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INTRODUÇÃO 

Ao contar a história de Neusa2, talvez não tenha ficado muito claro 
que exerço paralelamente duas profissões. Trabalho como terapeuta floral 
de Bach e como psicoterapeuta (ambas com abordagem corporal). O 
critério de "escolha" da atuação, fica por conta da demanda de cada 
paciente. Isto é, depende do que ele veio procurar e o que pretende com 
a terapia. Além disso, tal "escolha" também está atrelada à fonte de 
indicação. 

Tem sido mais fácil contar as histórias dos pacientes mais antigos, 
daqueles que fazem terapia floral, pois minha formação em Psicologia é 
muito recente. Embora haja algumas diferenças nessas atuações 
profissionais, fica impossível não ter também um "olhar psicológico" ao 
lidar com esses pacientes. E é sob este ponto de vista que quero contar a 
história de Prudêncio. 

Há alguns anos, uma amiga, também terapeuta floral, precisou mudar
se de São Paulo por razões pessoais e, na ocasião, deixou comigo uma 
lista de alguns pacientes, que possivelmente me procurariam. De fato, 
alguns me procuraram e embora muitos não tenham ido além de uma 
primeira entrevista, Prudêncio foi um dos que permaneceram. 

PRUDÊNCI03 

Quando chegou em 1997, ia completar 47 anos de idade, solteiro, 
sem filhos. Seus pais estavam vivos, ambos com 78 anos. Tem uma irmã, 
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um ano mais nova e um innão, 7 anos mais jovem; ambos também solteiros. 
É formado em engenharia civil e desde 1974 trabalha numa empresa 
estatal. 

Em seus relatos, havia a seguinte dinâmica afetivo-amorosa: "Comecei 
a namorar meio tarde, com 25 anos de idade ... "4 . Em geral, seus namoros 
são longos (4 anos, em média), mas ele não se desliga totalmente das ex
namoradas: elas acabam tornando-se suas amigas, ou até mesmo 
"confidentes". Muitas vezes, a situação ocorre inversamente, isto é, amigas 
e confidentes acabam por tornar-se suas namoradas. 

Em 97, Prudêncio estava há 9 anos namorando uma mulher que teve 
uma filha num relacionamento anterior. Durante cerca de 4 anos, ele 
escondeu este fato de seus familiares, alegando que são bastante 
tradicionais e que têm moral rígida. Pouco antes de terminar este namoro, 
envolveu-se com outra mulher, que também tinha um filho. 

Desde 99, sua namorada é Leila5. Como trabalham na mesma empresa, 
não assumem publicamente o romance, a não ser para alguns colegas 
(que também são amigos mais íntimos). Demorou algum tempo para 
Prudêncio apresentá-la à sua família: "é que ela é 'de cor ' ... já namorei 
outra menina 'de cor' e na época houve muito preconceito, muita crítica 
por causa disso ". 

Há também, uma "musa", por quem está fascinado. Desde '95, ele faz 
aulas de dança de salão e quando Circé entrou para o grupo, Prudêncio 
ficou encantado por ela e tentou conquistá-la, mas esta lhe disse não 
estar pronta para entrar em um novo relacionamento amoroso, pois saiu 
muito machucada do último. Isto ocorreu poucos meses antes dele 
começar o namoro com Leila. 

A "anima-hipopótamo" 

Quando Prudêncio chegou, trabalhei apenas com massagens e florais 
de Bach durante quase um ano. Aos poucos, fui introduzindo relaxamentos 
conduzidos verbalmente e passei a pedir que ele registrasse graficamente 
suas experiências. 
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Numa das sessões (em nov/98), ele fez um desenho (com lápis de 
cor), relatando ter-se visto "à noite, à beira de um lago, brincando com 
um galho na superfície das águas, quando de repente veio um hipopótamo 
que me assustou n. Quando perguntei se esse animal lhe inspirava medo, 
respondeu-me que não, que o considera inofensivo, mas assustou-se 
porque não esperava que algo emergisse de dentro do lago. 

Entendi esse desenho como um contato inesperado com algum 
conteúdo inconsciente feminino (= emergindo do fundo das águas). O 
hipopótamo poderia ser uma representação bastante primitiva da anima, 
como Grande Mãe. "Encontramos o mesmo em Hator. Ela aparece como 
hipopótamo e como vaca. O hipopótamo era originalmente associado 
com Set e o mito de Osíris relata a sua passagem para a facção Osíris
Horo. Trata-se também aqui da superação da Grande e Terrível Mãe, 
que se apresenta como hipopótamo-fêmea grávida, e de sua 
transformação na mãe boa, a vaca. "7 

Esta atividade foi se tornando gradativamente "rotineira", tornando
se parte importantíssima deste processo. Substituímos os lápis de cor, 
por pintura a dedo, o que parece ter aumentado a intensidade das 
representações das vivências internas de Prudêncio - equivalendo ao 
trabalho com os sonhos. 

