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Mundo Interno: Teatro Psíquico e seus 
Personagens 

Ana Maria Galráo Rios 

Jung gostava quando o descreviam como um robusto camponês suíço, 
um homem da terra, bem concreto e cheio de vitalidade. Na apresentação de 
sua teoria, enfatizava sempre o aspecto empírico e científico de suas 
conclusões, que não eram intelectualmente deduzidas, mas observadas a partir 
da realidade psíquica de seus clientes, assim como da sua própria. Seguindo 
este exemplo, apresento aqui relatos de algumas pacientes, umas mais 
"inocentes" que outras quanto à linguagem psicológica, onde podemos 
reconhecer, quase em carne e osso, aqueles conceitos que aprendemos 
teoricamente, que atuamos inconscientemente, sofremos e projetamos, os 
complexos. 

Começo com o relato de uma introvertida, a respeito de sua introversão, 
e das personagens que ela encontrou dentro de si quando se dispôs a olhar
se de modo menos crítico, e a nomear seu elenco. 

"Introvertido sempre teve um significado pejorativo para mim. 
Sempre pareceu mais um palavrão do que uma característica de uma 
pessoa. Não sei dizer bem o motivo. Talvez tenham ficado marcadas as 
expressões das pessoas quando diziam: "Ela é tão introvertida! ". 

Afrase é então acompanhada de um certo ar de preocupação, as 
sobrancelhas arqueadas parecendo um enorme ponto de interrogacão 
pairando sobre a cabeça, como que querendo adivinhar que futuro 
obscuro ou terrível aguarda aquela pessoa "tão introvertida". 

Coisa boa não deve ser! 

Em seguida a esta análise, que na verdade não dura mais do que 
poucos segundos, vem a sábia decisão, tomada num impulso amoroso 
ou de compaixão: "Vamos ajudá-Ia a ser mais comunicativa, mais 
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sociável! " 

Então a imagem, que já não era grande coisa, foi se ampliando, e 
a coisa piorando cada vez mais. No início o que era apenas um defeito 
pequeno, como não ser muito bonita, ou muito inteligente, ou ter pernas 
tortas, ou cabelo escorrido, ou enrolado demais, toma-se quase que uma 
ameaça àfelicidade ou sucesso da "introvertida", e talvez até dos que 
convivem com a "infeliz" da introvertida. 

Na tentativa de livrar-me deste enorme peso de ser introvertida, 
não tendo conserto possível, e tendo que carregar esta deformidade vida 
afora como uma penitência que se paga por um grande pecado cometido 
sabe-se lá quando, recorri ao dicionário, o famoso Aurélio, para lá achar 
o verdadeiro significado, a definição exata da palavra. 

Acho que queria mesmo era achar uma qualidade ou um sentido 
menos cruel para esta palavra, que durante anos formou-se em minha 
memória como algo terrível que deveria ser combatido. 

E lá encontrei: 

Introvertido: Voltado para dentro, metido consigo. 

Legal! Não dizia nada sobre insociabilidade ou incapacidadede 
comunicar-se, ou aquela figura de caveira com as palavras: "Perigo! 
Afastem-se!" escritas embaixo, em letras vermelhas. 

Continuei a leitura mais animada. 

Introversão: Exame íntimo da consciência. 

Bom, até aqui tudo bem, pois não há nada errado ou feio em se 
fazer um exame íntimo da consciência. É até saudável e recomendável 
em alguns casos. Resolvi ir mais além, animada pelas idéias que as 
definições me traziam, e li: 
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observação da vida interior! Aquilo sim me dizia muita coisa, pois era 
uma atitude que eu conhecia. E passei a pensar nessa vida interior e nas 
inúmeras coisas que eu já havia observado: na vida cheia de contradições 
e beleza que já havia encontrado nesta observação, em que me via 
voltada para dentro, examinando meus próprios pensamentos. E então 
encontrei dentro de mim, não apenas a introvertida, mas várias pessoas, 
convivendo em relativa harmonia, assumindo um lugar de destaque 
conforme a situação do momento. E observar essas pessoas que vivem 
dentro de mim passou a ser divertido e vi-me às voltas com aspectos que 
até então não havia notado. 

Comecei a dar nomes a elas, a medida que as reconhecia como 
seres de características e e comportamentos próprios. 

De imediato reconheci Alice, criançafrágil, tímida, calada. Nem 
sei se ela sabe falar, acho que não, pois não aprendeu a se expressar com 
palavras e quando se sente acuada por uma situação difícil chora, ou se 
enfia debaixo da mesa. Sentada lá fica horas, e todos se esquecem de 
que ela existe, e então ela brinca sozinha imaginando-se livre do perigo. 

