  a fiota, passou sem falar nada e, entrou em outro quarto. A Dite queria 
conversar; falei estou com sono, não quero ouvir nada. 
 
(7°) 20/Março/1973 
Sonhei que estava numa casa, com muita gente, parecia a casa da bete. Percebi 
que entrou ladrões na sala. Falei com a empregada: Maria onde essa o revolver? 
Apertei o braço dela, ela não entendeu. Está bem, vou pega-lo. A casa essava 
totalmente escura. Peguei um tição do fogão quaze apagado – soprei para acender 
um jornal, não ascendi. Vi um rapaz na sala, fiquei tremendo de medo. Falei 
qualquer coisa com ele, ele disse eu sou bonzinho não faço mal a ninguém, senti um 
pouco de alivio. Deitei numa cama de casal, percebi que tinha gente, passei a mão 
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Alcancei o mocinho. Voce essa com fome perguntei, ele não disse nada. Vou 
cosinhar ovos, você precisa se alimentar. Sempre no escuro.  
 
 
(8°) 24/Abril/1973 
Sonhei numa fessa de aniversario, numa casa muito grande, na companhia da Da. 
Abenta. A casa estava cheia, todas as pessoas vistidas a rigor. Eu e a Da Abenta 
andávamos de braços dados. Chegou a fiota e o Dimas. A fiota disse chegamos 
gente, estamos aqui. Fiquei com muito odio dos dois. Sahi correndo, entrei num 
quarto ricamente mobiliado, peguei uma colcha de uma cama, quando tirei a colcha 
vi trapos sujos e fedidos. 
Antes de sair olhei p/ o Dimas e senti verdadeiro ódio. Gritei, esses malditos 
roubaram minha casa, e batia na cara do Dimas chingando e maldizendo. Aos gritos 
dizia; pelo sangue que Jesus derramou na cruz, vocês hão de pagar. Todas as 
pessoas vieram p/ perto de mim. Falei p/ as pessoas a Da. Abenta sabe de tudo, 
não só eu, todo mundo sabe. Comecei a agredir os dois, batendo sempre na cara. 
Eles não negava. Rogava pragas de toda espécie. Sahi p/ rua, voltei, agredi o Dimas 
outra vez, dizia esse mizeravel essa com ela só por interesse. Os dois não falaram 
nada. Era uma fessa sem     e sem bebida. 
 
(9°) 21/Maio/1973 
Sonhei numa casa que parecia um centro espírita. Tinha muita gente, todos me 
olhava com cara feia. Alguns faziam comentário sobe a questão de minha casa (que 
a fiota tomou) a fiota era a chefe de todos. Agora voce vae me pagar sua maldita, e 
batia na cara dela com toda força. Falavam os homens com gestos raivosos, e me 
apontava e me acuzava. Depois as mulheres, todas contra mim. Parecia um bando 
de duendes. Falei: me livrarei de vocês. Pela força do puder de Deus, pela gloria da 
ressureiçao de Jesus Cristo. Foram todos embora. Um homem bem velho ficou 
deitado comigo numa   muito grande.  
Quando falei para tirar a roupa ele caiu. Acenderam a luz, vi que o velho estava 
atolado na lama. O velho falou; ela tem muita força, e me apontava. Aquelas 
pessoas com aparencia de más voltaram, a me atacar, meio tímidos. Um rapaz e 
uma moça vieram com tudo pra cima de mim. Peguei os dois com uma mão só, e 
rodei-os como se fosse um pedaço de corda e atirei-os a distancia. Uma mulher 
falou; o diabo e bom, eu disse a ela leva-o contigo. Tenho fé em Deus que ele a de 
te acompanhar. Apareceu na mão uma espada com 2 pontas, duas moças quizeram 
me atacar; movi a espada, elas correran. Vi que todos entravam num cômodo, fui 
ver, uma velha, deitada numa cama cheia de trapos sujos. A cama estava bem em 
frente da porta. A velha estava brava com todas aquelas pessoas. Que quarto sujo, 
pensei. Graças a Deus estou livre de todos, falei. Saí por uma estrada branca cheia 
de curvas. 