A partir da troca dos lápis pela tinta, foi interessante notar que era 
como se Prudêncio estivesse representando graficamente a origem do 
universo, segundo a Teogonia de Hesíodo: "no princípio era o caos 
primordial ... sob influência de Eros, o caos foi se organizando em pares ... " 
e assim por diante. 

Em fevereiro de 2000, ele fez um desenho de uma figura humana com 
os dois pés acorrentados e um pássaro voando. Imediatamente me ocorreu 
a imagem de Prometeu. Seu comentário nesta sessão foi: "senti que tinha 
alguma coisa parecida com tecido roçando meu pé ... depois, era como 
se tivesse uma mão me segurando pelo tornozelo. Fiquei surpreso porque, 
além de me sentir seguro, com segurança, tinha também um 'estar 

73 



HERMES 

preso '... acho que tem a ver com o 'pássaro-pensamento'... eu tenho 
que soltar mais minha emoção, ser menos racional ... ". 

o MITO DE PROMETEU8 

Este mito grego situa-se na chamada Idade do Ouro, quando deuses, 
animais e homens conviviam pacificamente, quase sem diferenças entre 
si. Os seres humanos brotavam da terra e eram bissexuais. Vivia-se uma 
situação semelhante ao Paraíso Bíblico. 

Quem mantinha o curso natural desse período era Cronos, que para 
impedir quaisquer mudanças que alterassem esse curso, devorava seus 
filhos. Réia, a mãe, cansada dessa monotonia (e de parir e perder 
constantemente seus filhos), ocultou e salvou seu caçula, Zeus, que 
eliminou Cronos. 

A atitude de Zeus provocou inúmeras agitações e lutas entre os deuses, 
até que, finalmente, Zeus conquistou e dominou o Olimpo, pondo fim à 
Idade do Ouro. Esta conquista só foi possível com a ajuda da mãe, dos 
outros Titãs (irmãos de Cronos) e de velhos deuses. 

Dentre os titãs, destaca-se Jápeto, pai de Atlas, Menécio, Epimeteu e 
Prometeu (= pré-vidente, aquele que vê de antemão). Este último 
convenceu os cíclopes a emprestar temporariamente o raio a Zeus (que 
nunca o devolveu), ajudando-o a conquistar o poder. 

Zeus não criou os seres humanos e deles suspeitava, pois eram restos 
do mundo antigo que ele pretendia modificar por completo. Passou a 
proibi-los de comer à mesma mesa que os deuses e de encontrar alimento; 
deviam portanto, morrer de fome. 

Prometeu ordena aos homens que passem a matar e sacrificar animais. 
Isso foi visto como loucura, pois homens e animais encontravam-se no 
mesmo nível de evolução. Zeus tolerou tal loucura, pois lucraria muito 
com a situação: deuses e homens deviam dividir os despojos (este era o 
sentido do sacrificio). 
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Porém, logo Prometeu arquitetou uma artimanha nessa divisão, indo 
contra a vontade de Zeus. Formou dois montes, cobrindo um deles com 
o couro (vísceras, carne, pedaços mais gordos) e o outro (somente os 
ossos) cobriu com o "reluzente toicinho". Convidou Zeus a escolher 
primeiro. Este escolheu o segundo monte, que parecia mais valioso. O 
restante caberia aos homens. 

Como vingança pela fraude, Zeus negou aos seres humanos o fogo 
necessário para a realização do sacrifício. Prometeu, então, tirou o fogo 
do sol às escondidas e o deu aos homens. Zeus tomou conhecimento 
dessa traição, apenas quando todas as lareiras das casas humanas se 
acenderam e era tarde demais. 

Zeus não teve alternativa, senão permitir que os humanos vivessem e 
aceitou os sacrifícios como acordo de conveniência entre as partes. Aos 
deuses restou apenas o cheiro dos ossos queimados. Como castigo, Zeus 
enviou aos homens a bela Pandora, com uma caixa que continha todos os 
males do mundo. Prometeu foi acorrentado ao Cáucaso, onde uma águia 
vinha devorar seu fígado todos os dias pela manhã. À noite, o fígado 
voltava a crescer para novamente ser devorado. 

A caixa de Pandora 

Pandora foi dada como esposa a Epimeteu, irmão de Prometeu. Ela 
levou como dote, um maléfico presente: um recipiente repleto de doenças, 
morte, trabalhos forçados, infelicidade - a "caixa de Pandora". Foi-lhe 
recomendado que jamais a abrisse. Certamente nesta recomendação havia 
a intenção oposta: Pandora abriu o recipiente com seu dote, os males se 
espalharam, atingindo todos os humanos. Porém, restou no fundo do 
recipiente, a esperança. 

