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I - A Introdução: 

Gostaria de comentar a respeito de um tema que vem me intrigando há um 
certo tempo. Isso diz respeito à relação mente/corpo, se é que posso 
reprodum essa dicotomia. É fato inegável que ela existe; se não nos indivíduos, 
nas teorias que os estudam, reflexo da forma como são estruturadas algumas 
ciências hoje em dia, das quais algumas delas ficam encerradas no tratamento 
da mente, enquanto outras são incumbidas do tratamento do corpo. Cabe 
lembrar aqui Antônio Damásio que comenta de maneira belíssima o quanto 
as ci ências modernas foram influenciadas pelo "Erro de Descartes". 1 

Independente disso, quero propor uma tentativa de olhar para a mente e 
para o corpo como uma coisa só, olhar para a pessoa de maneira inteira. 
Não o corpo somatizando coisas que ocorrem na mente, ou vice-versa. Aquilo 
que está explicitado como disfunção orgânica será encarado como uma forma 
de sinalizar o atual estado da consciência da criança e de sua família, que 
aquilo que aparece externamente é reflexo daquilo que se vive internamente. 
Não tenho a pretensão de abordar todo o tema acima proposto, mas sim 
fazer um recorte bastante específico, por razões que mais tarde colocarei. 

O meu objetivo é buscar uma relação de sentido entre as problemáticas 
relacionadas ao aparelho urinário, ou "o problema do xixi", (como eu designei 
tal situação na história de vida de crianças pequenas), os comportamentos 
apresentados por crianças e a vivência inconsciente dos pais, ou a vida não 
vivida dos pais. Para tanto utilizarei uma abordagem junguiana e lançarei mão 
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de conceitos como: comunicação inconsciente, participação mística, símbolo, 
sombra, operações alquímicas e funções do aparelho urinário. 

O-A História: 

O interesse pelo tema não advém de uma vontade simplesmente individual, 
pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, mas por fatos que foram ocorrendo 
na minha vida, ou coincidências significativas, como diriam os junguianos, 
que me fizeram parar para refletir a respeito dessa temática. No início da 
minha atuação clínica, o meu segundo paciente chegou à terapia por fazer 
muita força para urinar. Logo em seguida, apareceu um outro que tinha 
dificuldade para segurar o xixi tanto durante a noite como durante o dia. Em 
suma, na época eu atendia a três crianças e duas delas, com a mesma idade, 
apresentavam disfunções urinárias. Os dois já haviam consultado médicos 
urologistas que fizeram todos os exames clínicos, que nada encontraram. 
Prescreveram medicamentos que segundo o relato das mães nada adiantaram 
e os próprios médicos encaminharam para o/a psicólogo/a, por entender que 
se tratava de algo com "fundo emocional". Eu, da minha parte, achei no 
mínimo intrigante o fato de eu atender a poucos pacientes e dois deles 
apresentaram uma mesma questão, que como já coloquei, designei como "o 
problema do xixi". Compreendi que tinha o dever de olhar com mais cuidado 
e minúcias para essa questão. 

Durante a fase diagnóstica tentei, a todo custo, estabelecer uma relação 
de causa-efeito entre a dinâmica psicológica destas crianças e de seus pais e 
a sintomatologia fisica, explicitada através do "problema do xixi" e de outros 
comportamentos tais como agitação motora, taquilalia, dificuldade de atenção 
e concentração. Porém, por mais relações que fizesse, sentia-me insatisfeita 
com as conclusões a que chegava. Por fim, procurei um professor meu, na 
época, o qual sabiamente, sugeriu que eu lesse a respeito do simbolismo da 
água e da sombra. Olhei para ele com expressão de espanto e dúvida 
ignorando o que uma coisa poderia ter a ver com outra, mas comecei a 
pesquisar. Ficou um pouco mais claro depois de algum tempo, de algumas 
aulas e de muitas lutas internas, que esses dois aspectos (dinâmica psicológica 
e sintoma clínico) coexistem dentro dessa estrutura familiar, que seja um, seja 
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o outro, possuem um sentido, ou melhor, uma função na vida destas famílias. 

