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o SIMBOLISMO DOS SONHOS E DO CORPO 
Marisa Catta-Preta de Oliveira 

o inconsciente irá manifestar-se de diferentes formas em nossa vida. 
Independente da nossa consciência, essas manifestações ocorrem. Quando 
podemos percebê-las e integrá-las, há um grande crescimento interior. 

É como se o inconsciente possuísse uma lógica que nada tem a ver com a 
"lógica formal" tão conhecida pela consciência. O inconsciente tem suas leis 
próprias, seu tempo e espaço é regido por parâmetros diversos dos da consciência. 
Por essa razão, muitas vezes suas mensagens parecem confusas e destituídas de 
sentido. 

O inconsciente se utiliza dos símbolos como fonte de expressão dos conteúdos 
que quer transmitir. Para Jung l , o símbolo representa "alguma coisa vaga, 
desconhecida ou oculta para nós". Segundo ele podemos conhecer um 
determinado objeto, mas não ter conhecimento de seu simbolismo. Jung diz, 
"uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica algwna coisa além 
de seu significado manifesto e imediato". 

O inconsciente se utiliza dessa comunicação simbólica. Para Jung, não é o 
inconsciente que quer complicar ou dificultar nossa compreensão, mas somos 
nós que nos distanciamos dessa linguagem mais natural e instintiva. O fato de 
não compreendermos o simbolismo dos sonhos e das manifestações corporais, 
não significa que ele não exista. Nós é que não temos mais a capacidade de 
compreendê-los, porque abandonamos muito de nossa forma de ser instintual e 
passamos para uma compreensão num nível mais racional e intelectual. 

Quando compreendermos as mensagens do SELF, (o centro ordenador de 
nossa psique), podemos perceber o sentido, e a exatidão está na escolha do 
inconsciente em cada forma de expressão, seja em nossos sonhos ou em nosso 
corpo. 

Através de um trabalho experimental pretendo demonstrar a relação entre 
os símbolos encontrados nos sonhos e nas manifestações corporais de um mesmo 
indivíduo: símbolos que parecem tratar de um mesmo tema, relacionado à 
dinâmica individual vivida pela pessoa ao percorrer seu caminho rumo à 
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individuação. 

MindelP afinna que: 

"Da mesma fonna como a mente tem um processo de individuação, desde 
que a pessoa tome consciência das diferentes partes de si mesma, também o 
corpo quer individuar-se e descobrir todo o seu potencial." 

Para Mindell, o complexo personificado que aparece nos sonhos através de 
personagens, traz também uma correspondência quanto aos sintomas corporais. 
Em seu trabalho, é possível chegar ao corpo através das imagens oníricas, ou 
chegar às imagens através do trabalho corporal. Portanto, é clara a correlação 
entre as manifestações do inconsciente através dos sonhos e do corpo. 

Segundo Mindell os sinais ou processos inconscientes têm duas formas básicas 
de manifestação: 

"Quando o sinal vem pelo corpo chamamo-lo de sintoma. Quando ocorre 
um sonho é um símbolo." 

I 
Para Jung, nessa correlação entre o fisico/psíquico também parecia muito 

clara em várias de suas colocações. 

Para ele, o complexo não só se personifica em personagens de nosso mundo 
onírico, mas contendo uma autonomia e fisiologia própria, manifesta-se também 
em nosso corpo: 

"Conteúdos inconscientes estão como que ocultos em alguma parte do corpo, 
talvez à semelhança do demônio de uma doença, da qual a consciência não se 
pode apossar e isso especialmente quando causam sintomas corporais para os 
quais não se consegue encontrar causas orgânicas." 

Outros analistas junguianos irão compartilhar dessa relação entre o corpo e 
psique, e da estreita interdependência de seu simbolismo. Ao que parece tanto 
para Jung como para esses neo-junguianos a manifestação corporal é uma fonna 
concreta de o inconsciente trazer seus conteúdos. 