Adolescência arquetípica 

Segundo Jórg Rasche, um mito como o de Prometeu reflete, tanto 
desenvolvimento e a organização da cultura em que o homem vive, quanto 
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o desenvolvimento do homem como indivíduo. E refere-se àquilo que é 
necessário à vida: para a salvação da humanidade que tem frio, o fogo 
divino não é trazido para a terra. É acendido, é roubado ou mente-se 
sobre ele. O roubo ("estranha profanação"), pode significar um despertar 
(intencional ou não) para uma nova liberdade. 

O desenvolvimento humano passa por uma série de modificações, ou 
"fases de despertar", que têm dois significados: o rompimento, abandono 
e destruição da antiga proteção; e a passagem para um novo e mais amplo 
horizonte. Vivenciar alguma dessas fases é ter que abandonar subitamente 
a segurança de que se dispunha até então, e trocá-la pela necessidade de 
enfrentar uma situação nova e inesperada (mortes, perdas). É quando o 
indivíduo precisa reorientar-se e juntar suas forças para descobrir um 
novo caminho. 

Um desses momentos cruciais do desenvolvimento humano é a 
adolescência, época de ampla reorientação na vida. Tanto para pais quanto 
para filhos, é a hora de rompimentos e de mudanças. O filho tem um 
corpo que cresce "desordenadamente", ele toma-se "grande demais" e 
vivencia novos sentimentos e sensações (inclusive o aspecto da 
sexualidade), novos impulsos inquietantes e temores. Sabe que deixou 
de ser criança, mas ainda não está maduro. 

Os pais, por sua vez, vivem uma grande irritação, pois de repente 
tudo parece mais importante que a escola e também porque o adolescente 
se fecha e os repele. Eles percebem que não têm mais uma criança em 
casa e que estão chegando à metade de suas vidas. Por mais que sejam 
tolerantes, o filho se afasta cada vez mais para seguir seu próprio caminho. 

Prometeu representa esse filho adolescente: ele tem um "caráter 
duvidoso" - primeiro alia-se aos homens para depois tomar-se ladrão, 
pois não conseguiu vencer seu "antigo chefe" e parceiro (Zeus) por meio 
de artimanhas. O "farsante" é uma imagem da inrancia da humanidade. 

Também na puberdade, muitas vezes se repete a constelação instalada 
na fase edipiana: o jovem alia-se à mãe ("filhinho da mamãe"), que 
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também sofre o domínio tirânico do chefe da casa, que está envelhecendo. 
Ele não quer mais ser igual ao pai, pois passa a encara-lo (e às antigas 
instituições) com imperturbável olhar crítico. O pai reage com cínicas e 
cruéis argumentações que perturbam essa relação por muito tempo. Zeus 
pode ser visto como representante do pai (embora não seja pai legítimo 
de Prometeu, é o "pai dos deuses e dos homens"). 

No entanto, podemos considerar também, Zeus e Prometeu, como 
aspectos de uma única pessoa (= sentimentos conflitantes numa alma). 
Na guerra dos titãs, Prometeu (simpático e audacioso jovem que busca o 
fogo para nós, seres humanos) estava totalmente ao lado de Zeus Govem 
inescrupuloso e sedento de poder) e ajudou-o a trair os benévolos ciclopes 
por causa do raio. 

O adolescente é regido por Prometeu em suas características sensíveis, 
mais suaves e fracas, justas e escrupulosas. Porém, também carrega traços 
de Zeus, quando quer se afirmar e deixar de ser desamparado (= amparar
se), quando deseja depor o pai (= Cronos que usa mal seu poder, ao 
devorar os filhos para ficar em paz) e ele próprio "ser pai" e "ter vários 
filhos (= sexualidade). 

Quanto mais os traços de Zeus se afirmam, mais o jovem sente-se 
humilhado e sofre; quanto mais assimila as características de Prometeu, 
mais fica devendo às exigências do Zeus interno. Quando a parte 
prometéica exige seus direitos e pede atenção, ele torna-se infiel e 
comporta-se de modo semelhante a Zeus. Este problema é igual ao de 
qualquer revolta: quem se dedica totalmente a um dos lados, enfatiza o 
outro. 