Venho o tempo todo falando em família apesar das dificuldades, pelo menos 
aparentemente, serem vividas apenas pelas crianças. Quero deixar claro, que 
parto do pressuposto que pais e filhos, principalmente em se tratando de 
crianças pequenas (nos casos em questão elas tinham a idade de cinco anos) 
compõe uma unidade. A criança, mais do que uma personalidade ativa, reativa 
àquilo que ocorre na dinâmica psíquica de seus pais. Para o desenvolvimento 
dessa idéia utilizarei dois conceitos que falam a respéito de comunicação 
inconsciente e participação ITÚstica. 

m - A Comunicação Inconsciente: 

Segundo Guggenbuhl (1978), o relacionamento entre dois indivíduos é 
composto de várias interações que estão muito mais além apenas daquela 
dita consciente. Há uma comunicação consciente-consciente, mas há também 
uma comunicação inconsciente-inconsciente, na qual há uma relação direta 
de um inconsciente sobre o outro e existe ainda, a comunicação cruzada, de 
consciente para inconsciente e vice-versa, na qual algum aspecto inconsciente 
de alguém pode ser captado pela consciência do outro, além dessa 
comunicação cruzada estabelecer -se do indivíduo consigo mesmo, através 
de sonhos, imagens, sintomas quaisquer, dentre outros. Sendo assim, todas 
essas instâncias atuam, influenciam e alteram dinamicamente o relacionamento 
entre dois indivíduos. Todas as projeções, fantasias, sentimentos, desejos 
conscientes ou inconscientes compõem e dão a tônica desse relacionamento, 
que é constantemente modificado. 

Esse modelo de relacionamento dar -se-á tanto entre indivíduos adultos, 
sejam eles amante/amante, terapeuta/paciente, professor/aluno, amigo/amigo, 
como entre adultos e crianças, sejam eles professor/aluno, pais/filhos. O padrão 
de relação e aquilo que é constelado difere de um caso para o outro, mas a 
dinâmica do relacionamento, a forma como ele se processará será sempre 
segundo o modelo acima citado. 

IV - A Participação Mística: 
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A relação estabelecida entre um adulto e uma criança e mais 
especificamente entre pais e filhos possui uma certa peculiaridade, já que a 
criança é um ser com o ego em formação. A criança, ou o ego da criança, 
que é o centro da consciência, irá constituir-se no decorrer de sua vida, até 
aproximadamente o fim da puberdade. Segundo Jung (1923)2 cada um de 
nós tem um tempo de aproximadamente vinte anos para completar a formação 
daquilo que chamamos de complexo de ego e que dá a nós o sentimento de 
individualidade, bem como propicia a relação de nosso mundo interno com 
o ambiente externo, mediando as diversas demandas, de forma que possamos 
responder adequadamente ao meio social no qual vivemos, sem deixar de 
lado a realização de nossos potenciais. 

Com isso, logo ao nascimento a criança ainda não possui um sentido de 
um eu, de identidade tendo apenas fragmentos de "eu" e um ego que se pode 
dizer corporal. Com o passar do tempo, esses fragmentos de ego atraem-se 
mutuamente formando um princípio daquilo que designamos ego, mas isso 
ao redor dos três anos de idade, quando a criança passa a referir a si mesma 
utilizando a palavra "eu". Desse momento em diante, a criança irá estruturando 
o complexo de ego, no sentido de desenvolver o senso de identidade. 

Com o ego em formação a criança vive um período chamado de 
"participação mística", que segundo Jung (1927)3 seria um momento de 
indiferenciação entre ela e seu mundo externo; a criança não diferencia aquilo 
que é seu, daquilo que é proveniente do seu mundo externo. Tanto fatos 
externos, condições ambientais e a psique dos pais são vividas pela criança 
como se fosse uma demanda interna dela mesma, um sentimento seu. 