J II di . ung z a esse respeIto: 

"Qualquer coisa experimentada fora do corpo, um sonho por exemplo, não 
é experimentada, a menos que a incorporemos, porque o corpo significa o aqui 
e agora." 

30 

HERMES 

A esse respeito também comenta a analista Marion Woodman
8

: 

"A análise visa revelar os complexos nos quais estão encerradas as energias 
reprimidas. Se o analisando tem uma relação corpo/psique relativamente 
harmoniosa, o material da sombra aparece de forma clara nos sonhos. Em muitas 
pessoas, porém, corpo e psique estão separados desde tenra idade." 

Em entrevista ao ser questionada sobre como interpretava as imagens oníricas 
e as manifestações corporais, Woodm~ responde: 

"Podemos interpretá-las se tomarmos o devido tempo escutando nosso corpo, 
para as imagens aparecerem. Se nos concentrarmos em nosso coração, 
provavelmente uma flor deslumbrante se manifestará. Mas também vêm imagens 
que não são tão bonitas como as flores - elas podem ser um tanto diabólicas. 
Elas nos fazem enfrentar o outro lado de nós mesmos. O ponto é que somos de 
carne e sangue e geralmente nós não vivenciamos a realidade de uma imagem 
psíquica até a sentirmos em nosso corpo." 

Woodman diz trabalhar os conteúdos psíquicos através da interpretação dos 
sonhos, e com o corpo através dos sonhos e oficinas de trabalho onde realiza 
trabalhos de sensibilização e percepção corporal em grupo. Para ela é fundamental 
o trabalho com as imagens psíquicas pois elas são "fotografias da alma", a 
"ponte entre psique e corpo". 

Como podemos observar, não é incomum que apareçam imagens no trabalho 
corporal e manifestações de sintomas físicos no trabalho com conteúdos 
psíquicos. É a tão reconhecida integração psicofisica, cuja relação é notória no 
cotidiano de inúmeros terapeutas. 

Sándor, ao falar do método que desenvolveu, a Calatonia, irá fazer referência 
ao surgimento de imagens psíquicas que parecem integrar o processo que a 
pessoa traz como potencialidade e desenvolve através da tomada de consciência 
que vai tendo no decorrer da vida. 

Segundo Sándor
6

: 

"Experimentando o emergir das imagens calatônicas, suas transformações, 
sobreposições ou fusões entre si, percebe-se o seu dinamismo integrado e ainda 
outro fato bastante peculiar· a finalidade inerente, isto é, elas surgem prontamente 
com aquele conteúdo que para os problemas momentâneos do paciente é o mais 
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indicado, abrangendo as áreas necessárias e - como Jung diria - 'constelam' as 
respectivas esferas vivenciais, as potencialidades." 

Para exemplificar o conteúdo exposto, segue-se o relato de duas experiências 
muito interessantes. Essas duas experiências fozam relatadas por duas integrantes 
de um grupo que estuda Jung. No módulo de Sonhos e Terapia Corporal, foi 
proposto que durante os três meses de curso, cada componente do grupo fizesse 
um caderno com anotações de sonhos, das vivências de imaginação e corporais 
realizadas com o grupo. Os símbolos que apareceram em cada relato foram 
anotados por mim e apenas no final do curso pesquisei o significado desses 
conteúdos. Não foram feitas associações pessoais em tomo dos símbolos que 
surgiram e a minha análise ficou em torno apenas do significado objetivo de 
cada simbologia. 

Conforme suspeitei, os símbolos giravam em tomo de um mesmo tema e 
esse foi confirmado por cada pessoa que obteve o resultado desse trabalho, 

como sendo o tema motivo pelo qual seu processo interno desenvolvia

se no momento. Eventos sincronísticos ou não, esse trabalho revelou mais uma 
vez um dinamismo e uma escolha perfeita do inconsciente no que se refere à sua 
linguagem expressa através de símbolos. Ou seja, nenhum símbolo parece surgir 
ao acaso, mas tem uma informação única e precisa para cada indivíduo que o 
recebe como mensagem. 

