Introdução
A obra apresenta uma abordagem nitidamente gnóstica,
como um testemunho da experiência gnóstica vivida na segunda
metade do século XX e a síntese da percepção das diversas
correntes existentes no mundo, especialmente na América
Latina.
Algumas influências que formaram o gnosticismo sulamericano são incrivelmente originais e outras claramente
plágios de outras épocas e autores, mas que não podem ser
desprezadas pois cumpriram e ainda cumprem importante papel
de incentivo da leitura e o mínimo de disseminação da cultura
gnóstica entre as classes menos favorecidas da sociedade,
alcançando distantes vilas e povoados das florestas, das regiões
costeiras e até das cordilheiras desde Ushuaia1 até a Venezuela,
passando pela América Central até o México.
Esta obra foi inspirada principalmente no roteiro
apresentado por Estuardo Guzman em “Visión antropológica
del Ego”, da qual transcrevemos grande parte da narrativa e
adaptamos o roteiro, adicionando ao rodapé algumas
referências, mas principalmente fazendo correções de nomes e
lugares e referências bibliográficas mais corretas ou completas,
usando os recursos digitais atuais, como dicionários,
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Ushuaia, Terra do Fogo, Argentina.

enciclopédias, Google Maps, bancos de dados acadêmicos
online, etc.
Certa vez um amigo me confessou que ficou muito
assombrado ao conhecer sobre outras religiões e mitologias. Ele
havia sido ensinado até então que só existia uma, a da sua
família. Colaborar com o fim dessa tragédia cultural é um dos
motivos da realização deste trabalho. Por isso, o objetivo geral
aqui é realizar um ensaio de “mitologia comparada”, uma forma
de ver além do sectarismo, desta ou daquela escola de
psicologia ou filosofia, ampliar a visão de mundo, de religião e
de humanidade.
O estudo e a compreensão de cada uma das culturas
aqui apresentadas exigem dedicação de uma vida inteira.
Sabemos que quem se banha numa praia tem uma visão do mar,
contudo não é mais do que um vislumbre, visto que não tem
condições de perceber a vastidão da superfície do oceano muito
menos sua profundidade.
Ciente disso, o leitor terá um pequeno vislumbre de
algumas das principais culturas míticas do mundo e um convite
para se aprofundar em cada uma delas.
Pretende-se apresentar através da análise dos mitos e
símbolos de várias culturas como o ego se compõe de um
conjunto de elementos negativos que obstruem a expressão do
verdadeiro “Ser” no homem.
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O ego ou o “eu”, “o que eu sou”, está constituído de
uma série interminável de iras, orgulhos, invejas, temores,
ódios, preocupações, paixões, etc.
Estes elementos eram chamados de “apêndices” ou
“agregados” pelos antigos, considerando que são algo alheio à
verdadeira natureza, ao autêntico Ser do homem. O autêntico
Ser está mais além do “eu”, já que é eterno e universal, enquanto
o “eu” é escravo de suas próprias limitações, do tempo, do
mundo, de si mesmo.
O Ser se expressa através de valores da consciência, um
conjunto de virtudes – amor, sinceridade, generosidade, justiça,
beleza interior, temperança, sabedoria, etc.
Entretanto, esta expressão da consciência, como
podemos constatar na vida prática, é obstruída pelos múltiplos
“eus” que condicionam sua ação. Por exemplo, a sinceridade é
absorvida pelos “eus” da mentira, a humildade está engarrafada
nos “eus” do orgulho, o amor é substituído pelo ódio, a valentia
pelo medo, a serenidade e a paz interior pelas preocupações, as
ansiedades e os temores, e assim sucessivamente.
A luta interior deve se desencadear necessariamente
naquele que aspire à conquista de seu próprio Ser. Quando o
ego seja derrotado, a consciência resplandecerá e obterá a
sabedoria profunda e a máxima felicidade. A “Salvação”,
diriam as religiões cristãs ou a “Liberação” para os orientais.
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Este é o esquema geral que subjaz na psique do homem
e que se plasma através de emblemas e narrações que
reaparecem, de uma ou outra forma em diversos lugares e
épocas.
Assim, tomamos várias lendas como objeto de análise
como se fossem pequenas obras de teatro e as personagens que
intervêm são atores que representam um determinado papel.
Um deus, um rei ou um herói pode personificar o Ser, a
consciência,

