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AMOR E INDIVIDUAÇÃO * 
Regina Manhanelli 

"A meta é importante somente enquanto idéia; o essencial é o opus 
que conduz' a meta: isto é a finalidade da vida." (1) 

Individuação: processo através do qual nos tomamos aquilo que 
somos. 

O que somos nós? Desde sempre o homem tem se ocupado dessa 
questão. Como não cabe aqui uma discussão filosófica extensa, 
escolhemos um dentre os caminhos possíveis de realização do humano e 
nos restringiremos a enfocar a individuação como um aprendi~ado do 
Amor. Deste ponto de vista, individuar-se é tomar-se humano. E nascer 
no coração. Pois se a "memória do amor pode nos trazer para casa", talvez 
seja porque re-cordar é lembrar com o coração. 

Segundo NISE DA SILVEIRA (2), ''Todo ser tende a realizar o 
que existe nele em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente 
do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para o homem, embora o 
desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças 
instintivas inconscientes, adquire caráter peculiar: o homem é capaz de 
tomar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo." 

Isto me faz recordar uma pequena estória, de EMMA 
MASCHEVILLE, urna pensadora gaúcha, que conta de um cravo que 
vivia no meio de um canteiro de rosas e tentava, com todas as suas forças, 
ser urna rosa. O máximo que conseguia, com todo seu esforço, era ser um 
cravo desengonçado. Sofria muito, até que um dia, um anjo soprou ao seu 
ouvido que, se ao invés de tentar ser o que não era, deixasse aflorar toda 
cor e perfume que só um cravo tem, as coisas poderiam ser diferentes. Ele 
assim fez e tomou-se um cravo que se diferenciou, no meio de um canteiro 
de rosas. 
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o ser humano ocupa um lugar ímpar na natureza. Como os outros 
seres, que a ela pertencem, traz, ao nascer, uma destinação biológica, mas 
é também dotado do livre arbítrio, que por vezes representa um grande 
complicador, no processo de realizar seu destino, porque a ele foi facultado 
escolher. 

Somos homens por "direito de nascença", mas isso não é suficiente 
pois, se o homo sapiens é aquele que sabe e sabe que sabe, então, como a 
semente é o germe de uma planta, nascemos destinados a sermos 
humanos, mas assim como a semente ainda não é planta, nossa 
humanidade precisa ser realizada. 

Essa realização do humano envolve a consciência crescente de nossa 
singularidade, incluindo as forças e limitações pessoais, ao mesmo tempo 
que nos leva a uma apreciação mais ampla e compassiva da humanidade 
em geral. "A individuação não exclui o mundo, pelo contrário, o 
engloba."(3) 

A meta, portanto, não é tomar-se perfeito, tentando ser o que não é, 
sobrepujando a própria psicologia pessoal, mas familiarizar-se com nosso 
potencial, com nossos recursos, com nossa fragilidade, com nossa inscrição 
no tempo, com limitação no espaço para, talvez, se a "Lei da Graça" 
assim o permitir, experimentar a "completude". 

" ... e para completar-se terá de aceitar o fardo de conviver 
conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua 
natureza, tragam estas as conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou 
claras". (4) 

É a consciência então, o fato r de diferenciação que pode nos 
humanizar. A princípio como instância mediadora entre o indivíduo e os 
valores do coletivo, propiciando a vida em sociedade. Em seguida, como 
"voz interior", indicando novos caminhos, impelindo a novas conquistas. 

À medida em que essa consciência se realiza, percebe-se uma entre 
outras e, ao mesmo tempo, vinculada a uma realidade maior do que ela 
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mesma, da qual é expressão e à qual se encaminha. Essa realidade maior 
é o centro ordenador da psique e foi chamada por JUNG de Se!f ou Si
mesmo. 

Segundo JUNG, "a finalidade do processo de individuação é a 
síntese do Self."(5) 

Considerando tal fmalidade, "tomar-se consciente" não basta e nem 
deve ser confundido com o "realizar-se a si mesmo". 

