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introdução à coleção
amor e pSique

na busca de sua alma e do sentido de sua vida, o 
homem descobriu novos caminhos que o levam para a 
sua interioridade: o seu próprio espaço interior torna-se 
um lugar novo de experiência. os viajantes desses cami-
nhos nos revelam que somente o amor é capaz de gerar 
a alma, mas também o amor precisa de alma. assim, em 
lugar de buscar causas, explicações psicopatológicas para 
as nossas feridas e os nossos sofrimentos, precisamos, 
em primeiro lugar, amar a nossa alma assim como ela é. 
desse modo é que poderemos reconhecer que essas feridas 
e esses sofrimentos nasceram de uma falta de amor. por 
outro lado, revelam-nos que a alma se orienta para um 
centro pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e a 
realização de nossa totalidade. assim a nossa própria 
vida carrega em si um sentido, o de restaurar a nossa 
unidade primeira.

finalmente, não é o espiritual que aparece primeiro, 
mas o psíquico e depois o espiritual. É a partir do olhar 
do imo espiritual interior que a alma toma seu sentido, 
o que significa que a psicologia pode de novo estender a 
mão para a teologia.

essa perspectiva psicológica nova é fruto do esforço 
para libertar a alma da dominação da psicopatologia, do 
espírito analítico e do psicologismo, para que volte a si 
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mesma, à sua própria originalidade. ela nasceu de refle-
xões durante a prática psicoterápica, e está começando a 
renovar o modelo e a finalidade da psicoterapia. É uma 
nova visão do homem na sua existência cotidiana, do 
seu tempo, e dentro de seu contexto cultural, abrindo 
dimensões diferentes de nossa existência para podermos 
reencontrar a nossa alma. ela poderá alimentar todos 
aqueles que são sensíveis à necessidade de inserir mais 
alma em todas as atividades humanas.

a finalidade da presente coleção é precisamente res-
tituir a alma a si mesma e “ver aparecer uma geração de 
sacerdotes capazes de entender novamente a linguagem 
da alma”, como c. G. Jung o desejava.

Léon Bonaventure



 para nossas famílias.
àqueles que ocupam um canto especial 

na nossa galeria de afetos.

Spaccaquerche – Ramalho Reis – Fróes Garcia
– Catelli – Di Yorio Benedito – Engelhard – 

Ladvocat – Lotfi – Erthal Risi – 
Souza Vargas – Veluk Dias Baptista

– Oliveira Zagne. 
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famÍlia 

   Cecília Meireles

temos uma família desfeita na terra
(ó ternos corações, ó fechados olhos 
onde costumávamos habitar!)
mas dessa não temos notícia:
e o nosso amor é uma rosa sobre muros de sombra.

temos família muito distante,
em aposentos que não vemos, 
em países que jamais iremos visitar! 
dessa temos notícias, eventualmente:
mas o nosso amor é uma rosa que murcha incomunicável.

temos uma família próxima, algumas vezes,
que se move, e nos fala, e nos vê,
mas entre nós pode não haver notícias:
e o nosso amor é um muro sem rosas.

temos muitas famílias, havidas e sonhadas.
São as nuvens do céu que levamos sobre a alma,
e as espumas do mar que vamos pisando.
nós, porém, continuamos viajantes solitários:
e a rosa que levamos no coração, comovida,
também se desfolha. 

(ou pode ser que, afinal, a rosa seja unânime e eterna
em sobre-humana família.)
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apreSentação 