enquanto

monstros,

criaturas

animalescas,

guerreiros do mal ou enxames de demônios podem alegorizar o
ego e seus múltiplos defeitos.
Naturalmente há enfrentamentos entre as duas forças
opostas, que constitui a trama da estória e é o reflexo do
combate que deve se estabelecer em nosso interior até conseguir
“decapitar”, eliminar o “eu” e as legiões de defeitos que o
compõe.
O mito que escolhemos como modelo é o de Osíris e
Seth, do Antigo Egito, devido a que, graças aos escassos textos
originais que se conservam, oferece a sequência completa da
trama que propusemos inicialmente, que em termos simples,
desenvolve-se da seguinte maneira:
1. O Ser rege seus domínios, os valores da
consciência se expressam livremente;
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2. O ego e seus defeitos assassinam o Ser e o
esquartejam, a consciência é obstruída e fracionada
pelos “eus”;
3. O filho divino, a prolongação do Ser, ou seja, a
consciência que não está prisioneira do “eu”,
decapita o Ego e extermina seus defeitos, a
aniquilação de “si mesmo”;
4. O Ser ressuscita glorioso, os valores da consciência
despertam fortalecidos.

Logicamente não se pode esperar que todos os mitos se
ajustem perfeitamente, passo-a-passo a este padrão. Primeiro,
porque as narrativas apresentam variações que obedecem ao
ponto que foi necessário enfatizar de acordo aos aspectos
particulares do lugar e da época. Segundo, porque as fontes que
possuímos se encontram deformadas e em alguns casos
definitivamente fracionadas e incompletas.
Os exemplos apresentados no decorrer desta obra
podem seguir o padrão integral, como as lendas egípcia e maia;
ou ressaltar aspectos derivados do mesmo, como os mitos
astecas, gregos e hindus; aludir à destruição do ego nos
ensinamentos doutrinais de determinadas religiões e sistemas
filosóficos; ou também apresentar visões fugazes do “si
mesmo”, como as pinturas de certos artistas europeus.
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No primeiro capítulo se explica em que consiste o
método de estudo aplicado, a transposição psicológica do mito.
Seguidamente se sublinha o valor filosófico e o caráter radical
da aniquilação do ego, meio indicado pelo mito para a
transformação íntima do homem.
Os seguintes capítulos, depois de uma breve
introdução, oferecem versões acessíveis das principais lendas
aqui tratadas, sendo separadas em seus componentes básicos
que denominaremos elementos de representação psíquica e lhes
mostrando em sua ação fundamental.
Para finalizar, completa-se o estudo com alguns
exercícios ou experimentos para dar um choque na consciência
e passá-la ao próximo estágio. Há uma chave secreta embutida
nos exercícios. Fique à vontade para nos escrever e
compartilhar sua descoberta. Quem encontrou saberá, pois é
inconfundível.

Envie-nos sua avaliação e comentários ou escreva para
compartilhar sua descoberta: http://www.mitologiadoego.site/
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O Mito
A Psicologia, literalmente a “ciência da alma”,
renunciou precisamente ao estudo da alma ou da mente em si
mesmas para se dedicar a uma matéria mais observável e
mensurável como é a conduta2.
Entretanto, quando os psicólogos se veem obrigados a
voltar à velha questão de “o que é o homem”, como tiveram que
fazer os teóricos da personalidade, as opiniões se dividem e
cada escola apresenta sua própria concepção. Como saber se
alguém está certo ou não? No momento não há forma de
comprová-lo a partir de métodos científicos.
Neste ponto a psicologia se enfrenta com o problema
apresentado no conto sufi, “A Luz Verdadeira”:
“Alguns hindus compraram um
elefante e o exibiam em uma tenda
escura. Como vê-lo com os olhos era
impossível, todos o tocavam com a
palma da mão.
Um deles tocou na tromba e disse: Este
animal é como um tubo de água. Outro
pegou na perna e disse que o elefante
era um pilar. Um outro tocou em suas
orelhas e disse que o elefante era um
abanico3. Outro lhe golpeou no lombo:
Verdadeiramente - disse - esse elefante
parece um trono”.

2

Conduta ou comportamento.

3

Abanico ou leque.
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Se cada um deles houvesse acendido uma vela, não
teria havido contradição.

Figura 1: A parábola do elefante.