" ... observo cada vez mais que se confunde o processo de 
individuação com o processo de tomar-se consciente, e que o ego é, 
consequentemente, identificado com o Si-mesmo, o que naturalmente 
acarreta uma irremediável confusão entre os conceitos, pois com isto a 
individuação se transforma em mero egocentrismo. Ora, o Si-mesmo 
compreende infinitamente muito mais do que apenas o ego, como no-lo 
mostra o simbolismo desde épocas imemoriais: significa tanto o Si-mesmo 
dos outros, ou os pr6prios outros, quanto o ego."(6) 

Estudando extensamente o simbolismo, JUNG encontrou o processo 
de individuação descrito em imagens nos mitos, na alquimia, nos sonhos, 
e demais produções do inconsciente. 

Os sonhos nos trazem vislumbres dessa jornada, e, refletindo sobre 
esses momentos, podemos ter uma "revelação" da totalidade da trajet6ria 
humana, no ruma da individuação. 

Trouxe os sonhos de quatro mulheres que relacionei com momentos 
desse processo e, por questão simplesmente didática, intitulei: 

1 - Descobrindo a própria fragilidade. 

2 - Encontrando a sombra. 

3 - Vivendo no corpo a dor. 

4 - Renascendo. 

Chamei-as pelo nome de deusas, porque ao mesmo tempo que as 
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esconde, o nome revela algumas de suas características. 

Descobrindo a própria fragilidade 

ÁRTEMIS - deusa da caça e da lua, protetora da natureza e da 
irmandade entre as mulheres, como esta jovem executiva de 35 anos, 
eficiente, capaz, sozinha. Passou por uma dolorosa experiência de um 
casamento terminado há cinco anos, cujas cicatrizes ainda carrega no corpo 
enaalma. 

Ao longo de sua carreira tem esbarrado no assim chamado 
"preconceito camuflado", que impede o acesso de mulheres aos cargos 
mais elevados nas empresas. 

Sempre tentando superar-se (constantemente tem treinado homens 
para os cargos de chefia), desembocou num clássico quadro de stress com 
pronunciada sin tomatolo gia cardíaca. 

Eis seu sonho: 

"Caminhava por um lugar ermo, que ora parecia uma floresta, 
ora uma praia, num grupo de pessoas, algumas conhecidas, outras 
desconhecidas, adultos e crianças. 

Chegamos a um núcleo, numa clareira, onde iríamos pernoitar. 
Era um lugar rústico, parecido com uma aldeia tribal. Cada pessoa do 
grupo deveria se alojar numa cabana individual. Era um pequeno 
compartimento triangular, revestido de um material que parecia um 
plástico branco em alto-relevo, muito frágil. Sentia muito medo de ficar 
só. Aparece então um senhor de cor que me dá um cobertor cinzento, 
única proteção com que poderia contar, tanto para me cobrir, quanto 
para forrar o chão onde iria dormir. Havia muito pó, e o chão era de 
pedra, coberto de cascalho. Eu mal cabia em pé na cabana, mas o que 
mais me incomodava era a solidão. Pensava: como ia me proteger? Se 
vier um bicho, um animal notumo ... Como dormir num lugar tão exposto, 
tão frágil? Percebo então que tinha um absorvente nas mãos." 
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Aqui Ártemis descobre a fragilidade inerente à sua condição de 
mulher, num mundo governado por leis masculinas (que ela vive em 
conflito com sua feminilidade). Mênstruo e Lua são similares em muitos 
idiomas. Reconhecer, aceitar e amar essa condição é parte de sua tarefa 
de crescimento. Segundo WNG, "aquilo que não integramos, acabamos 
vivendo externamblte corno nosso destino." (7) 

Talvez, corno na canção de JOHN DENVER, Perhaps Love, o 
amor seja um lugar onde a gente se sinta seguro, forneça um teto sobre 
nossas cabeças e um chão sob nossos pés. Ou talvez seja apenas um 
cobertor cinzento ... 

Encontrando a sombra 

HÉSTIA - deusa do silêncio e da introspecção, assim batizei essa 
suave mulher de 32 anos, psiquiatra, divorciada, sozinha. Após o término 
do casamento, deixou sua cidade natal, ha milhares quilometras de 
distância, seus pais, amigos, entre os quais o ex-marido, e veio para São 
Paulo, visando um aprimoramento profissional. 