Então se estabelece uma comunicação inconsciente entre pais e filho; a 
criança por ter um ego pouco desenvolvido encontra-se mais próxima ao 
mundo inconsciente, capta esses conteúdos com mais facilidade e estando 
num momento de participação mística com os pais, na qual não diferencia 
aquilo que é seu, daquilo que é do outro, passa a viver e a carregar os 
conteúdos provenientes da psique inconsciente dos pais, como pertencentes 
a si próprio. Olharei para "o problema do xixi" como pertencente a todo o 
núcleo familiar e a criança tendo a função de receptáculo de alguns dos 
conteúdos inconscientes dos pais, de explicitador desta questão e de portador 
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de uma possibilidade de transfonnação. 

v -O Símbolo: 

Desta fonna, "o problema do xixi" será visto como um símbolo. Segundo 
uma concepção junguiana, o símbolo é o melhor meio utilizado pelo 
inconsciente para comunicar algo que ainda se encontra nesse nível, comunicar 
algo que a consciência desconhece a respeito dessa pessoa, ou família (nesse 
caso). A partir do momento que esse símbolo toma-se'consciente, ele deixa 
de ser um símbolo, tornando-se um signo, sendo incorporado à consciência. 
Isso posto, daqui para frente "o problema do xixi" será encarado como uma 
mensagem do inconsciente a respeito de algo que se passa na psique dos 
pais afetando toda a dinâmica familiar. Segundo Von Franz: 

"O símbolo é uma imagem oriunda essencialmente do inconsciente, 
referindo-se, assim, a algo essencialmente inconsciente e desconhecido, 
algo até mesmo jamais reconhecível por completo. É a expressão 
sensivelmente perceptível de uma experiência interior. Esta é representada 
secundariamente, à medida que estimula e agrupa o material de imagens 
disponíveis. "4 

VI - O Sistema Urinário: 

Gostaria agora de resumidamente, abordar as funções do sistema urinário. 
Basicamente tem-se a função de eliminar os produtos de metabolismo e os 
elementos químicos dissolvidos em água, buscando a obtenção de um equihbrio 
ácido-base e preservando o volume de água no corpo. Tal sistema participa 
da conservação de produtos metabólicos, mantendo o equilíbrio elétrico, 
químico, de concentração e a integridade dos compartimentos hídricos do 
corpo. É um processo dinâmico e o que é visto como perda e excretado em 
um momento, pode ser retido em outro como precioso. Lendo a respeito 
dessas funções do sistema urinário lembrei e relacionei com duas operações 
alquímicas: solutio e separatio. 

VII - As Operações Alquímicas: 
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A solutio é a operação ligada ao elemento água, significando o retorno 
do elemento diferenciado para a matéria original com fins de renascimento. A 
água também está associada a três temas básicos: fonte de vida, meio de 
purificação e regenerescência. Neste sentido, para que qualquer substância 
seja transformada há a necessidade de que ela retorne ao essencial, ao estado 
indiferenciado original, o que em última instância é o material a ser trabalhado. 

Segundo Edward Edinger (1985), que apresenta as operações alquímicas 
simbolicamente relacionando-as com o funcionamento do psiquismo, diz 
que a solutio aponta para a necessidade de que os aspectos fixos e estáticos 
da personalidade e da dinâmica sejam dissolvidos, proporcionando o 
desaparecimento de uma forma e o surgimento de algo novo. Aquilo que 
poderá originar a transformação é um ponto de vista superior que tem a 
capacidade de conter, de abranger um ponto de vista inferior. Tudo isso pode 
ser visto pelas pessoas envolvidas como algo ameaçador, uma vez que se 
pressupõe a abdicação do que é antigo (uma morte de uma estrutura egóica) 
para o surgimento do novo. Como esse ponto de vista superior abarca os 
opostos, a atitude unilateral se esvai. Portanto, a operação da solutio pode 
dar respostas a perguntas que até então se encontravam abertas, uma vez 
que dissolve a obstrução da libido, que era geradora do sintoma. 

Já a separatio é a operação através da qual uma mistura confusa de 
componentes indiferenciados e opostos entre si, passa por uma discriminação, 
por uma separação de suas partes componentes, gerando a ordem, em algo 
que antes se encontrava confuso. 

Mais uma vez segundo Edward Edinger (1985), se essa operação é bem 
sucedida, tomar-se-á claro a existência dos opostos, que propicia o espaço 
para a vida e o crescimento do ego. Ela subsidiará a separação entre sujeito 
e objeto, entre o eu e o não-eu, enquanto os opostos estão inconscientes e 
não-separados (participação mística). Para que isso ocorra é necessário conter 
e suportar os opostos no próprio interior. O Logos é o agente da separatio 
trazendo consciência e poder sobre a natureza interior e exterionnente gera 
no indivíduo a capacidade de dividir, nomear e categorizar tornando visível 
os conteúdos conflitantes. É uma fonna de dissecar ou desmembrar a 
participação mística existente na dinâmica familiar, gerando uma consciência 
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maior; há o estabelecimento do limite, da ordem. 