Até o momento e usando o sistema de pensamento aqui
proposto, o único que se tem obtido são ideias parciais e às
vezes contraditórias sobre a natureza do homem. Todos têm
andado tateando com o intelecto nas trevas da ignorância. O que
aconteceria se fosse “acesa uma vela” como o trecho acima
ensina?
Seria possível se obter uma visão total, talvez
suprarracional do “eu”, do “si mesmo”?
Puderam os antigos vislumbrar a totalidade de nossa
própria identidade? Sintetizaram seu conhecimento em
narrativas e sinais codificados, que chamamos de “mitos”?
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Este terreno ainda não foi suficientemente estudado
para se poder rechaçar esta ideia a priori. Estudiosos em áreas
afins – a área dos sonhos por exemplo – têm apresentado
resultados muito positivos. O fenômeno do sonho “criador” é
um exemplo abundantemente documentado: poetas que
sonharam seus versos, novelistas que conceberam suas tramas,
músicos que encontraram suas melodias e cientistas que
realizaram suas descobertas enquanto dormiam. Longe de ser
uma simples síntese de pensamento e de sonho inconsciente, o
resultado foi uma verdadeira explosão criadora repleta de
originalidade.
Estes e muitos outros casos mais sugerem que o homem
tem acesso a estados superiores de consciência que lhe
permitem uma captação da realidade a partir de um ângulo
diferente, mais amplo e profundo que o do limitado intelecto.
Quanto mais fontes consultamos, quanto mais mitos
ressuscitam e as vozes perdidas recobram seu vigor, é maior a
convicção de que efetivamente existem outros meios ainda
inexplorados que podem conduzir o homem ao conhecimento
completo de si mesmo. Talvez a “Luz Verdadeira” estivesse em
poder daqueles que nos legaram os mitos e os símbolos.
Alguns antropólogos definem o mito reduzindo-o a
uma história que se refere a acontecimentos inverossímeis, a
fim de explicar o mundo que nos rodeia. Entretanto, outros
cientistas sociais diferem neste critério e sustentam que, longe
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de ser um exagero da realidade ou simples fantasias que
unicamente existem na mente de seus criadores, estas narrativas
são autenticas mensagens codificadas da consciência. O
destacado investigador Joseph Campbell acertadamente
assinala:
“Em todas as partes do mundo habitado, em todos os
tempos e sob todas as circunstancias, têm florescido os mitos do
homem, e tem sido a inspiração vivente de todo o demais que
tenha resultado do corpo e mente humanos”.
O mito é a entrada secreta através da qual as
inesgotáveis energias do cosmos dão vida às manifestações
culturais humanas. As religiões, as filosofias, as artes, os tipos
de

sociedade

do

homem

primitivo

e

histórico,

os

descobrimentos fundamentais de ciência e tecnologia, mesmo
os sonhos de quem dorme, saem da chamada básica e mágica
do mito.
“Os símbolos da mitologia não se fabricam, não podem
se pedir, inventar nem se suprimir de um modo permanente. São
produções espontâneas da psique, e cada símbolo leva intacta,
dentro de si, a potência germe de sua fonte”.
A partir deste ponto de vista, um mito possui muito
mais realidade do que a mesma história, visto que enquanto esta
última é uma “narração de sombras”, feitos temporais e
transitórios, o mito reflete as verdades, princípios universais.
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Assim

se

explicaria

porque

se

encontram

conhecimentos tão similares sobre temas sumamente abstratos
em lugares e épocas que aparentemente não tem nenhuma
conexão entre si. Pergunta-se, por exemplo, se é casualidade
que os maias acreditavam em um inferno de nove níveis, que
chamavam de bolontikú e que Dante, em sua Divina Comédia,
obra literária fundamental para a concepção do inferno cristão,
confere-lhe precisamente nove círculos. Que tanto os chineses
e japoneses, como os egípcios, os germanos, os maias, os
hindus, e grande quantidade de povos mais creram em Deus sob
a figura de uma “Santa Trindade”, três principais personagens
sagrados na imagem de Deus. Que a cruz apareça espalhada por
todo o mundo antes mesmo do surgimento da religião cristã e
em alguns casos até com a figura de um homem crucificado
nela. Poderíamos encher páginas inteiras citando similaridades
deste tipo, entretanto o importante é compreender que estas não
acontecem ao azar, senão que obedecem a uma causa
psicológica efetiva.
Pareceria como se houvesse “algo” que transmite os
mitos e apresenta os símbolos a partir de nosso interior. Uma
força dinâmica e profunda que poderia nos ensinar muito mais
do que supomos.
O eminente psicólogo Eric Fromm

I

importância de aprender a manejar esta linguagem:
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sublinha a

