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Resiliência

• Propriedade que alguns corpos

apresentam de retornar à forma original 

após terem sido submetidos a uma

deformação elástica.

• Capacidade de se recobrar facilmente ou

se adaptar à má sorte ou às mudanças

que rompem com o bem estar.



Resiliência

Boris Cyrulnik- psiquiatra. Foi preso em campo 

de concentração na infância.Escreveu vários

livros sobre a psicologia da resiliência.

Observou principalmente como nossa força

interna pode nos liberar do passado.

O contato humano com empatia e otimismo pode

desenvolver comportamentos resilientes mesmo

frente a profundos sofrimentos.



Quem sou eu?
Como desenvolver minha resiliência?

Tábula Rasa:

Ser Humano é resultado da genética, alimentação 
e educação.

Objetivo da educação: modelar, educar e adequar 
à sociedade para ser um bom cidadão/boa cidadã.



Modelar, padronizar e “educar“ para 
se adequar à sociedade

• Alemanha nazista - Lebensborn children-
cerca de 5.500 crianças



Sistemas totalitários



China - Revolução
A pedagogia da normalização e a adaptação à 
psique coletiva: trabalho com a mente consciente 
que deve ser moldada de acordo com os 
objetivos ideológicos de uma cultura ou nação.



• Esse tipo de educação não leva ao fortalecimento e 
desenvolvimento da resiliência.

• Leva ao desenvolvimento de pessoas rigídas, 
agressivas e pouco empáticas.



Somos só isso?

Um sistema educacional com regras rígidas, nos 
tornaria seres bem adaptados a serviço da 
sociedade?

Haveria diminuição da angústia? Seríamos pessoas 
mais felizes? Mais resilientes? Ou mais frágeis?

Resiliência está associada à dureza  ou 
maleabilidade assertiva?  Maleabilidade forte?





Bambú

• Quanto posso me inclinar, ser flexível sem me 
quebrar, sem me perder?

• Acreditei em um político e ele me desapontou.

• Acreditei em um professor e ele me desapontou.

• Onde procurar apoio em tempos difíceis- quando
nossas crenças e educação não são suficientes
para nos dar um rumo ou solução para nossas
angústias?

• Onde achar certezas que aliviam minha angústia?

• Na nossa essência?





Onde está meu ponto de segurança quando tudo
falha?

Na minha origem?



Na nossa origem?

Se não somos só um produto biológico e 
cultural, o que somos?



DE ONDE EU VIM?



DE ONDE EU VIM?

• Plano Pessoal

• Plano Mítico

• Plano Cósmico









• Sofrimentos

• Conflitos

• Doenças – transtornos mentais e 

psicossomáticos



Plano pessoal não é suficiente!

A Biologia e a Pedagogia explicam só uma 

parte do mistério

Plano científico não é suficiente!



Fantasias compensatórias de príncipes, 

princesas, heróis e heroínas

Mitos

Lendas 

Contos de Fadas

Telenovelas

Filmes

“Celebridades”



Fotos dos principes atuais

Ou lidere carismaticos



Plano Mítico

Arquétipos Parentais

Criação dos mitos na busca do significado

Grande Mãe e Pai Espiritual



CONSCIÊNCIA MATRIARCAL

A criação é feita por ser divino feminino

Deus é mulher

As deusas predominam

O poder social é da mulher









O culto do curador Esculápio dizia que a mulher podia 

engravidar com assistência sobrenatural- uma crença que 

foi a base da civilização egípcia. 





Evidências arqueológicas e históricas:

Divindades femininas tinham grande poder e proeminência na 

cultura pré-grega.

As deusas eram vistas como mães geradoras e virgens 

simultaneamente. 

Eram partogênicas, produzindo a partir de sua própria essência 

o cosmos e toda as criaturas terrestres, incluindo os humanos, 

sem a participação de um homem.

Nascimento divino – virgem fecundada por um ser espiritual.

Resultado de um apoteose:

- a criança era divina e adorada

- divinização da sacerdotisa – e sua veneração.



Grande Mãe

Dinamismos básicos:

Calor

Proteção 

Nutrição













CONSCIÊNCIA PATRIARCAL

O criador é um deus – homem

Os templos dedicados às deusas são 

destruídos

O poder social é masculino

A mulher é considerada ser inferior



















Os mitos são suficientes somente por certo 

período de tempo

A procura continua...



O Plano Cósmico

• A Busca Científica da Origem do Universo 

e do Ser Humano



Contemplando o infinito?