Também a separatio pode ser vivida como uma morte, uma vez que 
quando a projeção é retirada, perde-se o sentido ou valor psicológico do 
objeto ou situação concreta. Pode ser encarada como uma operação de 
"purificação", já que as atitudes contaminadas por complexos inconscientes 
geram a impressão de estarmos sujos. 

VIII - A Sombra: 

Não creio ser inadequado fazermos, com cuidado, uma amplificação do 
"problema do xixi" e das operações alquímicas, que de alguma maneira podem 
não estar sendo realizadas nestas famílias. Podemos supor que existem algumas 
coisas que não estejam se processando nesta unidade familiar quando se fala 
de um processo de desenvolvimento que não flui, ou que de alguma forma 
algo esteja interrompido nesse processo. 

Aponta para a necessidade de se olhar de fato para o problema inicial, 
para a unidade primeira e não olhar para aquilo que se encontra explicitado; 
de se rever uma posição unilateral e cristalizada; da necessidade de integração 
entre os opostos; de diferenciação daquilo que pertence a cada um dentro 
dessa unidade familiar, discriminando os conteúdos individuais no sentido de , 
se recolher as projeções; de fortalecimento de egos para suportarem a 
coexistência dos opostos; de se tornar consciente das próprias dificuldades; 
em suma de se deparar com a sombra de cada um. Estamos falando enfim de 
uma estrutura que se encontra estagnada, fixa, rígida, impedida de se realizar 
em função de uma dificuldade de cada membro dessa família olhar para a 
própria sombra, em especial os pais e portanto, não integrando conteúdos 
sombrios à consciência. Segundo o Dicionário de Símbolos: 

"Rins - emblema da poderosa fecundidade das inteligências celestes. 
Sede dos desejos secretos em relação ao coração que designa os 
pensamentos mais íntimos. Força genésica, força de resistência a 
qualquer adversidade. "5 

De alguma forma, "o problema do xixi" indica a necessidade desta família, 
ou melhor dos pais olharem para a própria sombra, para os potenciais que 
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cada um possa realizar; ao mesmo tempo em que mostra essa criança como 
o herói que vem deflagrar e tentar transformar a partir da própria adversidade 
um modelo familiar e uma transmissão de complexos inconscientes que podem 
estar se perpetuando através dos tempos. Em suma, a criança é o agente 
transformador, aquele que pode mudar o rumo desta história, destas vidas e 
desta tradição. 

Digo agora, em especial desses pais. A participação mística vivida pela 
criança com seus pais, mais do que esperada, é essencial para o seu 
desenvolvimento. Os pais, aos poucos, vão auxiliando a criança na sua 
diferenciação e crescimento. Porém, nos casos do "problema do xixi", os 
pais acabam vivendo, além do esperado o estado de participação mística 
com a criança. Ao invés de favorecer a diferenciação dos filhos, os pais 
identificam-se com eles, projetam seus aspectos sombrios nesta criança e a 
aprisionam em seus medos, ignorância e dificuldades não trabalhadas. 

O "problema do xixi" aponta para a necessidade dos pais olharem para a 
própria sujeira, não permitindo mais e deixando que a criança se livre do 
limbo e da sujeira na qual vive, já que, com certeza, essa sujeira, é muito 
maior do que aquilo que a consciência da criança pode abarcar. Não há 
nelas, ainda, recursos suficientes para que ela possa discriminar tantas 
substâncias e conteúdos e discernir aquelas questões importantes e essenciais 
em determinados momentos e descartáveis e inoperantes em outras, até porque 
nesse momento, elas não lhe pertencem. 