Às vezes a solidão lhe pesa, mas tem se saído muito bem, 
organizando a própria vida e curtindo prazeirozarnente o apartamento que 
divide com sua gata. 

Eis seu sonho: 

"Estava em minha cidade, na rua da casa em que nasci, mas tinha 
a idade atual. Andava em direção à esquina, olhando para o chão. Vou 
me lembrando, conheço cada pedra, cada risco, cada espaço deste lugar 
(foram muitos anos de análise!). Olho para a porta das casas, há muitas 
flores, rosas vermelhas e brancas. Queria muito que alguém me desse 
flores. Percebo um senhor idoso, de óculos e bengala, caminhando a 
meu lado. Pressinto que atrás vem mais alguém. Há um rapaz vindo em 
sentido contrário, trazendo um maço de flores. Mas o que vem atrás de 
mim, passa à minha frente e recebe as flores em meu lugar. Ele carrega 
alguns livros, como se fosse um estudante, e troca um sorriso zombeteiro 
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com o velho. Parecia que os dois se conheciam. Ando ainda mais um 
trecho ladeada pelos dois, que seguem caminhando quando paro na 
esquina e vejo a igreja. É a mesma igreja da infância, onde havia uma 
enorme estátua de Cristo, muito maior do que eu, que me causava uma 
sensação angustiante quando pequena. Olho sem me aproximar. Há muita 
gente no pátio, está escuro, há muitas velas acesas. Percebo de longe tres 
estátuas imensas, descomunais, que ultrapassavam os muros do pátio. 
Uma é de Nossa Senhora, a do meio não lembro, e a terceira é de um 
mártir, acho que São Sebastião. TInha uma sensação indefinível. Olhava 
e não tinha medo, apenas sentia que não era o momento. Voltei e desci 
em direção à casa, olhando para o chão. Chego a uma casa igual à 
minha. Queria entrar, mas havia gente morando, pessoas muito simples. 
Observo o pátio com móveis velhos, e percebo no quintal uma mulher 
forte, negra, com um vestido florido, lavando roupas num tanque. A mulher 
vem para a frente da casa, caminhando em minha direção. Sinto-me 
desconfortável com esta aproximação." 

O confronto com a sombra é a condição preliminar do processo de 
indi viduação. Este sonho nos dá um vislumbre de etapas posteriores, mas 
aponta a necessidade de se considerar o momento e fazer o que é necessário. 
Por amor, assim diz ELLIOT. (8): 

"Nós não cessaremos de explorar 

E o flITI de toda nossa exploração 

Há de ser chegar aonde começamos 

E conhecer o lugar pela primeira vez." 

Vivendo no corpo a dor 

ATENA - guardiã das cidades, onde reina e cujo espaço físico 
defende. Deusa da inteligência e da razão, do equilíbrio apolfneo e do 
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espírito criativo. Como TÊMIS, é a deusa da justiça. É conhecida como a 
"filha do pai", assim como esta mullier de 42 anos, casada, um fillio de 18 
anos, profissional brilhante, ocupando um cargo de destaque na 
administração pública. 

Um casamento estável, amigos, um filho bem encaminhado, sucesso 
profissional. "Se não fosse a dor na coluna", poder-se-ia pensar que a 
vida era um mar de rosas. E o pior, é que o pinçamento na quinta vértebra 
cervical, por si s6, era insuficiente para justificar tanta dor e assim tão 
prolongada. 