 
(10°) 07/Junho/1973 
Sonhei que cheguei na casa que trabalhava, soube por outra empregada, que eles 
não queriam que eu trabalhasse mais. Fui no quarto da minha patroa procurar 
minhas roupas, não achei uma peça. Chamei minha patroa e falei, não acho minhas 
roupas. O patrão falou; você quando saiu daqui levou duas malas cheias de obgetos 
roubados. Voce é uma ladra. Fiquei assustada. Fui em outro quarto cheio de 
imagem de santos, ajulhei num canto meio escuro. As imagens brilhava, falei a uma 
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imagem, roubei tanta coisa e não tenho nada. Abaixei a vista, quando olhei os 
santos estavam todos de costas para mim. Pensei, até os santos choram. Quiz sair 
não achava a porta. Vou ficar presa aqui, pensei. Ja estava num banheiro todo 
esburacado, tomei banho, não tinha uma peça de roupa, vou sair assim mesmo. Fui 
outra vez no quarto dos santos, estavam caído, espalhados pelo chão. Vou arrumar 
essas imagens não quero, que o meu patrão veja essa desordem, ela vae me 
acusar outra vez. 

 
(11°) 27/Junho/1973 
Sonhei morando numa casa muito grande. Chegou uns homens. Chegou uns 
homens, era ladroes, difarçados em vendedores de roupa. Me agarrão e falaram, 
vamos te dar um vistido novo. O outro abriu uma caixa e tirou um lindo vistido de 
renda branco, longo. Vi minha mãe agarrada     dois daqueles homens. Falei para o 
que estava me vistindo; olha eles estão querendo fazer mal a minha mãe, ele fingiu 
não ouvir. 

Chegou a fiota, falei a ela vae buscar o pae e a mãe, ela não entendeu, que 
estávamos em apuros. Fiz gestos ela não entendeu. Num descuido dos bandidos, 
sahi correndo ate a casa da Da Evelina. Vi um menino de olhos azues muito bonitos. 

Pedi a ele para chamar a polícia, não fez caso, e riu. Entrei num quarto, o seu Luiz 
essava deitado com outro menino. Falei-lhe, seu Luiz tem ladroes na minha casa, 
telefone, chame a policia. Ele não deu a mínima importância. Falei-lhe, e verdade 
seu    eles estão maltratando a minha mãe!... Veja este vistido, foram ele que me 
deram, eles mesmos vistiram em mim. Seu Luiz pegou o telefone e começou a 
brincar. Tomei o fone dele, vi que os números eram 3 pinos verdes.  

Falei ao menino, o numero da policia e 193? O menino riu. Não consegui fazer a 
ligação. Sahi, pensando; pelo menos eu estou livre. No caminho encontrei uns 
homens, alguns me acompanharam, depois sumiram. Vi minha mãe andando de um 
lado a outro num quintal sujo e escuro. Falei graças a Deus não aconteceu nada a 
minha mae. Uma pessoa estranha falou; foram todos presos. Corri ao encontro de 
minha      Abracei uma pessoa estranha, onde está minha mae? Ela não respondeu, 
mesmo assim senti um grande alivio, depois de tanto aflição. Ahi olhei para o vistido 
e falei; nunca tive um vistido tao bonito, e tão caro. 

 
(12°) 07/Julho/1973 
Sonhei  que, estava numa casa muito grande. Um salão muito grande, enorme, 
cheio de gente. A fiota estava conversando com, duas mulheres que parecia 
gemeas, e, vestidas iguaes. Derrepente senti verdadeiro odio pela fiota, e falei, essa 
maldita tomou minha casa, agora estou pagando aluguel. Mas ela vae pagar por 
tudo. O dinheiro que ela pegar de minha casa não vae lhe servir de nada. Há de 
gastar tudo com médicos e advogados. As  mulheres pelo jeito não gostaram de 
ouvir o que eu disse, e foram embora. A fiota deitou  no chão. Olhei para ela e senti 
verdadeiro ódio. Batia nela, puchava seus cabelos, queria arrancar os olhos dela, 
subi em cima dela e, dava ponta pés com toda força que o ódio dá. Parece que o 
corpo dela estava coberto de flores (essa visão estava obscura) Sahi  dali com 
outras pessoas. No caminho falei; se minha mãe não pediu pratos emprestados a 
gente vae acabar de comer muito tarde, ela só tem 2 pratos. Era feijoada. Comecei 
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lavar louça, minha        falou; esse relógio não e o meu? É sim, falei. Ela disse 
quando eu era viva, não lavaria louça com ele. Senti fome, não vi comida, nem 
ninguém comendo. Saí dali, entrei num carro, o motorista estava cochilando no 
banco de traz.  Abracei-o, e falei, eu amo você.  