2 
Segundo Von Franz : 

"Podemos dizer que os sonhos são cartas que o selfnos escreve a cada noite, 
dizendo-nos para fazer um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, ir para 
um lado ou para outro. Encarando a vida como um todo, observamos que há um 
padrão, como se o Selftivesse um plano para nós, uma espécie de destino." 

A seguir o resultado da pesquisa do significado simbólico de duas integrantes 
do grupo: 

C. é jovem e está cursando Psicologia. A certa altura do curso, vive um 
momento de transição, contendo a ansiedade de formar-se e amadurecer em 
certos aspectos de sua vida. Vejamos os símbolos que aparecem: 

- Uma criança desanimada e perdida 

A criança irá representar a inocência, a simplicidade e a 
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espontaneidade. Também pode representar alguns aspectos infantis da 
sua psique. Vale lembrar que a criança aparece desanimada e perdida. 

- Diplomas voando 

Três diplomas: branco, amarelo e azul. Ela procura pelo verde. O 
diploma tem uma representação de um certificado de conclusão da 
faculdade. Porém aqui são quatro os diplomas mencionados. Se olhannos 
o simbolismo das cores veremos que cada um parece representar um 
aspecto em especial: 

9 
BRANCO: representa transição. Segundo Chevalier e Gheerbrant é 

a cor dos ritos de passagem. Representa morte e renascimento. O fim de 
uma fase e o início de uma outra etapa de vida. Também é a cor da 
pureza. 

AMARELO: cor que representa, entre outras coisas, o 
amadurecimento. 

AZUL: cor que representa a espiritualidade. A busca da tranquilidade 
e proteção. Para os egípcios, era a cor da verdade. 

VERDE: Simboliza o despertar da vida, a esperança e a imortalidade. 
É a cor da juventude eterna. Interessante que é esse o diploma que C. 
quer pegar. 

- Quatro 

Simboliza o próprio SELF. 

- Carro - Está dirigindo sem calças. 

O carro representa a forma de conduzir-se na vida. O ego onírico está na 
direção, o que demonstra que a pessoa aqui conduz seu caminho. Porém dirigir 
sem calças traz outros aspectos a serem considerados 

- Calca 

A roupa de uma forma em geral tem a ver com a persona do indivíduo. 
Segundo Chevalier e Gheerbrant

9 
têm a ver com o ajustamento e a posição 
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social. Aqui aparece um certo incômodo e inadequação por parte da sonhadora. 
Poderiamos suspeitar de uma transição, onde está havendo uma "troca de roupa", 
algumas modificações em alguns aspectos da persona. Uma mudança em termos 
de papéis sociais. A calça cobre as pernas e estas representam o movimento, a 
forma de conduzir-se, de tomar atitudes na vida. 

- Folha Caída 

A folha é o símbolo da felicidade e prosperidade. A folha que cai representa 
não só amadurecimento, como necessidade de renovação. 

- Galho 

Em muitas culturas simboliza sucesso e imortalidade. Parece possuir 
qualidades mágicas de sorte e proteção. 

Obs.: Nessa vivência uma velha sábia lhe diz: "Não desista - procure" e lhe 
entrega um galho. 

- Viagem 

Representa o próprio canúnho de individuação. 

- Celular de voltagem diferente - Seu pai avisa que irá explodir 

O celular tem a ver com uma forma moderna e rápida de comunicação. Mas 
há tensão demais e algo está prestes a explodir. Essa tensão provavelmente 
reporta-se a algum excesso de energia contido no inconsciente. 

- Falo Deformado 

O falo rep'resenta aquele que gera poder, potencialidades. Segundo Chevalier 
9 

e Gheerbrant :"0 falo se finna ou afrouxa de acordo com a presença ou ausência 
de energia." Aqui o falo está deformado. 

- Relação Sexual 

A relação sexual tem a ver com a integração de opostos que só é 
obtida após uma tensão desses pares de opostos. Essa tensão parece ter 
sido retratada nos símbolos anteriores. 
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- Professor de Violão 

O professor pode ser uma representação do animus de C. . Esse 
professor é um músico. Tocar um instrumento em quase todas as culturas 
é visto como uma atitude social, onde a música parece unir o homem ao 
divino. 