Quando a conheci era de uma fragilidade tão grande e era uma 
criança tão assustada, que tive medo que ao aproximar-me, elafugisse 
de mim. 

Nosso primeiro encontro foi comovente: ela estava sentada na 
calçada com os cotovelos enfiados nos joelhos e as mãos segurando o 
queixo. Seu olhar era distante, mas não ausente. Sabia que eu estava ali 
a seu lado, embora não demonstrasse nenhuma emoção ou reação. Sentei
me ao seu lado no chão e ficamos durante muito tempo, horas, dias, 
meses, talvez, uma ao lado da outra. Eu, tentando uma aproximação 
para conhece-la, e ela me olhando como que querendo dizer: "Você 
demorou tanto!". 

Depois de algum tempo, segurei em sua mão e disse: Vamos. 

Ela estendeu-me sua mãozinha tão pequena que cabia dentro da 
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minha, e eu a segurei com força, temendo que ela fugisse. Então vi que 
seus pézinhos estavam descalços, seu vestidinho era simples e tinha uma 
chupeta pendurada. Seus braços se abriram e apertaram meu pescoço 
num abraço forte. Retribui seu abraço e prometi nunca mais deixá-la só. 

Alice tem um amigo. Não é bem um amigo, é mais um protetor, 
mas que não tem cara de anjo da guarda não. Tem sim um jeitão de 
guarda-costas. 

É um homenzarrão de voz forte, que não engole desaforo e não 
aceita coisas mal explicadas. Se ele pressente uma mágoa rondando a 
Alice, corre para defendê-la. É do tipo "pega-mata-arrebenta". Ela não 
tem medo dele, ao contrário, corre logo para o seu colo, pois sabe que, 
protegida por ele, nenhum mal a ameaça, ninguém ousa machucá-la. O 
problema e que ele afasta seus amigos com suas carrancas e suas respostas 
mal-humoradas, e então Alice fica sozinha novamente. 

Mas é um cara bom. Na verdade, só assusta um pouco e faz barulho. 
Já foi mais bravo; talvez hoje esteja mais domesticado. mas é sempre 
bom não abusar da sua paciência, pois tolerância é uma palavra que 
conhece bem pouco. Em algumas situações ele até que é bem útil, pois 
quem já sentiu sua presença, pensou duas vezes antes de agir para 
desagradá-lo; dei-lhe o nome de Tonhão. 

Passo horas explicando regras de comportamento para ele, mas 
seu entendimento é pouco e sei que apesar do todos os discursos sobre 
diplomacia, há sempre um ponto onde ele deixa de ouvir e passa a ser 
agressivo, agindo por puro instinto animal. 

Esta amizade do Tonhão com a Alice me lembra, em uma versão 
mais leve, São Cristovão com o menino Jesus no ombro, atravessando o 
rio. Sempre imagino os dois numa perfeita complementação. 

Conheço também a Rosinha. 

Rosinha é da roça, moça simples com valores éticos e morais bem 
definidos. Rosinha namorou na quermesse um moço simples como ela. 
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Planejaram casar, mas não deu certo. Ela ainda procura por ele quando 
espera lealdade e verdade nos relacionamentos, pois sua alma ainda é 
pura, e acredita que os laços mais fortes que podem unir, seja em uma 
amizade ou em relações mais profundas, são a honestidade e o respeito. 

Rosinha sente o cheiro da chuva antes dela chegar, pois aprendeu 
a observar a natureza. Sente falta do silêncio feito de canto de sabiás: 
da cor rosa da paineira quando floresce, do vôo do allÚ sobre o pasto 
dando seu grito fúnebre, do céu estrelado de estrelas caindo (sempre faz 
um pedido quando vê uma), das noites de lua cheia que faz sonhar: do 
céu de abril com seus crepúsculos maravilhosos e noites mais estreladas 
do ano: do primeiro friozinho do inverno que faz estremecer e procurar 
uma xícara de chá de camomila para aquecer: do cheiro de café coado 
e de pão feito em casa: do jardim de sua casa cheio de onze-horas se 
abrindo para o sol da manhã; do vento nas árvores cantando estranhas 
canções e despenteando seu cabelo; do galo cantando pela manhã; da 
gritaria dos cães em noite de lua cheia; do namoro barulhento dos gatos; 
da chuva mansa que cai dias e dias; da chuva de verão que vem cheia 
de medos e trovões fazendo-a acender velas e queimar ramos para Santa 
Bárbara, pedindo proteção. 