O motorista era jovem, moreno e bonito. Uns moços bateram no vidro do carro e 
falaram alguma coisa que não entendi. Apareceu o Sebastiao marido da Janeide. 
Perguntei; vocês ainda mora naquela casa? Não mudamos de la faz muito tempo, 
falei; vi você na televisão; ele disse, é, mas agora estou vendendo pipocas. Ele tinha 
uma barba muito bonita, bem preta, parecia veludo. Falei-lhe, nunca vi uma barba 
tão bonita!... 

 
(13°) 10/Julho/1973 
Sonhei numa casa estranha, entrei e fui para a cosinha. Perto do fogão, varias 
pessoas comiam pão, me deran um pão redondo, comi um pedacinho. Ahi ja era 
uma pensão de uma cidade estranha. Apareceu o Alvaro e o Ricardo, entramos num 
salão muito grande, de uns 100-x100, todo florido, um bonito jardin. Os pes das 
plantas envergados ate o chão, pela quantidades das flores. As flores eram todas 
amarelas. Todas as paredes eram de vidro, tinha muita luz, parecia a luz do sol, mas 
muito mais claro. Falei ao Alvaro, se não formos operados logo, o nosso dinheiro 
não vae dar para pagarmos a pensão. Precisamos ir embora logo            --10-7-83     

 
(14°) 16/Julho/1973 
Sonhei que a Belinha tinha sumido. Fui com um homem que parecia alemão num 
bar, ele tomou uma lata de bebida. Saimos. Perto de uma cerca ele escondeu o 
rosto com gola da capa e assubiou. A Belinha saiu de uma casa velha e feia. Fomos 
falar com ela, o homem a beijou e foi embora. Sentamos num banco, já dentro de 
casa. No chão tinha grande quantidade de palha de arroz e pó de serra. Apareceu a 
Zilda no banco conosco. Porque vocês moram numa casa assim? A Belinha disse, o 
aluguel e muito caro, estão pedindo 99.000 por 3 apartamentos, porque 3 
apartamentos? Ela disse assim –  

 
(15°) 02/08/1973 
Sonhei que estava num lugar muito esquisito e escuro. Vi uns homens cortando 
madeira. Pedi a eles para me levar onde estava minha filha, pois só eles sabiam 
onde ela essava. Era um lugar perigoso e eu estava com muito medo. Um dos 
homens disse não vae sosinha, o outro disse, coitada dessa dona, tanta gente 
contra ela. Um outro falou; vou te levar la agora. O dia clareou. Pedia 
desesperadamente, aos homens, me leve onde está minha filha. Todos deitaram no 
chão endeferente a minha aflição. Numa água esganada, que mais parecia esgoto, 
achei  vários garfos, sujos e velhos, um parecia ser de ouro. Um homem disse; esse 
e meu. Fica com ele então, saí aflita; falando vou sosinha procurar minha filha. Ela 
essa la e apontou para umas arvores. Deitara no chão outra vez. Cheguei perto das 
arvores e gritei; fiota, fiota, nem uma resposta. 

 
(15°A) 02/08/1973 
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Sonhei que estava num lugar extremamente esquisito. Eu estava sentindo a maior 
das aflições, improrei a uns homens que essavam por ali, que me levasse na casa 
de minha filha, que eu estava com medo de ir sosinha porque era um lugar perigoso, 
os homens prometeram me levar, mas não levava. Eu sentia o maior medo X, a 
maior aflição. O dia clareou. Naquela aflição pedia desesperadamente, eles viraram 
as costas, pedi mais uma vez, me leve por favor eu preciso ver minha filha. Numa 
água, que mais parecia esgoto achei alguns garfos sujos, um parecia ser de ouro. 
Lavei-os, dei o ouro pra um hom. Sahi dali, andei um pouco, vi vários homens 
deitados, mas só via as pernas. Fui sosinha não achei a fiota X. 