- Ovários - ao invés de dois tem três 

Os ovários são órgãos tipicamente femininos. Eles têm a ver com a 
sexualidade feminina e a fecundidade. Novamente os opostos aparecem 
personificados para uma possível integração. 

- Três 

Representa as tríades, tais como: nascimento/crescimento/morte; 
homem/mulher/ filhos. 

Nos contos de fada normalmente são três o número de provas a serem 
superadas pelo herói. 

- Gravidez 

Algo novo que está nascendo, provavelmente algum aspecto criativo 
da psique. 

- Barata Corcunda 

Segundo Jung 

a barata tem a ver com o Sistema Nervoso Autônomo. Essa barata 
está corcunda, portanto aparece com as costas alteradas. C. relata que 
tem sentido dores nas costas. Já havia apresentado esta queixa num 
relaxamento, na primeira aula. 

- Dente- dor 

O dente tem a ver com energia, agressividade, juventude. Para Jung 
uma dentada também poderia representar uma perigosa agressão dos 
instintos. Aqui o dente traz dor. Talvez uma dificuldade de lidar com a 
agressividade necessária para a ação. 
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- Criança - brincalhona, fazendo caretas, esperta 

Aqui um novo aspecto parece nascer. Lembremo-nos que houve uma 
relação sexual, uma gravidez e agora a criança. E não é mais a criança 
"desanimada e perdida" do início, mas esperta, viva,brincalhona. 

O tema de C. gira portanto em torno dos aspectos de transição, 
amadurecimento, integração do masculino para que possa nascer um 
aspecto criativo representado pela criança. Seu animus manifestou-se 
nesse processo, através das imagens do seu pai e do professor de música. 
Interessante observar que ela inicia o curso com uma criança desanimada 
e perdida e conclui com uma esperta e brincalhona. Após longo processo 
de dores, inadequação, tensão interna, integração de opostos, parece que 
C. dá continuidade ao seu processo de crescimento interno. 

A outra pesquisa simbólica fala de M. , que já é uma mulher madura, 
com muitas atividades intelectuais e profissionais, intensificadas após a 
morte repentina de uma filha adolescente. Vejamos os símbolos que 
experimentou durante nosso trabalho em grupo: 

- Urso branço 

O urso é um animal que muitas vezes representou Ártemis, uma deusa 
grega que em muitos aspectos refere-se à adolescência. Em seu aspecto 
negativo é vista como Hécate, a deusa da noite, da morte, acompanhada 
sempre de cães. Em algumas versões do mito, Hécate é uma versão de 
Ártemis. Aqui o símbolo traz morte e adolescência; vale lembrar que 
M., conforme mencionei acima, perdeu umafilha adolescente. 

O Urso também está associado ao poder de estar nos dois mundos, 
dos vivos e dos mortos, já que a hibernação representaria uma quase 
morte. Representa portanto a morte, o mergulho no inconsciente. Aqui 
o Urso é branco, o que lhe confere um aspecto um pouco mais puro: a 
cor dos ritos de passagem. Vale lembrar que a morte é vista como uma 
passagem. 
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- Cachorro negro 

Em muitas culturas o cachorro está relacionado com a morte. Ele 
também é o guardião do reino dos mortos, que segundo Marie Louise 
von Franl- é o reino do inconsciente. 

Além disso esse animal é o companheiro de Hécate e Ártemis, deusas 

já representadas pelo símbolo anterior. 

- Calcanhar 

o calcanhar, segundo algumas culturas, seria o lugar pelo qual a alma deixaria 
o corpo e por onde a morte entraria. Serpentes e escorpiões costumam morder 
no calcanhar. O personagem mítico Aquiles tinha o calcanhar como ponto 
vulnerável. Sem o calcanhar não nos mantemos em pé, ele é a base do nosso 
eixo corporal. 

- Casa 

Nessa casa encontra sua fillia que morreu e sua avó que já perdeu fillios. 
Ambas lhe pedem para que tenha confiança. 