Eis o sonho: 

"Estava num local agradável, bonito. Havia um rio, que cruzei 
com água pelo joelho, apesar de ter visto uma ponte. Do outro lado havia 
pedras, um quiosque e pessoas comendo e bebendo. Vejo um casal de 
amigos, chego até eles e os cumprimento. Sirvo-me também de comida e 
bebo. Conversamos agradavelmente. Resolvo voltar, mas a água havia 
subido até o pescoço, e o rio estava turbulento. Quis atravessar pela 
ponte que vira anteriormente, mas não consigo encontrá-la. Sinto muita 
angústia, muito medo. Pareço estar numa ilha. Começo a dar voltas e 
vou me embrenhando pelo lugar, quando percebo que meu pai ia à frente, 
procurando o caminho. Resolvo segui-lo. Ando por penhascos, pedras, 
num trajeto difícil e desgastante, vendo o rio embaixo, sem encontrar 
saída. Depois de muito caminhar, resolvo abandonar meu pai e voltar ao 
começo, para ver se achava a ponte. Vejo então, no alto de uma colina, 
uma igreja muito grande. Tenho um 'insight': tinha que passar por dentro 
da igreja para encontrar o que procurava. Entro por uma porta lateral, 
numa nave imensa como de uma catedral. Sei exatamente o que fazer. 
Era como se sempre tivesse estado a meu lado, mas antes não podia ver 
que a solução estava ali. Atravessei a nave, dirigindo-me à porta principal. 
Esta se abre, e encontro uma ponte levadiça, que atravesso emocionada. 
Estou num estado de encantamento, por haver encontrado a passagem." 

É difícil abrir mão de saídas seguras, como seguir o conhecido, ao 
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invés de se entregar ao grande desconhecido. Como diz JUNG (9), " ... a 
experiência do Self sempre se constitui numa derrota para o ego." 

A dor nos faz experimentar essa derrota, mas o limite do homem 
talvez seja mesmo, como se diz, a oportunidade de Deus. 

Então, talvez o amor seja como uma janela, talvez uma porta aberta, 
que nos convida a ver mais longe ... "A questão decisiva para o homem é: 
ele está ou não ligado a algo infinito? Eis aí a pergunta mais significativa 
da sua vida." (JUNG 10) 

Renascendo 

Até aqui as chamei pelo nome de deusas. A quarta chamarei pelo 
nome de uma mortal que se tornou deusa: PSIQUE. Ela reúne um pouco 
de Deméter, Hera e Mrodite, mas sua trajet6ria é terrena e, para manter 
seu casamento de 25 anos, teve que reuní-Ias e, num certo sentido, 
ultrapassá-las, ir além do que estes modelos isoladamente permitiam, dando 
um novo rumo à pr6pria vida. 

É uma dona de casa, 50 anos, 5 filhos, um netinho. Um casamento 
atribulado; além dos filhos, o cuidado com os sogros e a mãe idosos, 
dificuldades fmanceiras que a levaram a trabalhar como professora primária, 
para ajudar no orçamento familiar, e depressões peri6dicas que a 
afundavam em longos intervalos de escuridão. 

Quando veio à terapia estava numa dessas "viagens ao Hades", 
amedrontada diante da perspectiva de mais um longo período de 
peregrinações e remédios, que a impediam de levar a vida no ritmo a que 
se acostumara, com medo de ser julgada fraca pelos outros, com medo de 
estar ficando louca e de perder o marido, cuja paciência vinha sendo testada 
a cada nova ocorrência. 

O doloroso é que justamente no momento em que a vida mais 
parecia sorrir para o casal, em que a situação financeira não apenas se 
estabilizara, mas lhes permitia uma vida com mais largueza e conforto, 
concluída a reforma da casa que ficou do jeito que sempre sonhou, então 
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ela adoece, e não podia encontrar um motivo que justificasse seu estado. 

Trabalhamos intensamente o corpo e os sonhos,que trazia em 
quantidade. Um deles, já da fase em que sentia melhor, foi o seguinte: 