100 bilhões de Estrelas na Via Láctea

700 septilhões de Estrelas

1 a 3 trilhões de Galáxias



Todos elementos da tabela periodica- menos hidrogenio - essencialmente

poeira estrelar

93% do nosso corpo = poeira estrelar

http://heritage.stsci.edu/2007/15/index.html
http://heritage.stsci.edu/2007/15/index.html




No Cérebro?100 bilhões de neurônios



E porque minha alma é tão ilimitada que já não 

é eu, e porque ela está tão além de mim- é que 

sempre sou remota a mim mesma, sou-me 

inalcançável como me é inalcançável um astro. 

Clarice Lispector



O que fica quando as explicações são insuficientes?

A sensação subjetiva que sou além do que sei que sou. 
Sou mais do que meu ego.

A sensação subjetiva que vim antes de aqui ser e que 
serei depois de aqui estar.

Pergunta:
A filha pergunta: onde eu estava quando você era 
criança?



De onde vem todos nossas insights bons, úteis e 
inteligência? Nossa força e nossa resiliência?

Qual é a fonte de nosso entusiasmo, inspiração e 
sentimento exaltado de vitalidade? 

O primitivo sente nas profundeza de sua alma a fonte 
da vida. E sente que dela depende. (Jung, Vol. VIII, par 668)

A vida psíquica em última análise é “alguma coisa” 
incompreensível. É nossa experiência imediata. 
(C.G. Jung, vol. VIII, par  680) 



Temos a experiência de que algo  é – algo que 
emerge no meio de nossa realidade mensurável, 
ponderável e tridimensional , mas que difere 
misteriosamente desta realidade em todos os 
aspectos e em todas suas parte mas ainda assim a 
reflete. 

A psique não ocupa espaço, não tem corpo. Corpos 
morrem, mas pode algo invisível e sem corpo, 
desaparecer? A vida e a psique existiam antes que 
eu pudesse falar “Eu”. (C.G. Jung, vol. VIII, par 671)



O Resgate da Alma

Para aqueles que os mitos, a religião e a ciência 
não são suficientes é necessário um contato 
profundo, íntimo e direto com o próprio ser.

Explicações científicas estão longe de dar 
qualquer  caminho para nos conectarmos com 
aquilo que somos.

O contato com a alma não passa por uma 
atitude racional, mas exige outros mecanismos-
outros comportamentos e atitudes.



O Que Permanece

“Aquilo”  que nos chama:   presente nas escolhas 
compulsórias,  no poder do caráter. Nossa vida é 
determinada mais pelo o que imaginamos de como foi nossa 
infância do que por aquilo que ela realmente foi.

Permanece ao longo da nossa história a sensação de um 
contínuo desde as primeiras memórias até o momento 
presente. 

O fio condutor que me permite após ficar inconsciente, 
acordar e me sentir eu.



• Esse fio é composto de imagens que se iniciam 
com a da criança interna.

• Criança interna - não como vulnerabilidade 
emocional mas como uma potência imaginante 
capaz de revitalizar as nossas “fantasias 
racionalizadas”. (James Hillman, Abandoning the Child) 



O Arquétipo da Criança Divina

"A criança divina diz respeito ao eixo central 

que, tendo uma origem narcísica, permite a 

coesão do Self. Trata-se de uma representação 

do “sopro divino”, de uma integração com a 

natureza, de um saber direto, intuitivo". 

(C.G.Jung)





A criança representa o impulso mais forte 

e iniludível de todo o ser humano, quer 

dizer, o impulso de auto realizar-se. 

A criança é um ‘imperativo com possibilidade 

única’ munido de todas as forças naturais do 

instinto, enquanto a consciência se assume 

sempre nas suas pretensas ‘possibilidades 

múltiplas’ (Jung, 1993: 130-131).



O Arquétipo da Criança Divina

Várias tradições religiosas

Características em comum 

Diferentes expressões de um mesmo princípio 

arquetípico: necessidade de evolução espiritual.



O Arquétipo da Criança Divina

• Deuses crianças: Cristo, Buda, Krisna

• Anões- Elfos - Saci-Pererê

• Negrinho do Pastoreio

• Cosme e Damião- Ibejis



Buda Criança



Krisna Criança





Imagens femininas de Ibeji da Nigéria do início do século XX



O Menino Jesus





A Criança como Princípio e Fim

A “ criança” é tudo o que é abandonado e exposto

e ao mesmo tempo  é divinamente poderoso; o 

insignificante, o começo duvidoso e o final triunfal.