Sei que nas minhas últimas linhas venho falando a respeito de sombra, 
sujeira e lixo com bastante freqüência e veemência e sinto que para o 
desenrolar de nossa conversa é importante falarmos sobre a sombra. Segundo 
Schlegel (1973) a sombra é um arquétipo, o que resumidamente seria um 
padrão e uma estrutura reconhecível em todos os seres humanos. Fala a 
respeito de todos os nossos conteúdos inconscientes, dos nossos potenciais 
não desenvolvidos, das nossas dificuldades desconhecidas, de sentimentos e 
desejos reprimidos, de conteúdos que não têm carga energética suficiente 
para chegar à consciência. Em suma, diz respeito a tudo aquilo que não é 
reconhecível à consciência, estaríamos, portanto, falando de conteúdos 
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desconhecidos de nós mesmos. 

Gostaria de destacar aqui, os aspectos sombrios que pais não conseguem 
lidar e são incorporados à sombra dos mesmos. Como qualquer ser humano, 
há muitos aspectos que possuímos, mas que temos dificuldades em reconhecer 
em nós, ficando os mesmos na sombra. Idealmente se esperaria que se 
entrasse em contato com tais conteúdos e que aos poucos eles fossem 
incorporados à consciência, requerendo para tanto uma morte para um novo 
renascimento, a contenção dos opostos em si e o suporte da angústia que 
causa a separação e o reconhecimento das projeções. 

O que acaba por ocorrer é que alguns pais, talvez por uma estrutura de 
ego frágil, ou por uma rigidez excessiva, acabam identificando-se com os 
próprios filhos (participação mística) e projetando neles a própria sombra. 
Neste momento, tudo fica estagnado, seja o desenvolvimento dos pais, seja 
o desenvolvimento dos filhos. Tudo pára. A vida fica obstruída. O inconsciente 
sabiamente sinaliza isso através do corpo, uma problemática que aflige e faz 
sofrer crianças e adultos e por mais dolorido que seja, quando cada um dá 
conta dos próprios excrementos há grandes possibilidades de transformação, 
pois segundo diz Von Franz: 

"Por esse motivo, de acordo com a perspectiva de Jung, é chegada a 
hora de prestar mais atenção ao caminho interior do indivíduo em direção 
ao Si-mesmo, porque somente a pessoa que está apoiada no Si-mesmo 
pode verdadeiramente agir de maneira ética. Somente essa pessoa não 
seguirá, de forma acrítica, as correntes das modas, das manias e dos 
"ismos" políticos. Ela pode então, como o expressa belamente o sonho, 
também perceber a mão de Deus em meio ao lodo e à imundície da vida 
- somente, é claro, como o sonho também o indica, se olhar mais de 
perto. "6 

IX - Conclusão: 

Fica claro para mim, ou de certa forma assim posso imaginar que o 
"problema do xixi" aponta para duas tarefas a serem empenhadas por esses 
pais. A primeira delas que eles abdiquem desse estado de participação mística 

52 

HERMES 

que vivem com seu filho e deixem de se identificar com ele, que rompam com 
essa unidade, fazendo a operação da separatio. A segunda delas que 
modifiquem o estado atual das coisas, que a partir dos sentimentos gerados 
ao se deparar com o "problema do xixi", tragam-nos para si e olhem de 
maneira corajosa para os mesmos e assumam as dificuldades próprias, 
propiciando assim uma nova composição para sua estrutura psíquica, 
ampliando a consciência e o auto-conhecimento, o que também altera a relação 
com seu filho; em última instância processem a operação da solutio. Segundo 
Jung: 

"Quem progredir no caminho da realização do si-mesmo inconsciente trará 
inevitavelmente à consciência conteúdos do inconsciente pessoal, ampliando 
o âmbito de sua personalidade. Poderia acrescentar que esta "ampliação" se 
refere, em primeiro lugar, à consciência moral, ao autoconhecimento, pois os 
conteúdos do inconsciente liberados e conscientizados pela análise são em 
geral desagradáveis e por isso mesmo foram reprimidos."7 

Voltando aos casos que me impeliram neste caminho, gostaria de dizer 
que em ambos "o problema do xixi" foi gradativamente desaparecendo. Creio 
que eles perderam a sua função de sinalizar algo, por isso não eram mais 
necessários. Ao invés disso, outras questões, outros conteúdos puderam vir 
à tona, que diziam respeito à relação entre pais e filhos. Creio que já 
conseguimos voltar a matéria original. 
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