Todos esses sons e cheiros da natureza, que gostava de sentir em 
sua vida simples do interior, impregnaram seu ser e ainda estão lá 
guardados para serem escutados e tocados quando o peso da vida é 
mais forte! quando o barulho do trânsito irrita, quando a chuva atrapalha 
numa tarde ao voltar para casa, quando a noite é feita de nuvens e não 
dá para saber se é lua cheia ou não. 

Rosinha é tímida, tem vergonha de sua simplicidade, de sua origem 
humilde, do seu falar cheio de "Viche Maria" e porisso às vezes se cala, 
e só escuta os outros contando suas próprias histórias. 

Em grande contraste com Rosinha tem a Sofia. mulher mais 
madura, com gosto mais refinado que ouve Mozart, vai a concertos de 
orgão na Igreja São Bento, lê bastante, de tudo um pouco; muitas vezes 
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acaba misturando tudo e fazendo uma grande salada cultural. Depois 
aos poucos vai entendendo todo aquele amontoado de informações que 
a faz pensar que ficou mais sábia. 

Outro dia descobriu que não se adquire sabedoria com 
conhecimentos e ficou bastante decepcionada! Mas é provável que vá 
continuar tentando buscar suas respostas nos astros, no tarot e dentro 
de si mesma, pois é um pouco mística e vive tentando decifrar mistérios. 

Não sei se a Sofia está deixandJJ de ser sofisticada ou se a Rosinha 
é que anda sofrendo sua influência, mas a verdade é que ultimamente as 
duas andam de amizade: a Sofia já não se preocupa tanto com a 
qualidade de suas roupas, e passou a olhar do espelho para o céu, e a 
Rosinha já não sente tanta vergonha de falar que o vento batendo no 
rosto parece carinho do seu homem. 

A verdade é que dafusão das duas está nascendo uma outra mulher 
que parece, acho que vou chamar, Maria. 

Maria é meio poetisa, gosta de escrever, não a conheço bem. Ainda 
é um sonho! Uma miragem, uma sombra, uma ilusão. Mas ao mesmo 
tempo é muito real: é mulher que conhece o sofrimento, a alegria, 
decepções, conquistas; que andou pelo mundo mas que a vida não 
endureceu e que tenta não ficar amarga e fazer de tudo isso um poema 
cujo tema seja o Homem. 

Maria é mulher que conhece os detalhes da estrada, de cada passo, 
de cada grão de poeira. andou por caminhos íngremes e desconhecidos, 
e nesses caminhos onde todos passam correndo mal podendo apreciar a 
paisagem, ela passou devagar, parando para observar cada pormenor 
de forma, cor, cheiro do lugar que visitava. De cada um desses lugares 
trouxe as impressões anotadas em sua memória. Agora tenta juntar todas 
elas e ver se consegue dar a tudo isso um sentido maior. 

E tem ainda uma enorme camponesa de braços fortes, avental na 
cintura, lenço na cabeça, saia comprida até os joelhos e da qual não sei 
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o nome. 

Sua presença não e muito frequente, ela me visita quando a situação 
é quase de emergência, exigindo força e muita coragem. 

É mulher amadurecida pelo sol, que não conhece cansaço ou 
preguiça, que nos dá a certeza de que a fé remove mesmo montanhas, 
desde que não cruzemos os braços. 

Não é de agrados, nem de falar muito. Sua presença trás uma 
força tão poderosa, que chega até a ser assustadora. 

É feita de terra, do barro cozido em fogo brando. Não sei muito 
sobre ela. Eu a vi em sonhos numa época difícil. Sei que parece trazer 
consigo a força de todos os deuses, e é uma figura bastante enigmática. 

E todas as pessoas, ou personagens que vivem em mim, vão 
atuando e se revelando no fluxo e refluxo da vida, mais ou menos como 
as marés, alternando sempre em seu ciclo, o seu aparecimento. 

E não sei dizer se o mar é mais bonito na maré alta ou na maré 
baixa. Seria tolice tentar. Sua beleza consiste no seu movimento 
incessante, no vaivem das ondas nas profundezas de suas águas que 
escondem segredos. " 

Já ouvi varias vezes que "mulher é tudo igual. só muda o endereço." 
Nosso ego até que se diferencia, mas os complexos ... acho que não muda 
nem o endereço. eles moram todos no mesmo "cortição". 