 
(16°) 03/08/1973 
Sonhei que estava na casa da bete deitada no chão. Chegou 3 homes, fiquei com 
medo. Sai sem ser vista. Fui numa casa pedir para um sra telefonar para a policia. 
Voltei e deitei no mesmo lugar. Veio um dos homens e deitou comigo. Vi a mulher do 
telefonema falando com a bete. Ouvi a bete dizer, não são ladroes nada, a minha tia 
está doente dos nervos.  3-08-83  
 
 (17°) 06/Agosto/1973 
Sonhei numa casa muito agradável, cheia de gente. Uma padre vestido de branco 
veio me comprimentar. Vi policiaes de altas patentes. Um policial cheio de medalha 
veio me dizer que iríamos a uma festa na casa dele. Foi num quarto pegou um 
cinzeiro e me deu, vi que estava quebrado, mesmo      agradeci profundamente. Sahi 
dali, na rua encontrei o Zelão, disse a ele  Ze, eu moro na rua Maria Duprat 123. Ele 
tinha o rosto todo marcado de cortes e sinaes de queimaduras. Ficou me olhando, 
não disse nada. Fui embora pensando, como vim parar no meio de gente tão 
importante? 
 
(18°) 14/Agosto/1973     
Sonhei num lugar muito feio. Umas mulheres lavava roupa em cima de uma ponte 
de pau a pique. Tinha que passar por ali. A ponte era muito estreita. Passei por cima 
de uma moça, que, estava quaze caindo da ponte. Vi minha mae num lugar escuro. 
Converssamos bastante, (não sei o que converssamos) Precisava trocar de roupa. 
Uma menina me chamou, olhei e vi uma mulher na janela de uma casa muito bonita. 
Essa mulher era minha patroa. Estava na hora de ir trabalhar, e não tinha trocado de 
roupa, fiquei aflita, já estava sosinha na ponte 
 
(19°) 13/Setembro/1973 
Sonhei saindo de uma casa nova e muito grande; na porta vi uns moços chegando 
com uma cama de casal na cabeça, a cama estava dobrada. Perguntei-lhes; onde 
vocês vão por essa cama. – ahi nessa casa, nos vamos morar ahi, nos quem? 
Viraram as costas. Falei, vocês não podem entrar ahi, essa casa eh de minha filha. 
Disseram, essa casa e muito grande não tem donos.  
Pensei, também posso morar aqui a casa e realmente grande. Pelo lado de fora 
media uns 200 metro de frente. Vi varias moças com pacotes de livros, elas falavam 
e ria muito alto. Sai dali, pulei um portão, entrei, numa casinha pobre e velha, comi 
alguma coisa, peguei uns obgetos, não sabia o que era. Voltei, pulei 2 portoes. Num 
gramado vi, uma calça de veludo verde, tive vontade de pegar, não tive coragem. 
Andei alguns metros, abri a sacola, peguei um vidro de perfume quase cheio, 
admirei por aquele vidro estar ali. Vi varias pessoas vindo ao meu encontro gritando; 
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venha logo que a casa já está lotada, só tem sua parte. Um moço veio correndo ao 
meu encontro; e, disse, porque tanta tristeza dona, não chore. Ahi percebi que 
estava chorando. 
 
 
 
 
(20°) 15/Setembro/1973   
Sonhei que peguei um ônibus numa estrada. Dentro do ônibus não tinha ninguem, 
só o motorista. Chegamos numa cidade. Ao querer me levantar notei que o teto era 
muito baixo, notei tambem que estava deitada. Comecei a gritar, e bater no forro do 
onibus, o motorista não ouvia, pois o forro era com algodão e nilon, e era baixo, que 
minha barriga estava encostada no forro. Desesperada, quis rasgar o forro.Gritei 
para o motorista para me tira dali, ele não ouvia, nem eu o via. Gritava 
desesperadamente. Sentia a maior aflição, e transpirava muito. Olhei não sei por 
onde e vi uma casa. Falei ao motorista, por Deus essa é a casa de minha filha, deixe 
me aqui. Ele não ouvia. Acordei, ainda ouvindo o eco dos meus gritos.                                                                                                   
 