A “criança eterna” no ser humano é uma experiência 

indescritível, o imponderável que determina revela nosso 

valor.



O arquétipo da criança representa a essência 

humana antes e pós consciência. 

A partir da reconecção com ela temos a 

possibilidade de rever nossas experiências 

infantis de abandono.

E encontrar o caminho que leva a superação 

das experiências dolorosas, sofridas e 

desapontadoras.



Em minha casa reuni brinquedos pequenos e 

grandes, sem os quais 

não poderia viver. 

O menino que não brinca 

não é menino, mas 

o homem que não brinca 

perdeu para sempre

o menino que vivia nele e 

que lhe fará muita falta.

PABLO NERUDA 

POEMAS DA ALMA 



Onde está nossa criança hoje?

Como ela se manifesta?

Desacertos

Quanto mais diferenciada a consciência maior o risco 

de ruptura com os instintos- risco de possessão.

Infantilismo - ocorre quando há uma identificação do 

indivíduo com  sua criança abandonada e 

incompreendida. 



Arquétipo do Puer (Puella) Aeternus

Peter Pan

“Nunca diga adeus porque dizer adeus significa ir 

embora que significa esquecer”.



Michael Jackson

Terra do Nunca

Comportamento de  risco

Dificuldade de assumir 

compromissos





Brasileiro – Rodrigo - Ken doll









Então, onde? como?

O abandono da criança interna

Será que nos desconectamos”? 

Como nos reconectar?  



Falhas na Conexão com a Alma e  

resistência à alteridade

• Soluções “ante angustiantes”: 

• Drogas, antidepressivos, adições 

(alcoolismo- spiritus)

• Excessos – trabalho, comida, sexo, 

esportes, conexões.



A “Super – Inter - Conectividade”

Com que temos nos conectado? Pesquisas 

sobre uso de celular  e mídias sociais





A midia social penetrou em nossas

vidas: Facebook, YouTube, Twitter e 

muitas outras plataformas definem

nossos hábitos diários de comunicação

e produção criativa.









Lar é onde o coração está, mas hoje em dia o celular é  onde 

fica o coração!  Rachita Cabral 



Um dia todo sem meu celular?

Você ficou louco?



Finalmente eu percebi porque meu 

telefone móvel é chamado de célula r!



Selfies e a Busca do Si Mesmo 

da Alma





O Espelho e a Busca da 

Alma

No espelho – nas dietas, na cirurgia plástica 

Minha alma é tão bela quanto minha 

aparência – a busca da juventude eterna.



Onde está minha alma?

No cérebro? No coração? 

Na interconectividade?

O que une nossos “eus”?

Somos uma multiplicidade? 

Mas a criança  em nós é única



A Criança Divina em Nós



A invencibilidade da Criança

A criança é, por um lado, "insignificante", 

"frágil", "carente" e por isso mesmo sujeita ao 

abandono, à exposição, aos perigos de toda a 

espécie.

Por outro lado, ela é "divina", pois dispõe de 

forças quase que hercúleas que lhe permitem 

que faça face aos perigos e às agressões.



“A criança é abandonada, desamparada e ao 
mesmo tempo divinamente poderosa; ela é o início 
insignificante, duvidoso, e o fim triunfante. 

A  eterna criança no homem é uma experiência 
indescritível; um estado de inadaptação, uma 
desvantagem e uma prerrogativa divinas; em último 
lugar, um imponderável que determina o valor ou a 
falta de valor fundamentais de uma personalidade”.  
(Jung, 1993: 141).

É o lugar de nosso aconchego, conforto, essência e 
resiliência



Conclusão

Para me conectar com minha resiliência, não são 
suficientes:

Explicações mitológicas

Explicações biológicas

Contemplação do cosmos

Apelação para “distrações”

Depressão (perante a “orfandade”)– hora da 

saudade

Comportamentos infanto-juvenis, regressivos, 

“poli queixosos” e de risco.



• Ser receptivo `a  nossa criança divina.

• Se acredito que minha natureza vem de meus 

pais, pouco aberto estou às influências que 

regem o meu redor.

• Precisamos nos reconectar com nossa origem 

a qual vai além de nossos pais, de nossa 

educação, da nossa sociedade e dos mitos.



(viviência)



Cancao de ninar de gente grande

• Menino Passarinho





História não é destino

B.Cyrulnik

Nunca é tarde demais para ter uma 

infância feliz       

Tom Robbins