a história da família tem despertado em psicólogos 
e sociólogos, nas últimas décadas, grande interesse em 
pesquisar. a transmissão dos valores e as transformações 
pelas quais a família tem passado são objetos de estudo 
registrados pelas diferentes artes. a família antiga não 
tinha uma função afetiva – o que não significava falta 
de amor, apenas que o sentimento existente entre os 
membros da família não era necessário para o equilíbrio 
dela. Sua função era conservar bens e proteger vidas. a 
partir do fim do século XVii, quando a escola substituiu 
a aprendizagem por meio do contato com os familiares, a 
família passou a ocupar um lugar em que o afeto ganha 
mais espaço. no início do século XViii, a família se reco-
lhe para maior intimidade, com uma nova organização do 
espaço. num espaço mais privado, especialmente entre 
a mãe e a criança, surge o sentimento de família. as pin-
turas do renascimento mostram essa relação como tema 
essencial. distante desse registro em que os retratos eram 
documentos da história familiar, a família moderna parece 
voltar ao espaço público no qual a intimidade não é mais 
reservada a pai, mãe e filhos. atualmente, os registros 
estão nas redes sociais e na “nuvem” (icloud). 

novas modalidades surgem, e o cinema é a arte mais 
popular a nos anunciar as mudanças. as imagens, como 
nos mostrou c. G. Jung, são formas de expressão da psique, 
e os temas mostrados nos filmes são fontes de informações 
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e tendências. a alma cultural é expressa nas películas em 
âmbito individual e coletivo, nos remetendo a um dado 
momento histórico. 

o cinema é talvez uma das mais universais formas 
de arte, porque os cineastas miram suas câmeras no 
cotidiano e nos relacionamentos, mostrando nossas fan-
tasias, amores, medos nas ficções. o passado, presente 
e o futuro são mostrados nas comédias e nos dramas, 
trazendo sempre o fio da nossa humanidade – motivos 
arquetípicos que foram formados por muitas psiques 
através dos tempos. o cinema tem transitado do primi-
tivismo ao pós-modernismo como uma arte democrática 
para todas as raças. como drama psicológico, está longe 
de ser efêmero ou superficial, pois os relatos das provações 
físicas e emocionais mostram sua universalidade. nas 
telas do cinema e da tV, imagens surgem e nos revelam, 
sendo, portanto, necessário explorá-las para compreender 
o sentido mais amplo da cultura.

 desde sempre os homens precisaram contar his-
tórias, falaram do nascimento e da morte, do início e do 
fim de tudo. contavam para entender o que pensavam 
ou sentiam, buscando compreender e dar sentido aos 
mistérios da vida.

consideramos a análise de filmes muito apropriada 
para compreender essas relações de tempo e espaço e as 
ansiedades que emergem, vindas não sabemos bem de 
onde. expressão do inconsciente coletivo? pode ser, pois 
somos tocados e nos identificamos com os problemas de 
culturas do outro lado do mundo nas estruturas e proces-
sos psíquicos da nossa humanidade. emoção (lat. = emo-
vere) é o ato de deslocar, uma reação psíquica e física em 
face de determinada circunstância ou objeto. conscientes 
ou não da mobilização interna, quando nos emocionamos 
nos permitimos ser guiados por uma história na qual rea-
lizamos a nossa própria leitura – a de que precisamos. 
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existem muitas leituras, e nossa preocupação neste livro 
é mostrar uma delas e interpretar personagens e símbolos 
sem categorizá-los.

na verdade, este livro não é sobre cinema, nem sobre 
a família, mas sim sobre películas com a temática fami-
liar que têm sua importância, com a leitura peculiar de 
cada autor. cada leitura tem a sua invisibilidade, que nos 
convida a penetrar na tridimensionalidade da imagem e 
a nos vincular. nossa história é lembrada desde o tem-
po de Papai sabe tudo até a modernidade: as primeiras 
vivências familiares, as fantasias da infância, as aventu-
ras adolescentes, os conflitos conjugais, os segredos e as 
mentiras, assim como a ferida do feminino. o arquétipo 
do herói fortalece as relações, chegando-se à velhice e à 
morte – raízes e árvores.

nosso desejo é que possamos ampliar as discussões, 
as reflexões e as transformações na dinâmica familiar 
para além dos grupos de terapeutas familiares. espera-
mos que o leitor tenha prazer com a leitura, assim como 
nós tivemos com a realização deste trabalho.

Marfiza Ramalho Reis