O castigo impingido a Prometeu é visto como excessivamente cmel 
em relação ao seu delito. Pode-se compará-lo a uma "doença", com 
significado superior: serve como libertação para os bons ou como 
destruição para os infelizes. Nas palavras do autor: 

"Não estou convencido de que, em última análise, toda doença tenha 
sempre um sentido (. . .) um estado que não se modifica não tem 'sentido', 
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assim como não o tem um sofrimento que não acarrete uma mudança 
(. . .) Prometeu passa por algumas agruras, mas ao final se modifica (...) 
Entre compreender uma doença como um castigo que é preciso suportar 
ou como uma tortura que serve para se conquistar algo, existe uma 
grande diferença. " 9 

Ao vivenciar seu castigo, Prometeu pode lutar conscientemente contra 
seu sofrimento, personificado num animal com nome (a águia). O que 
equivale a dizer que o jovem torna-se consciente de aspectos seus, antes 
desconhecidos (sombrios), e que agora poderá começar a aprender a 
lidar com eles (= "reconciliação" com Zeus). 

A anima-Pandora 

Rasche afirma também que podemos ver Pandora como um 
personagem com potencial positivo, pois em sua caixa não há apenas 
doenças como castigo da culpa, mas também algo bom: a esperança. 

Ela pode ser entendida como a anima, ou a função do relacionamento: 
Pandora, a "senhora da alma" que possibilita o relacionamento com a 
sombra, com outros seres humanos, com o sexo oposto, com o mundo. 

A caixa de Pandora é um recipiente de transformação (vaso 
alquímico?). Dentro dela há sofrimento e morte, mas também a esperança 
do renascimento. 

CRUZAMENTO DE IDÉIAS 

o processo de Prudêncio ainda está em andamento, portanto nada 
aqui é conclusivo. Discorro sobre algumas elucubrações minhas a respeito 
do assunto, e que talvez em breve possam tornar-se uma hipótese mais 
tangível. 

Somente após a morte de seu pai é que Prudêncio pôde ver com maior 
clareza as funções exercidas pelos pais na família. Acreditava-se que era 
a mãe quem controlava tudo na casa. Mas a ausência do pai parece 

78 

HERMES 

demonstrar algo diferente: sua mãe tem se sentido meio perdida, sem 
direção e sem objetividade ao ter que tomar certas atitudes. 

Apesar de adultos, Prudêncio e seus irmãos apresentam certos traços 
de imaturidade. Por exemplo, é como se só pudessem viver suas escolhas 
afetivas, em forma de "contravenções" à rigidez moral imposta pelo 
"tirânico e controlador soberano": a irmã namora um homem casado e 
seu irmão, que ainda mora na casa da mãe, assumiu recentemente um 
namoro (inter-racial, como o de Prudêncio e Leila) que já durava algum 
tempo. Esses adolescentes tardios podem agora, aos poucos, assumir 
certas responsabilidades outrora "impensáveis" diante do pai, mesmo já 
muito idoso. 

Prudêncio parece ter ainda dificuldade em lidar com seu Zeus interno. 
Assim como o Prometeu-adolescente, ainda não consegue tomar para si 
as responsabilidades de sua faixa etária pós-metanóia. É como se incubasse 
em suas entranhas, as possibilidades de libertação - quando ele diz, por 
exemplo, que "não consegue soltar suas emoções". 

Na última sessão do ano 2000, sua produção gráfica mostrou um 
cavalo, pronto para ser montado. "Um cavalo que estava ali, acho que 
era para eu montar nele ... é a montaria de alguém que vai empreender 
uma conquista ... alguém que tem um objetivo, uma meta traçada, que 
impõe para os outros que sabe o que quer. " 

Parece-me que Prudêncio está pronto para empreender, ainda que 
tardiamente, a tarefa do herói. Mesmo que inicie como o herói-farsante, 
ardiloso e "adolescente" Prometeu, e com sua primitiva anima
hipopótamo. Como na caixa de Pandora, Prudêncio guarda a esperança 
de que, apesar dos anos de aprisionamento, sua alma não esteja impedida 
de crescer. 
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NOTAS E REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS 

lOS nomes de pacientes e familiares foram trocados para publicação. 

2Vide revista Hermes n° 5 p.51-66. 

3 Prudêncio, do latim, Prudentius. Significa "prudente, cauteloso". 

4 As frases entre aspas e em itálico, são citações do paciente, ou de 
outras pessoas envolvidas em sua história. 

S Leila, do árabe, Lay/a. Significa "negra como a noite". 

6 Circe, de provável origem grega, pode significar "filha do sol" ou 
"pássaro" . 

1 NEUMANN, ERICH, História da Origem da Consciência, São 
Paulo, Cultrix, 1995, p. 80. 

S RASCHE, JORG - A Luta entre Pai e Filho, in PROMETEU - São 
Paulo, Cultrix, 1992. 

9 RASCHE, JORG, op. cit. p.80. 
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