"Precisava levar alguém para a escola. Estou num carro, no banco 
traseiro. Meu marido está na direção. No banco dianteiro estão ainda o 
filho caçula, e o neto. Chegamos a um lugar e eu desço do carro. Nesse 
momento descubro que eu era quem estava sendo levada à escola. É um 
prédio desconhecido, parece um orfanato. O local parece deserto. Entro 
e vejo uma enorme escada em espiral que sei, deverei subir. Inicio a 
subida e percebo que carrego junto ao peito um livro de capa cor de 
vinho, cujo título desconheço. A meio caminho debruço-me sobre o 
corrimão que circunda o vão central da escada, e observo a altura que já 
subi. Então o livro despenca, percorrendo a trajetória de um eixo 
imaginário e, apesar da grande distância até o chão, posso ler o título, 
gravado em letras brancas: "O Evangelho". Desço, apanho o livro e 
saio do prédio, querendo voltar para casa. Meu marido já não está lá, e 
inicio um grande trajeto a pé, procurando o caminho de volta. Percorro 
ruas e avenidas, em cujo percurso deparo com situações que dizem respeito 
à minha busca, mas não sei ao certo para onde me dirijo. Finalmente, 
depois de muito caminhar, encontro um homem desconhecido, um jovem 
numinoso, vestido de branco, que me indica a direção a seguir." 

PIERRE SOLIÉ (11) acrescenta à espiral que representa o 
desnvolvimento psicológico, um eixo central, ao longo do qual se 
processam as fases do desenvolvimento em estágios. O primeiro 
corresponde à fase oral, o segundo à anal, e o terceiro à fase 
genital,conforme a visão freudiana. Segundo ele, esta concepção é válida 
até a metanóia, a partir da qual, o movimento da energia inverte a direção, 
e a espiral que até então se alargara, começa a se fechar. Simetricamente 
aos estágios anteriores, novas etapas são vividas: a primeira, que 
corresponde à fase genital, ele chamou de Eros; a segunda, em 
correspondência com a fase anal, é a fase de Cáritas e, a terceira, 
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relacionada à fase oral, recebeu o nome de Ágape. 

Eros faz pensar em ligação, um nível de Amor que só se realiza 
mediante a abertura do chakra cardíaco. 

Dentro da idéia oriental da ascensão do espírito através dos 
diferentes centros, que podem ser entendidos como estágios arquetípicos 
de experiência, começa-se com vivências animais elementares de fome e 
voracidade, de controle e sexualidade, e assim se vai passando de um 
domínio físico a outro. Esses centros se localizam na pelve. 

Mas, quando o centro do coração é tocado e um sentimento de 
compaixão se ergue em direção ao outro, e você percebe a ambos como 
criaturas que participam de uma mesma vida, um novo estágio se inicia. 

Esse outro pode ser o próprio corpo, sentido como um limite ou 
mesmo urna prisão, a própria feminilidade vivida como uma condenação, 
os próprios sentimentos que nos tomam vulneráveis, as próprias emoções 
que nos fragilizam, a própria sombra, que nos toma humanos. Essas 
mulheres tem descoberto esse outro em seu corpo, em seus sonhos, em 
suas vidas. 

Citando JOSEPH CAMPBELL: "Essa abertura do coração para o 
mundo é mitologicamente simbolizada como nascimento virginal, que 
significa o nascimento de uma vida espiritual, onde havia inicialmente 
uma forma humana-animal elementar, vivendo para atender apenas a 
necessidades físicas de saúde, procriação, poder e alguma diversão."( 12) 

... Amar a própria fragilidade de nossa inscrição no tempo e no 
espaço é condição para uma participação voluntária na fragmentação da 
vida. E, como diz CAMPBELL, "participação voluntária no mundo é 
muito diferente de apenas ter nascido nele."(l3) 

Cáritas, o segundo estágio, se refere à ampliação desse amor pelo 
outro, em amor pelos outros, estendendo para ° nível social, o alcance 
dessa compaixão. 
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Cada uma a seu modo, estas mulheres tem ensaiado essa participação 
na comunidade humana, seja em sua atuação profissional, seja em termos 
pessoais. Ártemis socorre suas irmãs custeando-lhes os estudos. Héstia 
tem trabalhado com grupos de mulheres e terapias individuais num posto 
de saúde da rede pública. Atena, por força de sua posição, confere a seus 
pareceres sempre uma reflexão que extrapola o nível puramente técnico. 
Psique, timidamente a princípio, começou a se reunir com outras senhoras, 
um dia a cada dois meses, para prepararem sonhos. É um movimento 
espontâneo, uma iniciativa singela, mas as "encomendas" vem sempre 
crescendo. 