Esta moça tem o Tonhão, o "do pouco entendimento". como ela diz, 
mas que corre sempre para protegê-la de seu desamparo. Ela até tem sorte. 
pois o anirnus atua no sentido de proteger sua criança interior ferida. Outra 
tem o TIão, bem mais autônomo e cruel, que estrangula bebês por suas costas. 
matando suas novas possibilidades e assaltando seu ego cada vez que este se 
fragiliza, armado de uma tesoura. Outra ainda, uma bahiana guerreira, diz 
que sente a batida do Olodum inteiro dentro de s~ cada vez que depara com 
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uma injustiça. Uma mulher muito tímida, no início da terapia, tinha o John. O 
John era um perigo, por que "dava a primeira logo no saco, que era para não 
ter que dar a segunda." Ele precisava ser muito violento, porque dentro dela 
tinha uma criança que morria de medo de não ser buscada na escola, de ser 
esquecida, de não ser de ninguém. O John tinha que matar logo na primeira, 
porque, se o inimigo não morresse ... morria o ego. Esta moça ou somatizava, 
ou se perdia em fantasias de doença e morte, dessas, que qualquer pinta ou 
azia já adquiria o peso de um câncer, qualquer resfriado era a primeira 
manifestação da AIDS. O John foi se civilizando, e hoje em dia é um de seus 
melhores personagens. É ele quem toma as iniciativas, senta nos botecos, 
vive em grande afinidade com a psicologia masculina, e quanto esta mulher 
tem que ir a um casamento, o John, embora ainda não tolere babadinhos e 
flores no cabelo, já topa alegremente um penacho no chapéu. 

Uma moça vira e mexe se vê às voltas com o gênio da lâmpada, chamado 
por ela de Abdul. Ela o libera para resolver um problema sério. uma briga ou 
um trabalho, mas depois ele não quer voltar para a lâmpada de jeito nenhum. 
Morto o inimigo, quer continuar matando todo mundo e fica procurando 
encrenca para justificar sua permanência neste mundo. Dá um tJabalhão 
engarrafá-lo de volta. 

A Rosinha do relato tem, em outra mulher, o nome de Maricotinha, 
que fez questão de se casar vestida de noiva, e sofre muito por seu marido 
não usar aliança. Maricotinha abençoa os filhos todas as noites, e ficou 
desentendida quando seus filhos adolescentes passaram a ridicularizar seu 
mundo mágico, no qual até aquelas luzinhas. sinais de pouca oxigenação 
cerebral. eram pequenas fadinhas. Para ela a lua até hoje recolhe os balões 
de gás que as crianças perdem. e ela odeia a governanta alemã que mora no 
complexo ao lado, e que insiste em dizer que "o que é certo é certo". e que 
fantasia é um substituto patológico para a realidade. Uma outra moça tem 
uma governanta inglesa, que usa uma régua para puni-la, e que acha que seus 
joelhos devem estar sempre juntos. A inglesa se preocupa mais com a etiqueta 
social do que a alemã, mas as duas paqueram o dono do castelo. que às 
vezes tem uma barbinha bem azul. 
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A profissional sofisticada intelectualmente de uma assume, em outra, o 
aspecto de um daqueles curadores nômades. A mulher é uma psicóloga, que 
quando chega um novo paciente, tem como imagem o curador que vai de 
cidade em cidade e que, estabelecendo-se na praça da terra estranha, monta 
sua tenda e da maleta começa a tirar recursos. sabe-se lá quais: uma 
interpretação, um trabalho corporal, uma oração ... 

Assim como no mundo externo, os personagens são inesgotáveis. O 
que eu observo é que, ao reconhecer estes "outros" dentro de nós como 
"outros" realmente, e ao estabelecer com eles algum tipo de relacionamento, 
alguns afetivos, outros não. talvez respeitosos, talvez temerosos, uma certa 
tensão psíquica se alivia, t:ramformaçães ocorrem, e, através da discriminação 
que traz por si só um certo distanciamento. o modo de estar no mundo. 
interno e externo pode melhorar, ou, como diz a paciente, ser mais divertido, 
ou mais comovente. Maior. 

Para encerrar, uma poesia de ainda uma outra pessoa: 

CAVALEIROS EM MIM 
Certa vez, pelas paragens de mim mesmo 
deparei-me com o espectro galante 
de gentil homem, cavaleiro errante 
por minha alma caminhando a esmo 

Perguntei-lhe, então. o nome. o ideal 
e o que o levava a caminhar em mim ... 
"Busco um tesouro", respondeu-me assim 
e revelou o seu nome: Parsifal 

Já em outra vereda de minha. vida 
a visão foi sofrida; bem mas dura: 
nela o Cavaleiro da Triste Figura 
soçobrava numa inútil investida 
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"O que buscas? Por que estás em meus caminhos?" 
Perguntei ao cavaleiro tão tristonho .. . 
''Busco o amor, persigo um sonho .. . 
E na busca vou lutando com moinhos" 

Aprendi desta visão tão irreal 
Que eu mesmo sou os cavaleiros errantes 
Sou os moinhos e a donzela cativante 
Está em mim o Castelo do Graal 