(21°) 23/Setembro/1973 
Sonhei andando numa sosinha. Ao passar por pessoas que vinha no sentido 
contrario, ouvi uma pessoa falar; olha a bêbeda ahi? Olhei olhei e percebi que foi 
minha      que tinha falado, ela andava debrussada no ombro de minha mãe. 
Repetiu; olha a bebedinha. As moças comessaram a rir. Senti verdadeiro ódio por 
ela. Avancei nela batendo e puchando os seus cabelos com o mais profundo ódio. 
Fui para perto de minha mãe. Mãe, ultimamente só sinto odio pela fiota. Como  é 
triste o ódio. Não sei como tem gente que vive a vida inteira com o coração cheio de 
ódio, deve ser pessoa muito forte. Não há veneno mais mortífero do que o ódio. Sai 
por uma estrada, estava escura, muito escura. Perto de um bar vi luzes, senti 
alegria. Derrepente apagou tudo, escuridão completa. A uma grande distancia vi um 
poste fininho e comprido, com uma lampada bem miudinha, mas iluminava toda 
aquela região com intencidade. Achei uma tesoura enorme, tão grande e pesada, 
que quaze não agüentava levanta-la do chão. Peguei e escondi debaixo da bluza. 
Mais na frente achei um obgeto quadrado. Apareceu de repente um homem, falei-
lhe, e a caixa do meu óculo. Ele pegou, abriu, e disse, e um radio velho, e jogou 
fora. 
Voltei. Entrei numa casa, a fiota e a mãe estava fazendo comida. Lembrei da tisoura, 
procurei-a pela casa toda, não a encontrei. Entrei num quarto, vi duas camas de 
casal e uma de solteiro. Deitei pensando: onde estará a tisoura? Olhei embaixo da 
cama de casal, o piso era de areia cor de cinza. Percebi que estava descalça, não 
achei os sapatos. Gritei mãe!... (para peguntar a ela se tinha visto meus sapatos). 
Acordei. (E ainda ouvi o som do grito).(Durmi outra vez, o sonho continuou). A fiota 
falou não vae embora mãe, a comida está quaze pronta, fique. Sentia muita fome, 
mas falei não quero nada teu. Fui outra vez no quarto dela procurar a tisoura e os 
sapatos. Achei na areia varias correntinhas e medalhas, brilhava como se fosse de 
ouro, algumas eram de prata. A fiota tinha os cabelos de cor caju. Ela disse mãe, 
vou deixar aquela casa. Falei, vae logo senão o diabo vae aproveitar muito pouco a 
tua companhia. 
Porque sempre sonho odiando minha filha? 
     (...) 
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(22°) 10/Setembro/1985  
Sonhei com varios homes em minha casa, homens simpáticos e com aparencia de 
rico. Parecia no tempo de meus paes e eles estava juntos. Precisava que minha 
mae fosse num certo lugar. Em vez de ir ela foi durmir. Em desespero eu gritava: 
tudo por cauza de uma certa mãe deu essa confuzão toda. Sai a procura não  sei de  
que, sosinha desperada. Andei em muitos lugares procurando não sei o que. Entrei 
numa loja pedi meias há uma moça eu queria um par ela me deu 3 de cores 
diferentes, espressadas falou. Em lugares extremamente esquisito me perdi. Sem 
rumo andava pra e pra cá, nervosa e agitada. Tudo escuro e deserto, só eu. Vi um 
homem, perguntei se sabia onde era uma certa vila, mas disse está muito longe. 
Com muito medo fui andando, não tinha uma casa um luz uma pessoa. Nada. Vi 
onibus p/ lugares que não conhecia, tentei lavar as meias não sei como nem onde, a 
sugeira não saia, tinha que entrega-las de volta. Ja perto de casa encontrei os 
homens que hiam embora, um deles falou; ficou um la te esperando. Pensei deve 
ser aquele mais bonito, não cheguei em casa 
uma hora da madrugada de 9 para 10 de setembro de 1.995 
 
(23°) Após 28/Junho/1986 
A minha filha me acuzando que eu tinha queria matar minha mae com as mais 
terrivel acuzassoes. O João veio a meu favor. Trouxe uns panos para forra a cama 
onde minha      deitada fingia de morta 
o home que me acuza estava do lado dela. Ela e eu falávamos ao homen juntas. Um 
dia eu disse a ela: p/ de me chingar, eu estou morrendo  
pode morres, falou; falei Deus está vendo    a cara pr   e gritou, tá vendo  que eu 
quero que ela morra e repitia e repitia  
 

                                                 
 