Os sonhos do homem antigo e homem moderno estão
escritos na mesma linguagem que os mitos cujos autores
viveram na aurora da história. Contudo esta linguagem foi
relegada pelo homem moderno ao esquecimento, não quando
está dormindo, senão quando está desperto.
É importante entender esta linguagem também quando
se está desperto?
Eu creio que a linguagem simbólica é a língua
estrangeira em particular que cada um de nós deve aprender.
Sua compreensão nos coloca em contato com uma das fontes de
sabedoria de maior significado, a do mito, e nos põe em
comunicação com o mais profundo de nossa própria
personalidade. De fato, tanto os sonhos como os mitos são
comunicações nossas para nós mesmos. Se não entendemos a
linguagem em que estão escritos, perdemos uma grande parte
do que sabemos e pensamos naquelas horas em que não estamos
ocupados em manipular o mundo exterior.
Neste ensaio se analisa o mito considerando-o uma
transposição psicológica, em lugar de uma transposição
histórica, como comumente se tende a fazer.
Na transposição histórica da lenda se parte da ideia que
um incidente real foi exagerado e deformado até se converter
uma narrativa fantástica. O herói, que era um homem, é
convertido em um deus ou semideus e suas façanhas se
engrandecem cada vez mais.
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Na transposição psicológica se propõe que os processos
psíquicos que em realidade ocorrem, poderiam ou deveriam
ocorrer no homem, são representados por personagens
carregados de atributos importantes e apoiados por elementos
secundários, formando em todo seu conjunto uma trama, um
argumento definido e repleto de ensinamentos para a
consciência.
Estudando assim vários relatos místicos, revisando a
crença de diversas religiões e analisando distintos símbolos se
baseando em uma transposição psicológica nos permitimos
sugerir:
O esquema de um homem em cujo
interior se contrapõem duas forças, as
do Ser ou da consciência e as do ego ou
“eu”.
O ego é pluralizado e possui uma
definida conotação negativa. É um
conjunto de defeitos psicológicos, de
“elementos indesejáveis”. Exatamente
o oposto da consciência, que é luz,
sabedoria e virtudes.
A consciência em sua maior parte se
encontra fracionada e presa por esses
“eus”. O ressurgimento de seus
autênticos valores se obterá mediante
a aniquilação desses “defeitos
psicológicos”.

A fim de esclarecer um pouco mais sobre estes
elementos, empregou-se a terminologia cristã, por ser a cultura
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ocidental fundamentada nela, ainda que se corra o risco de nos
carregarmos de sua conotação marcadamente moral.
O ego é uma multiplicidade de defeitos psicológicos
dos quais sete – os sete pecados capitais – encabeçam a lista:
ira, orgulho, luxúria, preguiça, cobiça, gula e inveja. Entretanto
não se trata unicamente destas sete “cabeças de legião”. Estas
se desdobram em centenas, milhares de “eus”.
A consciência inclui os valores opostos aos do ego:
paciência, generosidade, caridade, compreensão, humildade,
vontade, temperança, altruísmo, etc.
Quase a totalidade da consciência está fracionada e seus
valores encerrados em cada um dos “eus” do defeito. A
humildade está presa pelo orgulho, o amor está a trabalho da
preguiça, a compreensão pelos demais presa pela ira, a
temperança pela gula, a alegria pelo bem alheio presa pela
inveja, etc.
Assim como ao romper a envoltura do átomo liberamos
a energia que estava encerrada nele e ao desintegrar muitos
átomos originamos uma reação em cadeia, assim também ao
desintegrar os defeitos escapa à luz da consciência que estava
contida neles e ao destruir muitos deles engendramos comoções
em nossa psique que podem nos levar a níveis insuspeitáveis.
A pequena fração livre da consciência, assistida por
potências superiores, deve empreender valorosamente sua
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própria luta de reconquista contra os poderes tenebrosos do ego,
até conseguir sua aniquilação.

Figura 2: Coatlicue
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Notas finais

I

Erich Fromm (1900-1980) foi um psicanalista, sociólogo e

pensador alemão. Sua trilogia composta dos livros “O Medo à
Liberdade”, “A Análise do Homem” e “Psicanálise da Sociedade
Contemporânea” se tornou um importante tratado para a psicanálise
no século XX.
Fromm foi um destacado ativista em favor da paz e sua postura
política o levou a afastar-se do socialismo soviético, mas sempre
mantendo uma dura crítica ao capitalismo. Segundo a “Teoria
Humanista” de Fromm o homem é potencialmente bom e só se torna
uma pessoa má diante de condições adversas. A “Psicanálise
Humanista” de Fromm envolve tanto o tipo de caráter e suas
influências, como também questiona acerca das bases da sociedade
moderna, anti-humanista e mercantil.
Erich Fromm produziu uma extensa obra, na qual ele aborda diversos
temas, como inconsciente social, sonhos, religião, humanismo
normativo e a modelagem do indivíduo pela sociedade, as
necessidades básicas da alma humana etc. Entre suas obras destacamse: “O Medo à Liberdade” (1941), “O Coração do Homem” (1965),
“Psicanálise e Religião” (1966) “O Espírito da Liberdade” (1970),
“Psicanálise da Sociedade Contemporânea” (1976) e “Análise do
Homem” (1978).
Erich Fromm faleceu em Muralto, na Suíça, no dia 18 de março de
1980.
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