Creio que o Ágape, a próxima etapa proposta por SOLIÉ, esteja 
indicada na promessa de uma união mística, no sonho de Héstia, ou na 
própria situação de partilhar o alimento, no sonho de Atena. No caso de 
Psique, anunciou-se através do seguinte sonho: "a fIlha mais nova lhe traz 
um recado do marido: que ela providencie seis pratinhos brancos, seis 
garfinhos brancos, seis faquinhas brancas, e não se esqueça de levar o 
bolo branco da Paz." Acordou com um sentimento de urgência, confusa 
mesmo se devia preparar-se para celebrar algo ... Talvez o Ágape, que é 
comunhão e significa incorporar, partilhar o alimento sagrado, o corpo 
do deus. Mas num nível de funcionamento animal não se pode "digerir" o 
significado do deus. 

É preciso um segundo nascimento, um nascimento psicológico ou 
espiritual, onde conosco também nasce a humanidade. 

Diz ruNG (14): " ... quanto mais conscientes nos tomamos de nós 
mesmos através do auto-conhecimento, atuando conseqüentemente, tanto 
mais se reduzirá a camada do inconsciente pessoal que recobre o 
inconsciente coleti voo Desta forma, vai emergindo uma consciência livre 
do mundo mesquinho, suscepúvel e pessoal do eu, aberta para a livre 
participação de um mundo mais amplo de interesses objetivos. Essa 
consciência ampliada não é mais aquele novelo egoísta de desejos, temores, 
esperanças e ambições de caráter pessoal, que sempre deve ser 
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compensado ou corrigido por contra-tendências inconscientes; tomar-se
á uma função de relação com o mundo dos objetos, colocando o indivíduo 
numa comunhão incondicional, obrigatória e indissolúvel com o mundo." 

Para participar do banquete, é preciso nascer no coração, é preciso 
nascer na compaixão. 

Compaixão é sofrimento compartilhado. Segundo o TIBETANO 
(15), compreensão que inclui o superior e o inferior, o bom e o mau, o 
excelso e o insignificante. Temos que buscar um ponto de equilíbrio, 
suspenso entre dois mundos. Se nos elevamos ao mundo dos altos ideais, 
perdemos o contato com as coisas comuns. Se descemos ao nível da 
atividade material, perdemos o sentido do ser. 

"Experimentar esse sentimento de compaixão, de acordo ou 
identidade com alguém ou algum princípio que transcenda o ego e seja 
aceito corno digno de ser reverenciado e servido, é o começo, em definitivo, 
do apropriado modo de vida e experiência religiosos; e isso pode então 
conduzir à busca de uma experiência completa daquele Ser -dos-seres, do 
qual todas as formas temporais são o reflexo - busca esta que leva a vida 
toda." ( 16) 

Voltando à canção Perhaps Love, talvez o Amor seja como um 
oceano, cheio de conflitos e sofrimento ... 

Como o fogo que nos aprisiona e, dentro do qual incandescemos. 

Mas, talvez essas experiências, como na antiga alquimia, sejam as 
operações necessárias para que, da alvura das cinzas, renasçamos 
renovados e possamos, por fim, compartilhar desse bolo branco da Paz, 
do qual somos, ao mesmo tempo, os ingredientes e também os artífices. 

"Na esfera do Self se encontram os muitos aos quais pertencemos, 
aqueles cujo coração nós tocamos, e lá não reina a diferenciação, apenas 
a presença imediata" (JUNG in VON FRANZ). (17) 

Assim, o Amor talvez seja, de fato, aquilo que nos faz realizar 
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nossos destinos. 

Gostaria de encerrar esse nosso encontro, deixando com vocês as 
palavras de TEILHARD DE CHARDIN (18): "Dia virá em que, depois 
de dominarmos os ventos, as marés e a gravidade, dominaremos para 
Deus as energias do amor. E nesse dia, pela segunda vez na história do 
mundo, o homem terá descoberto o fogo." 

* Trabalho apresentado no V Encontro de Cinesiologia, em 1992, 
no Instituto Sedes Sapientiae. 
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