-Loja 

Nessa loja a dona llie oferece um vestido lindo de festa, porém M. fica indecisa 
em comprá-lo. Antes a loja era uma papelaria. 

Os símbolos de M. parecem circular em tomo do tema de morte. A elaboração 
do luto, as forças protetoras da psique, a relação mãe e fillia, a perda da fillia 
adolescente ( tema vivido pelas deusas gregas Deméter e Perséfone), parecem 
apontar para integração da consciência do trauma vivido por M .. 

O último símbolo apresentado é significativo. O inconsciente parece convidá
la a tirar o luto e vestir uma veste mais social. Segundo M., o vestido é "alegre" 
e "muito bonito" Em alguns sonhos com pessoas que morreram, é comum o 
tema de uma festa com familiares e amigos como convidados. 

Pudemos, portanto, verificar que, em ambos os casos, os símbolos que 
aparentemente não apresentam nenhuma correlação entre si, apresentam um 
eixo comum em tomo de um tema vivido pela pessoa em questão durante seu 
processo de individuação. Durante nossas vidas vários são os temas que se 
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apresentam em nosso caminho. Focalizamos apenas um trecho das vivências de 
C. e M., um trecho repleto de símbolos que se manifestaram através de imagens 
vindas de seus sonhos e de vivências práticas no trabalho com imaginação e 
com o toque terapêutico corporal. 

Não cabe interpretarmos os símbolos, mas observá-los em sequência e na 
fomla em que se impuseram no processo de luto vivido por M. 

O inconsciente manda mensagens que transcendem o entendimento limitado 
e estreito da nossa consciência. 

Para compreender um pouco mais esses recados diários do Self, é necessário 
muito mais que um entendimento intelectual. É preciso ter a humildade vivida 
por Jung, que interpretou por volta de 80 mil sonhos em toda sua vida. Jung 
dizia que, ao se ver diante de um sonho esquecIa tudo que sabia com a atitude de 
estar diante de um evento único destinado a uma só pessoa, num contexto de 
tempo que jamais se repetiria. 

Aconselhava seus seguidores a estudar o simbolismo dos sonhos, embora 
recomendasse: 

"Aprendam tanto quanto puderem a respeito do simbolismo, depois, quando 
forem analisar um sonho, esqueçam tudo I ." 

Coisas do inconsciente ... e de quem tem profunda intimidade com o mesmo. 
E Jung tinha ... e muito! 

BIBLIOGRAFIA 

1- JUNG, C. G. - "Fundamentos da Psicologia Analítica" - Petrópolis, 
Vozes - 1981. 

2- FRANZ, Marie Louise von - "O Caminho dos Sonhos" - São Paulo, 
Cultrix - 1992. 

4- JAFFÉ, Aniela - "Ensaios sobre a Psicologia de c.G. Jung" - São 
Paulo, Cultrix - 1992. 

5- MINDELL, A. - "Trabalhando com o Corpo Onírico" - São Paulo, 
Summus. 

38 

HERMES 

6- SANDOR., Pethõ e outros - "Técnicas de Relaxamento" - São Paulo, 
Vetor-1982. 

7- PYTHIA Peay, "A Meeting with Marion Woodmam" - entrevista 
publicada por The San Francisco Jung Institute Library Journal, vo1. II - 1992. 

8- WOODMAM, Marion - "A Coruja era Filha do Padeiro" - São Paulo, 
Cultrix - 1980. 

9- CHEVALIER., J. e GHEERBRANT, A. - "Dicionário de Símbolos" -
Rio de Janeiro, José Olympio. 

10- BREIGAER., Verlag Heider Freiburg - "Dicionário dos Símbolos" -
São Paulo, Cultrix - 1978. 

11- JUNG, C G - "Seminários sobre Visões" - (The Visions 
Seminars).Tradução do prof. dr. Pethõ Sandor 

12- JUNG, C. G. - "O Homem e seus Símbolos" - Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira - 1964. 

39 




